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Møteinnkalling  
Formannskap 
 

Møtedato: 11.02.2020 kl. 09:00 

Møtested: Liabø 

Arkivsak: 20/00205 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 72460000 eller e-post post@heim.kommune.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær 
 
 
 Under møte blir det følgende orienteringer:  

• Vollanekra 

• Utbygging av G-Bygg 
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SAKSKART  

Saker til behandling 

11/20 20/00229-22 Saksfremlegg Halsa oppstart Glåmen-Klettelva 

12/20 20/00229-6 
Reguleringsplan Glåmen/Klettelva - begrenset høring av 
oppstartsvarsel og oppretting av arbeidsgruppe 

13/20 20/00408-11 
Klage på delegert vedtak 247/19 - Avslag på søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - Ny behandling 

14/20 20/00686-2 
Søknad om fradeling av 2 fritidstomter. Vurdering av 
tomtstørrelse. 

15/20 20/00638-17 
Godkjenning av plassering av støyskjerm på kommunal eiendom 
/ eventuelt salg av eiendom til plassering av støyskjerm. 

16/20 20/00584-3 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

17/20 20/00559-2 Nytt finansreglement Heim kommune 

18/20 20/00308-1 Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - tiltaksplan 2020 

Referatsaker 

1/20 20/00646-1 
NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak 
i Trøndelag 

2/20 20/00762-2 Tilskudd Labbetuss barnehage - vår 2020 

3/20 20/00762-3 Tilskudd Haugatun barnehage 

Delegerte saker 

1/20 20/00101-9 
Melding om delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - avslag 

2/20 20/00370-6 
Melding om delegert vedtak - refusjon pga moderasjon i 
foreldrebetaling. 

3/20 20/00370-5 
Melding om delegert vedtak - refusjon søskenmoderasjon 
Labbetuss bhg 

4/20 20/00370-7 
Søknad om dekning av tap av inntekt i forbindelse med 
søskenmoderasjon 
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5/20 20/00370-8 
Melding om delegert vedtak -dekning av tap av inntekt i 
forbindelse med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 
barn i barnehagen 

6/20 20/00393-3 
Melding om delegert vedtak - styrkningsmidler i Liabø 
barnehage 2020. 

Interpellasjon 

 
 
Heim kommune, 05.02.2020 
 
 
Sign. 
Odd Jarle Svanem 
Ordfører 
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Arkivsak-dok. 19/00463-2 
Saksbehandler Odd Eirik Hyldbakk 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Halsa formannskap                       
Halsa kommunestyre                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Reguleringsplan utbyggingsområder ved kryss ny E 39 ved Glåmen-Klettelva 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Planutvalget i kommunen, formannskapet, vedtar oppstart av reguleringsplanarbeide for et 
område vest for Klettelva beliggende mellom dagens E39 og ny E39 i området, jfr. Plan- og 
bygningslovens §12-8. 
 

2. Kommunen gjennomfører planarbeidet med nødvendig konsekvensutredning som en del av 
planbeskrivelsen.  
 

3. Planen utarbeides som områderegulering. Så langt vi kjenner til omfanget av planareidet, settes 
det av kr. 400 000,- til gjennomføring av arbeidet. Kommunen kjøper konsulenttjenester til å 
utføre planarbeidet. 
 

 
 

Saksopplysninger 

Bakgrunnen for saken om oppstart av arbeidet med reguleringsplan er kommunen og lokale 
næringslivsaktører sitt ønske og behov for å planlegge og etablere utbyggingsklare næringsareal nær ny 
E 39. 
I sak 67/16 vedtok Halsa kommunestyre reuleringsplan E39 Hp 34, Betna – Klettelva. 
Med dette ble linjeføringen for ny E 39 på strekningen bestemt. 
 
Siden det ble klart at ny E 39 flyttes fra Liabøområdet østover mot Klettelva/Glåmen, er det 
næringsaktører i Liabø-/Våglandområdet som har ønsket, og ser et behov for å legge sin virksomhet 
nærmere den nye hovedferselsåren gjennom kommunen, etter at den anlegges øst for Liabø. 
 
Overordna, gjeldende arealplan vil være kommuneplanens arealdel (KPA) fra 1998, der området som er 
planlagt regulert er vist som LNF-område (landbruk, natur og friluft) med generelt forbud mot bygging.  
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Andre planer ved planområdet: 

• Reguleringsplan ny E39 

• Som en del av overnenvte – reguleringsplan ny skytebane ved Klettelva 

• Reguleringsplan motorsportbane 
 

 
For ordens skyld omtales arbeidet med ny KPA 
De siste åra har kommunen hatt et pågående planarbeid, kommuneplanens arealdel (KPA), et 
planarbeid som tidvis har vært satt på vent tidligere i påvente av at ny linjeføring for E 39 gjennom 
kommunen ble fastlagt. 
 
Planforslaget  (KPA) vart lagt ut til andre gangs offentlig ettersyn med vedtak i kommunestyret, 
25.04.2019. 
I høringsperioden kom det inn en del merknader, også innsigelser fra statlige og fylkeskommunale 
mydigheter.  
Ny KPA er følgelig ikke vedtatt/fullført. 
  
I denne saken, oppstart reguleringsplanarbeid ved kryss ny E 39 ved Glåmen/Klettelva, er intensjonen å 
gjennomføre planarbeid i et område som i forslaget til kommuneplan er vist som 
næring/fritid/kollektivtrafikk/veg/landbruk. 
Det er klart at arealbruken i forslaget til KPA ikke bestemmer arealbuken i reguleringsplanarbeidet, selv 
om det er politikerene i kommunestyret som har vedtatt KPA lagt ut på høring.  
 
Planområdet for reguleringsplanen er i hovedsak begrenset mot vest av regulert forbindelsesveg mellom 
dagens E 39 og planlagt E 39, mot nord av dagens E 39 mot øst av tilstøtende reguleringsplan, og mot 
sør av reguleringspanen for ny E 39. 
 
Regulere i strid med kommuneplanen fra 1998. 
Selv om planlagt arealbruk ikke er i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel (fra 1998) er det fritt for 
kommunen å planlegge for den arealbruk den ønsker, innenfor gjeldende bestemmelser, lover og 
regelverk.  
Plan- og bygningslovens (PBL), § 1-5 regulerer forholdet mellom arealplaner. Den enkle regelen er at ny 
plan går foran eldre plan.  
Det er også klart at PBL ikke er til hinder for at kommunen kan fremme og vedta forslag til 
reguleringsplan som ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan, noe som er tilfelle her. Dette er 
selvsagt ikke en ønskelig løsning, men slik som situasjonen og tidsaspektet er, vil det være nødvendgi i 
dette tilfellet. 
 
Reguleringsplantype. 
PBL § 12-2 omtaler områderegulering:  
Plantypens formål: «Områdevis avklaringer av arealbruk, bruk og vern. Hoverdgrep infrastruktur og 
blå/grønn struktur. Grunnlag for utbyggingsavtaler.»  
Blå/grønn struktur: Vassdrag og grønne områder bør ses i sammenheng – som en blågrønn struktur. 
Mest aktuelt og påkrevet i mer urbane områder, men inkluderes i planleggingen også i rurale strøk. 
Kommunen, andre myndigheter eller private etter avtale med kommunen kan utarbeide slike planer. 
 
PBL § 12-3 omhandler detaljregulering: Mer detaljerte avklaringer for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter, tiltak og bruk/vern. Grunnlag for utbyggingsavtaler. 
Kommunen, andre myndigheter eller private har rett til å fremme slike planer. 
 
Kjennetegn områderegulering og detaljregulering. 
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De to planformene har mange likheter med felles materielle regler, men også vesentlige forskjeller 
knyttet til planens primære formål og hvem som skal beslutte at planen skal utarbeides.  
Valg av plantype vil særlig avhenge av ønsket detaljeringsgrad og formålet med planen. Dersom planen 
skal avklare forutsetningene for et konkret prosjekt, vil detaljregulering være godt egnet.  
Skal planen avklare arealbruk og viktige sammenhenge i et større område, vil områderegulering være  
godt egnet.  
Detaljregulering er «siste nivå» i planhierarkivet .  
 
 
Konsekvensutredning (KU) til reguleringsplanen. 
En definisjon på KU: «En systematisk kartlegging og vurdering av en plan eller et tiltaks konsekvenser» 
Inkluderer hele prosessen og alle faktorer som bringer fram informasjon, herunder:  

- Varsling, høring, medvirkning og faktiske undersøkelser.»  
 

KU-forskriften § 1: «Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer og 
tiltak kan gjennomføres». 
 
Kommunen må vurdere om det er behov for/pålegg om å utarbeide KU i forbindelse med planarbeidet. 
«Forskrift om konsekvensutredninger» av 21.06.2017 omhandler hvilke formål og tiltak i 
plansammenheng som krever konsekvensutredning. Det vises til forskrift om KU med vedlegg I og II. 
Dette planarbeidet kommer ikke inn under vedlegg I til KU-forskriften, som omhandler tiltak som 
automatisk utløser krav om KU, men kan komme inn under bestemmelser i vedlegg II, dvs. planer/tiltak 
som skal vurderes nærmere m.h.t. konsekvensutredning.  
I § 10 i KU-forskriften som omhandler kriterier for vurdering av om plan/tiltak  kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, og følgelig krever KU, nevnes de mest sktuelle: 
«Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 
a) Størrelse, planområde og utforming 
b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiks ressurser 
 
«Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med»: 

a) Verneområder etter narutmangfoldloven kap. V, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verna 
vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, kulturmiljø fredet etter kulturminnloven 

b) Trua arter eller naturtyper, verdifulle landskap, kulturminner/kulturmiljøer, viktige 
mineralressurser, særlig viktige områder for friluftsli 

c)  Uaktuelt 
d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift 

eller områder som er regulert til landbruk og er av stor betydning for landbruksvirksomhet 
De øvrige momenta omtalt i denne paragrafen er mindre aktuelle. 
 
I følge gjeldende kommuneplan (arealdelen), er området som søkes regulert som nevnt avsatt til 
LNF –område, (Landbruks-, natur- og friluftsområde).  
 

Kort om Vedlegg II til KU-forskriften, og aktuelle tiltak nevnt i denne som skal vurderes sett opp mot 
kravet om KU i forbindelse med plan/tiltak: 

- «Utviklingsprosjekter for industriområder». (Dette vil nok gjelde rene og større 
utviklingsprosjekter for industriområder, noe som ikke gjelder denne planen.) 

- «Bygging av veier». Antas å gjelde større vegprosjekter enn de internveger som vil måtte 
komme i denne planen. 
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- «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til almennyttige formål». 

- «Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging» 
- «Permanente campingplasser» 
- «Temaparker», herunder golfbaner o.l. 

 
Arealbruken innenfor planområdet er på dette tidspunkt uavklart, noe som medfører følgende 
konklusjon: 
I følge pkt. a) og d) (understreket ovenfor), og noen av punkta i Vedlegg II til KU-forskriften  vil det 
være grunn til å gjennomføre KU for den aktuelle reguleringsplanen. Det vil ikke være behov for 
planprogram, jfr. § 8 i forskrift om konsekvensutredninger der det heter: 
«Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men 
ikka ha planprogram eller melding: Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.  
 
I stedet for et eget KU-dokument, velger kommunen å legge KUen inn i en utvidet planbeskrivelse, siden 
vi går ut fra at en KU i dette tilfellet vil være relativt enkel, også som følge at at store deler av 
omkringliggende nærområder er regulert til ny E 39, motorsportbane og skytebane. 
 
 
 
 Vurdering 
 
Så langt vi er kjent med, vil ny E 39 fra Betna – til kryss Stormyra (i Trøndelag) bli utbygd i løpet av en 
fireårs-periode. Som andre kommuner i samme situasjon, ønsker Halsa kommune å legge til rette for 
utbyggingsklare næringsareal inn mot ny E 39. 
 
Aktuelle momenter ved etablering av næringsområder som omtalt i denne saken kan i korthet omtales 
slik:  
 

• Plantype 
Det utarbeides områdereguleringsplan, da arealbruken på dette tidspunkt ikke er knyttet opp 
mot kjente og konkrete enkeltprosjekt.   

 

• Konsekvensutredning: 
Som nevnt kan vi ikke se at det er behov for å utarbeide planprogram og egen KU i denne 
plansaken, se omtale ovenfor. En utvidet planbeskrivelse går inn på enkeltemner vedr. KU som 
det er nødvendig å utdype.  

 

• Grunnforhold 
Mye av området som inngår i reguleringsplanen er myrterreng. Grunnforholda må klarlegges ut 
over det som allerede er gjort i endre anledninger. 
 

• Trafikkforhold som følge av tiltaket: 
En må kunne forvente noe mer trafikk i krysset inn på E 39 på stedet som følge av evt. 
næringsetableringer på stedet. Å få økt kundemasse er også en delhensikt med å legge 
utbyggingsareal i nærheten av E 39. Dette gjelder generelt steder der ny hovedveg legges 
utenom eksisterende sentra.  
En stor del av trafikken inn på ny E 39 vil være upåvirket av tiltaket, da mesteparten av trafikk 
til/fra Liabøområdet og bedrifter i dette området i alle fall vil måtte gå gjennom dette 
stedet/krysset. 
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Det er ikke etablert gang-/sykkelveg inn i området, og trafikkgrunnlaget gjør nok at slik løsning 
for myke trafikanter fra Liabø til planområdet kan ligge fram i tid. Trafikkmengden på lokalvegen 
(dagens E 39) blir sterkt redusert ved bygging av ny E 39, noe som gjør at forholda for såkalte 
myke trafikanter bedres vesentlig i forhold til dagens situasjon. 
 

• Forholdet til Liabø som lokalt senter:   
Vi innser at etableringer av servicefunksjoner som evt. flyttes fra Liabøområdet, om det ikke er 
nye tilbud, vil bidra til å svekke Liabøen som lokalt senter. Dette er en pris kommunen må være 
villig til å ta som et ledd i å sikre flest mulig tilbud til befolkningen i kommuen. 
 

• Tekniske anlegg 
Tekniske anlegg: Hovedvannledning går gjennom det tenkte planområdet. Det ligger også 
fiberkabel gjennom området i tiknytning til vannlednigen. 
Det går høyspentledning i umiddelbar nærhet av planområdet.  
Det er ikke etablert kommunalt avløpsanlegg ved Klettelva/Glåmen. 

 

• Utbyggingsavtaler eller annen form for samarbeidsavtale mellom kommunen og private kan 
være en måte å finansiere utbygging av området på. Infrastruktur i planområdet samt 
klargjøring av tomteareal kan være en del av en slik samarbeidsavtale. 

 
Gjernnomføring av planarbeidet vil kreve kjøp av konsulenttjenester for utarbeidelse av plan 
med nødvendige bestemmelser/beskrivelse/omtale. 

 
 

Vedlegg 

Kart 
Konsekvensutredning vurdering 
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Arkivsak-dok. 20/00229-6 
Saksbehandler Malin Sæther 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap 11.02.2020            

 
 

   

Saksframlegg 

 

Reguleringsplan Glåmen/Klettelva - begrenset høring av oppstartsvarsel og 
oppretting av arbeidsgruppe 

Saksdokumenter 

19_00463-22 Tildelingsbrev - utarbeidelse av reguleringsplan _Utbyggingsområde ved E39 Klettelv 
209846_1_1 
Konkurransegrunnlag 207128_1_1 
19_00463-2 Konsekvensutredning vurdering 204345_1_1 
Merknad til oppstart - Møre og romsdal fylkeskommune 
Merknad til oppstart - Naturvernforbundet i Møre og romsdal 
Merknad til oppstart - Fylkesmannen Møre og Romsdal 
Uttalelse til reguleringsplan - utbyggingsområde ved E 39  Mattilsynet 
Merknad til oppstart - Statens Vegvesen 
Merknad til oppstart - Direktoratet for mineralforvaltning 
Areal planområde  Klettelva 
Varsling av oppstart planprosess Klettelva 
Vedtak 240919 Halsa formannskap 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Halsa kommunes formannskap vedtok i møte 24.09.2019 oppstart av arbeidet med 

reguleringsplan for fremtidig byggeområde i kryss for ny E39 ved Glåmen-Klettelva.  

Siden det ble klart at ny E 39 flyttes fra Liabøområdet østover mot Klettelva/Glåmen, er det 
næringsaktører i Liabø-/Våglandområdet som har ønsket, og ser et behov for å legge sin 
virksomhet nærmere den nye hovedferselsåren gjennom kommunen, etter at den anlegges øst for 
Liabø. 
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Gjeldende overordnet arealplan for området er Kommuneplanens arealdel (Gamle Halsa) fra 
1998. Planformål for det aktuelle området er LNF (landbruk, natur og friluft) med generelt bygge- 
og deleforbud.  

Tilstøtende reguleringsplaner er følgende:  

• Reguleringsplan ny E39 

• Reguleringsplan ny skytebane ved Klettelva  

• Reguleringsplan motorsportbane  
 

Halsa kommune varslet i oktober 2019 oppstart av planarbeidet til regionale myndigheter i 
Møre og Romsdal samt lokale interessegrupper og relevante grunneiere.  
 
I gamle Hemne kommune er det en sammenliknbar prosess på Stormyra, med innleid 
konsulentbistand v/ Asplan Viak til innledende skisseprosjekt. Det planlegges varsling av 
oppstart innen påske 2020. Politisk arbeidsgruppe er nedsatt for arbeidet. 

 

Vurdering 

Det bør gjennomføres en begrenset høring av regionale myndigheter i Trøndelag for å sikre tidlig 
dialog i prosessen. 

Med tanke på fellestrekk mellom Klettelva og Stormyra er det naturlig å foreslå lik struktur på 
politisk arbeidsgruppe, som kan bidra til å sikre kunnskapsoverføring på tvers av prosjektene. 

 

Rådmannens innstilling: 

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid jfr. PBL §12-8, og relevante grunnlagsdokumenter 
sendes på høring i 6 uker til regionale myndigheter i Trøndelag. 

Arbeidsgruppe etableres med følgende medlemmer: 

1. Odd Jarle Svanem 

2. Marit Liabø Sandvik 

3. Marte Halvorsen 
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From: Thomas Gundersen <Thomas.Gundersen@bjerkan-stav.no> 
Sent: Wednesday, September 4, 2019 4:30 PM 
To: Odd Eirik Hyldbakk 
Cc: Kari Leira Bjørsnøs 
Subject: Konsekvensutredning 
 
Hei. 
 
Takk for henvendelse. 
 
Vi har kikket på problemstillingen. 
 
Først: Som også Fylkesmannen skriver, så må man konkret vurdere om reg.planen blir omfattet av 
tiltak som nevnt i vedlegg I og vedlegg II i KU-forskriften. Videre; dersom man konkluderer med at 
reg.planen ikke omfatter noen av tiltakene i hverken vedlegg I eller vedlegg II, så må dette «svares 
ut» i oppstartsmeldingen.  
 
Etter det vi kan se så omfatter reg.planen ingen tiltak som nevnt i vedlegg I i KU-forskriften, (hvor det 
er et skal-krav om planprogram og KU). 
 
Reg.planen omfatter sannsynligvis en del av tiltakene som er listet opp i vedlegg II. Dere må derfor 
foreta en nærmere vurdering av disse og vurdere om reg.planen kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn. Vi peker f.eks. på følgende punkter i vedlegg II:  

- Pkt 10 e) bygging av veier. 
- Pkt 11 a) konkurranse/testbane bil/motorsykkel. Dette jf. omtalen i forslaget til ny KPA om 

f.eks. motorsport. 
- Pkt 11 j) Næringsbygg. Dette jf. N14. N15 og N16. 
- Pkt 12 d) og e) Permanente campingplasser / temapark. Dette jf. FT05, -06, -07 og -08. 

 
Vi nevner dette da vi er usikker på hva som konkret tenkes inn under de enkelte arealformål. 
 
Om planen vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn, vil måtte basere seg på en konkret 
vurdering. I KU-forskriften § 10 er det oppstilt nærmere kriterier for vurderingen av om en plan eller 
et tiltak kan få slike vesentlige virkninger. 
 
I og med at vi ikke kjenner alle detaljene i planen, så er det vanskelig for oss å komme med mer 
konkrete råd/vurderinger ift. om planen vil kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Vi 
kan ev. komme tilbake til dette dersom dere ønsker dette nærmere vurdert. 
 
Det viktigste er at dere faktisk foretar en konkret vurdering. Og det er ikke til å stikke under en stol at 
vurderingene må basere seg på mye skjønn. Hvis dere, etter en konkret vurdering, konkluderer med 
at reg.planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, vil det ikke være krav om 
planprogram/KU. 
 
Håper ovennevnte var til nytte. Jeg er tilgjengelig på telefon hvis du ønsker å drøfte nærmere. Ellers 
tilgjengelig per e-post. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Thomas Gundersen 
Advokat MNA | Attorney-at-law 



Partner 
 

Bjerkan Stav Advokatfirma AS  
 
Postadresse: Postboks 8809 Nedre Elvehavn, 7481 TRONDHEIM 
Besøksadresse: Ferjemannsveien 10 
Organisasjonsnummer: 912 879 461 
Tel: 73 80 22 80 | Mob: 909 48 591 
e-mail: tg@bjerkan-stav.no | www.bjerkan-stav.no  
 
Tilknyttet det landsdekkende advokatsamarbeidet Advocatia Norwegian Law Alliance AS www.advocatia.no 
 
Innholdet i denne e-posten er strengt  fortrolig og bare til bruk for personen(e) angitt ovenfor. Uvedkommende må verken 
lese eller kopiere innholdet. Jeg ber om å bli kontaktet dersom e-posten ikke kan leveres til rette vedkommende. 
 

mailto:tg@bjerkan-stav.no
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planbeskrivelsen.  
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Reguleringsplan - utbyggingsområde ved E 39 Klettelva 
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reguleringsplan ved Klettelva, mellom planlagt ny E39 og dagens E39, se vedlagte kartskisser. Planstart 
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Reguleringsplan utbyggingsområde ved E 39 Klettelva

Forespørsel om tilbud på å utarbeide

områdereguleringsplan.

Konkurransegrunnlag

Frist til %komme med tilbud: 6. desember 2019

Konkurranse for kjøp under terskelverdi.

Jfr. forskriftenes del I
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1 TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Formålet med regulering av utbyggingsområde ved E39 Klettelva, kalt «Reguleringsplan

utbyggingsområde ved E 39 Klettelva» er å legge til rette for utnytting av utbyggingsområder

nær E39.

Ny E 39 gjennom Halsa kommune skal etter planen gjennomføres i løpet av de neste fire år.
Når ny E 39 er bygd, vil Liabo, kommunesenteret bli liggende noen kilometer fra den nye
vegen.
Næringslivsaktører og politikere i kommunen ønsker å legge til rette for etablering av
virksomheter nærmere ny E 39 enn Liabø-/Vågland-området.

Planområdet er vist på vedlagte forslag til kommuneplanens arealdel (KPA) for området, som

også viser et forslag til arealutnyttelse.
I gjeldende KPA er området som omfattes av reguleringsplanen stort sett vist som LNF --

område (Landbruk, natur og friluftsområde).

Reguleringsplanarbeidet er ikke bundet av KPA-forslaget når det gjelder arealutnyttelse.

Halsa kommune, etter 1. jan. 2020, Heim kommune,  vil være oppdragsgiver ved

anskaffelsen og ha ansvar for prosjektadministrasjonen og kontakt med firmaet som utfører
planarbeidet.

Arbeidet består i å utarbeide område-reguleringsplan med bestemmelser og utvidet
planbeskrivelse som inneholder en enkel konsekvensutredning (KU) og risiko- og
sårbarhetsvurderinger (ROS)-vurderinger.

0 dra et 'elder fram til 1. an s behandlin av lanforsla et i kommunens Planutval o

med time riser for muli e endrin er o tille sutrednin er før sluttbehandlin o endeli

planvedtak.

1.2 Avtalens varighet

Varighet: Utarbeidelse av komplett planforslag til 1. gangs behandling innen 1. april

2020.
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Opsjon: Oppdragsgiver skal ha opsjon på at konsulenten kan gjøre endringer og
tilleggsutredninger etter fastsatte timesatser etter at planen har vært ute på
høring.

1.3 Anskaffelsesprosedyre

Antall leverandører: Konkurransekravet, jfr. anskaffelsesloven/anskaffelsesforskriften (FOA)
del 1, og kommunens anskaffelsesreglement, er ivaretatt ved at tilbudsinvitasjonen sendes
tre tilbydere. Det velges en- 1 - totalleverandør på oppdraget.

Kontaktpersoner for anskaffelsesprosessen vil være:

Navn John Ole Aspli

Postadr Glåmsmyrvegen 23,
6683 Vågland

----

E-post

Telefon

Konst. rådmann

Glåmsmyrvegen 23,
6683 Vågland

---

john.ole.aspli@halsa.komune.no

911 65 565

2 FRISTER MERKING AV TILBUD

2.1 Tidsfrister

Frist for å levere tilbudet er 6. desember 2019.

Det er ikke anledning til å sende inn tilbud elektronisk.

Tilbydere må vedstå seg tilbudet i 60 dager regnet fra tilbudsfristen.

2.2 Merking av tilbud

Tilbudet merkes «Re ulerin s Ian utb in sområde ved E 39 Klettelva»

Tentativ fremdrifts Ian

Aktivitet
Tilbudsåpning
Tilbudsevaluering, ferdig
Kontra ktsti ldeli ng
Kontraktsinngåelse
Oppstart avtale

Dato
9.des.2019
9.des.2019
9.des.2019
Snarest
Snarest

Det forutsettes at tilbyder har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget.
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3 KONKURRANSEREGLER

Tilbudet leveres i to - 2 - eksemplarer i papirversjon i lukket forsendelse til:

Oppdragsgiver

Avd./kontaktperson

Postadresse

Postnummer og -sted

Halsa kommune

Rådmannen v/ John Ole Aspli
Glåmsmyrvegen 23

6683 Vågland

3.1 Generelle regler

Gennomforin av konkurransen:
Anskaffelsen folger FOA del 1 og konkurransen gjennomføres slik:

• Kunngjøring: Konkurransen er kunngjort gjennom utsending til et utvalg leverandører
pr. e-mail

• Det gis minst tre ukers frist for leverandør for innlevering av skriftlig tilbud til
oppdragsgiver.

• Tilbud som har mangler i utforming eller leveringsmåte, eller som kommer inn for
seint, blir avvist.

• Konkurransen blir gjennomført uten adgang til å forhandle.

3.2 Kontrakt og organisering

Halsa (fra 01.01.2020 Heim) kommune er oppdragsgiver, og det vil bli opprettet kontrakt

mellom Halsa kommune og tilbyder.

3.3 Anskaffelseprosedyre

Oppdragsgivers intensjon er å velge den tilbyder som best kan bistå Halsa kommune med en

faglig utarbeidelse av forespurte oppdrag til en hensiktsmessig pris.

3.4 Konkurransegrunnlag

Omkostninger: AIie kostnader ved utarbeidelse og fremsendelse av tilbudet, møter,
befaringer, avklaringer o.l. skal bæres av tilbyder. Dette gjelder også kostnader knyttet til
eventuelle kompletterende bestemmelser eller avlysning av konkurransen.

Endrin er o o I snin er: Det tas forbehold om endringer, tillegg eller modifikasjoner av
tilbudsdokumenter underveis. Slike endringer, tillegg eller modifikasjoner vil bli meddelt alle
på e-post senest tre dager før tilbudsfristen. Relevante opplysninger som gis en enkel
tilbyder i tilbudsfasen vil også sendes andre tilbydere på e-post.

3.5 Vedståelsesfrist
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Tilbudet skal være bindende i 60 dager etter tilbudsfristen. Dersom valg av tilbyder påklages,

forlenges bindingsfristen til klagen er avgjort.

3. 6 Tilbud på alternative løsninger og tilbud på deler av oppdraget

Tilbud på alternative løsninger eller på deler av oppdraget vil ikke bli vurdert. Det velges en-

1 - totalleverandor p avtalen.

3.7 Behandling av tilbud

Det vil ikke være offentlig anbudsåpning. Tilbudene vil bli åpnet og protokollført med minst

to representanter fra oppdragsgiver til stede.

AIie tilbydere vil få tilbakemelding om hvilket tilbud som velges.

3.8 Avlysning av konkurranse og totalforkaste/se

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til avlyse konkurransen dersom det foreligger
saklig grunn, f.eks. bortfall av planlagt finansiering, eller andre uforutsette hendelser.
Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet gir saklig grunn for det.

Oppdragsgiveren betaler ingen godtgjørelse ved avlysning av konkurransen eller
totalforkastelse for kontraktsignering.

3.9 Forbehold

I utgangspunktet ønsker oppdragsgiver tilbud uten forbehold. Eventuelle forbehold skal

være presise og entydige. De skal være beskrevet i tilbudsbrevet og det skal klart fremgå

hvilke økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser disse har for oppdragsgiver.

3.10 Taushetsplikt

Offentlighetslova gjelder for allmennhetens innsyn i tilbud, anskaffelsesprotokoll og øvrige

saksdokumenter, jfr. anskaffelsesforskriften§ 3-5. Tilbud og anskaffelsesprotokoll er unntatt

offentlighet inntil valg av leverandør er bestemt, deretter blir det lagt offentlig. Det er mulig

%sladde tilbudet for taushetsbelagte opplysninger som anses som

forretningshemmeligheter. Dersom leverandøren mener det er relevant, skal det leveres en

ytterligere kopi av tilbudet som er sladdet for taushetsbelagte opplysninger.

3.11 Tilbudsleveransen

Dette konkurransegrunnlaget skal benyttes for å gi tilbud. Vedlegg skal nummereres.

Tilbudet skal gis skriftlig på norsk, være datert og underskrevet av person med fullmakt til å

binde tilbyder. I tilbudets priser skal alle kostnader være inkludert (se vedlegg prisskjema).

4 ORIENTERING OM OPPDRAGET

4.1 Bakgrunn

I forbindelse med planarbeid og endelige valg av vegløsning for ny E39 gjennom Halsa
kommune har det fra planstart, da fastlegging av ny vegtrase ble aktuelt, vært en viss pågang

6



fra næringslivsaktører i kommunen for å sikre utbyggingsarealer inn mot ny E39 om den ble
lagt utenom Liab.

Ny veg vil ikke gå via Liabo, og dette aktualiserer løsning for nye utbyggingsområder inn mot
E39. Dette fremgår også av forslaget til ny KPA som er under arbeid, se Innledningen
ovenfor.

For å unngå ventetid på klargjøring av utbyggingsområder er det nødvendig at dette
planarbeidet foregår i tidsrommet fram til ny veg bygges/åpnes, innenfor en tidshorisont på
4 år. Det er følgelig rett tid å starte med planarbeidet nå.

4.2 Planområde med adkomst

Planområde

Planområdet er vist på vedlagte kart og omfatter grovt sett et areal på ca. 280 da.,
beliggende på begge sider av Klettelva, mesteparten av arealet på vestsiden av Klettelva,
mot Glåmen. Under vegs vil det bli vurdert om planarealet må justeres. Mindre
arealjusteringer betinger ikke justering av prisen på arbeidet.

Hovedadkomsten vil gå via planlagt forbindelsesveg mellom dagens E39 og ny E39 i
vestenden av planområdet. I tillegg er det i KPA vist avkjørsler fra dagens E39 ved Klettelva.
Adkomstvegen i vest er fastlagt i godkjent reguleringsplan for ny E 39.
Interne veger i utbyggingsområdet er vist på vedlagte kartutsnitt av forslag til
kommuneplanens arealdel (KPA). Evt. justering av denne veglinjen kan vise seg ønskelig, bl.a.
avhengig av grunnforhold.

Reguleringsplanen skal vise næringsområder, areal for buss-stopp og parkering, områder for
fritid og turistformål, landbruk, internveger, evt. annet.
Arealbruken er ikke fastlagt, og det antas foretatt endringer av arealbruken i forhold til den
som er vist i vedlagte, foreløpige KPA-kart, i h.h.t. opplysninger og behov som fremkommer i
planprosessen.

Nærliggende områder, som ligger utenfor området for denne reguleringsplanen, er
reguleringsplan for ny skytebane som inngår i planen for ny E39, og et etablert
motorsportsenter på sørsiden av ny E39.

4.3 Medvirkning

Kommunen vil ha kontakt med berørte grunneiere  i  planområdet og sørge for informasjon

og anledning til medvirkning. Like ens vil kommunen ha kontakt med staten, andre etater og

regionale myndigheter.

Det forutsettes at tilbyder har god kommunikasjon med oppdragsgiver gjennom

planprosessen.

5 PROSJEKTETS ART OG OMFANG
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5.1 Innhold, omfang og detaljeringsgrad av planmaterialet

Grunnundersøkelser o eoteknisk vurderin

Nødvendige grunnundersøkelser som evt. må utføres for at reguleringsplanarbeidet skal

kunne fullføres, vil kommunen selv sørge for, i samråd med plankonsulent.

Planbeskrivelse med konsekvensutrednin

Planbeskrivelse med konsekvensutredning skal inneholde alle relevante tema.
Ber om at det for de tema der det er mulig lages kortfattede utredninger.
Det er ikke utarbeidet planprogram for dette planarbeidet.
En enkel ROS-analyse vil være nødvendig.

Føl ende temaer skal konsekvensutredes:

Naturmiljø/naturressurser (forholdet til naturområdenes verdi og sårbarhet
vurderes, evt. foreslå avbøtende tiltak/konsekvenser for jordbruk/skogbruk).

Kulturmiljø og kulturminner (kartlegge kulturminner/kulturmiljø og evt. hvordan de
ivaretas i planforslaget).

Naturmangfold

Støy (beregne støypåvirkning som følge av planen, evt. foreslå avbøtende tiltak).

Friluftsliv/barn og unge (relevante forhold med hensyn til bruken av området til
friluftsliv og rekreasjon dokumenteres ut fra foreliggende informasjon fra
lag/foreninger og kommunen).

Grunnforhold (vurdere faren for flom/skred og evt. legge inn hensynssoner og sette
vilkår for tiltak og bygging i planområdet. Vurdere behovet for geotekniske
undersøkelser. Forventa påvirkning av klima i endring ivaretas).

Trafikk og trafikksikkerhet (kollektivtilbudet beskrives, trafikkmengder/trafikkveger til
og innenfor planområdet utredes).

Folkehelse (effekter av planen på folkehelsearbeidet).

5.2 ROS-analyse

Ved utarbeidelse av reguleringsplan er det krav om utarbeidelse av Risiko og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i h.h.t. plan- og bygningslovens§ 4.3.

Analysen utføres i h.h.t. DSBs veileder («Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av
risiko og srbarhet»).
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5.3 Reguleringsplan -områderegulering med bestemmelser

Plankart i M= 1.2000.

PDF og SOSI i siste versjon.

Alle (kart)data leveres i siste gjeldende versjon av sosi-format og PDF-format

5.4 Orientering om grunnlag

Gjeldende kartgrunnlag ligger på kommunens hjemmeside www.halsa.kommune.no

evt. kjopes av tilbyder p% infoland e.a.

6 VALG AV TILBYDER

6.1 Krav til leverandør

Krav

Det kreves at leverandøren har ordnede
forhold mht. skatteinnbetaling og

momsinnbetaling

Det kreves at leverandøren er et lovlig

etablert foretak

Det kreves at leverandøren har et
fungerende HMS-system

Dokumentasjonskrav

Skatteattest ikke mer enn 6 mnd. gammel.
Merverdiavgiftattest fra siste 6 mnd.

Dokumentasjon etablering fa. /firmaattest

HMS-egenerklæring

Overforstående informasjon vil hjelpe oppdragsgiver i å vurdere tilbyderens kompetanse,

metodikk, organisering, erfaring og kompetanse til å påta seg planarbeidet.

6.2 Tildelingskriterier

Vekting Kriterier

50 % Pris:
Tilbudssum skal angis og skal inkludere reisetid og

reisekostnader, samt tilbyders interne kostnader i forbindelse

med gjennomføring av oppdraget, samt kopiering,

administrasjon, reiser, diett etc.

20 % Faglig kompetanse og erfaring

Det skal vises til tilbyders kompetanse og erfaring for å utføre

oppdraget. Det skal dokumenteres aktuelle personalressurser og

legges ved CV'r for aktuelle prosjektmedarbeidere. Referanser

for tilsvarende arbeid legges ved.
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30% Oppgaveforståelse
Det skal kort redegjøres for tilbyders oppgaveforståelse og
hvordan prosjektet tenkes gjennomført, samt hvilke
suksesskriterier og evt. fallgruver som er spesielt viktige for
dette oppdraget.

6.3 Evaluering av tilbud
Tilbud fra leverandørene vurderes innen en uke fra mottatte tilbud i h.h.t. tilbudsfristen.

Alle tilbydere vil bli informert om valg av leverandør.

Tilbudet vil bli avvist dersom det kommer inn etter fristens utløp, eller det er så ufullstendig
at det ikke er mulig å bedømme dette i forhold til øvrige tilbud.

7 FRAMDRIFT OG LEVERANSER

7.1 Framdrift

Oppdragsgiver legger til grunn følgende framdrift av planarbeidet:

Sept. Okt. Nov Des Jan Feb Mars April Mai
19 19 19 19 20 20 20 20 20

Vedtak om planoppstart X
Høring varsel planoppstart med merknadsfrist X
Kulturminnereg./ grunnforhold

Behandle merknader til oppstartvarsel

Utarbeide reguleringsplan med utvidet
beskrivelse som omfatter begrenset KU som

del av planbeskrivelsen og ROS-analyse
Reguleringsplan - 1. gang off. høring

Aktivitet/må ned

Behandle merknader

Vedtak reguleringsplan
Grunnunderskelser i kommunal regi

Vedle 1- tilbudssk ema

1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

2. Reguleringsplan med bestemmelser

3.

4.

ROS-analyse

Faktiske utgifter og utlegg (inkl. kopiering/trykking)

Kr .

Kr .

Kr .

Kr .
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Tilbudssum eks. m.v.a.

25 % m.v.a.
Kr ..
Kr .

Tilbudssum inkl. m.v.a. Kr .

Føl ende honorar time riser for evt. ekstraarbeid for aktuelt ersonell o is

a) Kapasitet .
b)
c) Kapasitet .
d) Kapasitet .

Kr/time .
Kr/time .
Kr/time .

Underskrift/kontaktperson

Firmaopplysninger
-------

Leverandr/firma
Adresse
Kontaktperson

----

Telefonnummer

Fyll inn

Epost-adr.
--------

Foret aks nummer

Sted . dato .

Tilbyders underskrift

Vedlegg 2 - div. kart og forslag KPA
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland     +47 71559600 962 350 526 
E-post 

 
 

post@halsa.kommune.no www.halsa.kommune.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/00463-22 John Ole Aspli 

   
21.12.2019 

 
 

Tildelingsbrev - utarbeidelse av reguleringsplan "Utbyggingsområde ved E39 
Klettelva" 

Ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn fire tilbud:  
 
Tilbud nr. 1: Norconsult AS – tilbudssum inkl. m.v.a.:   Kr. 367 500,- 
Tilbud nr. 2: 3Dsmia – tilbudssum inkl. m.v.a.:    Kr. 237 500,- 
Tilbud nr. 3: IKON arkitekter og ingeniør – tilbudssum inkl. m.v.a. Kr. 375 000,-  
Tilbud nr. 4: Sørli arkitekter AS – tilbudssum inkl. m.v.a.   Kr. 368 750,- 
 
Tildelingskriteriene har følgende vekting: 

- Pris –        50 % 
- Faglig kompetanse og erfaring –    20 % 
- Oppgaveforståelse –      30 % 

Sum                100 %  
 
Alle leverandørene har levert dokumentasjon som viser at de er kvalifiserte til å levere tilbud, punkt 6.1 
Krav til leverandør i forespørsel om tilbud. 
 
I forespørselen om tilbud, er det i punkt «6.2 Tildelingskriterier» redegjort for momenter som vektlegges 
ved tildeling av oppdraget. 
 

• Pris fra den enkelte tilbyder fremgår av oppsettet overfor. 3Dsmia har klart laveste pris, mens 
de tre andre har nokså like tilbudspriser. 
 

• Faglig kompetanse og erfaring har tilbyderne beskrevet i sine tilbud.  
Faglig kompetanse: På dette punktet vurderes Norconsult AS å være best med en stor 
oppdragsportefølje og en allsidig faglig kompetanse i kraft av sin størrelse og store tilgang på 
faglig kompetente og allsidige medarbeidere innen eget firma. De øvrige tilbyderne vurderes å 
være noe dårligere punkt, men uten vesentlige svakheter. 

• Erfaring: Også på dette punktet vurderes Norconsult AS å komme best ut med grunngivelse som 
i punktet ovenfor. De øvrige tilbyderne vurderes å være noe dårligere på dette punktet, men 
uten vesentlige svakheter. 
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• Oppgaveforståelse beskrives noe ulikt av tilbyderne. Nært samarbeid, kontakt og avklaringer 
under vegs med oppdragsgiver og andre involverte myndigheter vil sikre at planarbeidet utføres 
i samsvar med oppdragsgivers mål og ambisjoner. Oppdragsgiver har vurdert det slik at samtlige 
tilbydere har forstått de oppgavene som er beskrevet i anbudet og forklart hvordan oppgavene 
er tenkt løst, selv om tilbydernes beskrivelser altså er ulike.  

 
Samlet sett vurderes Norconsult til å være best på kriteriene "faglig kompetanse og erfaring". Tilbyderne 
vurderes likt under punktet "oppgaveforståelse". Dette innebærer at punktet "pris", hvor tilbyder 
3Dsmia/Åse Bergset er vesentlig billigere enn de øvrige tilbyderne, blir avgjørende for konkurransen. 
Det konkluderes med at 3Dsmia sitt tilbud samlet sett gir det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for 
kommunen. 
 
 
Etter gjennomgang av innbydelsen og de innkomne tilbuda meddeles tilbyderne at oppdragsgiver har til 
hensikt å inngå kontrakt med 3Dsmia/Åse Bergset.  

 
En evt. klage på denne beslutningen må være oversendt Halsa kommune innen 31. des. 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
John Ole Aspli 
Øverste adm. Leder 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
ÅSE BERGSET 
NORCONSULT AS AVD KRISTIANSUND 
SØRLI ARKITEKTER AS 
IKON arkitekter og ingeniør 
 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

HALSA KOMMUNE 

Liabø 

6683 VÅGLAND 

  

 

   

 

  

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

Region midt Jan-Kristian Janson / 90412554 19/318470-3 19/00463-7 05.11.2019 

     

      

Europaveg 39 i Halsa kommune - Tilbakemelding på oppstart av arbeid - 

Reguleringsplan - Utbyggingsområde ved Klettelva 

Viser til deres brev av 26.09.2019. 

 

Statens vegvesen registrerer at det aktuelle området ligger i nærheten av ny veglinje for fram-

tidig E39. Reguleringsplanleggingen må ikke komme i konflikt med reguleringsplanen for E39 

Betna-Stormyra. Det er også viktig med tilkomstmuligheter mellom ny og eksisterende E39 

slik at det er mulig å starte arbeidet med å bygge Klettelvbrua på et tidlig stadium. Samtidig 

ber vi om at det vurderes å innarbeide kollektivknutepunkt innenfor området. Trafikksikkerhet 

og framkommelighet er sentrale hensyn for oss. Det er viktig at det er dialog mellom partene 

i forbindelse med planarbeidet slik at vi får en smidig samordning av prosjektene. 

 

Plansituasjonen i området: 
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Statens vegvesen må vurdere innsigelse dersom det planlegges forhold som ikke ivaretar våre 

hensyn når planen kommer til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Jan Gunnar Sandblåst 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

HEMNE KOMMUNE, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



HALSA KOMMUNE
Glamsmyrvegen 23
6683 VÅGLAND

Deres ref:

Var ref:

Dato:

Org.nr

2019/221355

04.11.2019

985399077

,

@
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Uttalelse til reguleringsplan - utbyggingsområde ved E 39 Klettelva

Mattilsynet forvalter drikkevannsforskrifta, og har i oppgave a folge opp det som gjelder drikkevann
i kommunale og private planer.

Ingen av vannkildene til Halsa kommune sine vannverk ligger innenfor planområdet, men det kan
finnes private brønner som vi ikke har oversikt over.

Med hilsen

Torild Nesjan Stubø
seksjonssjef

Oddbjørn Heggem
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler Oddbjørn Heggem
Tlf 22 40 00 00 / 22778769
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsunet.no
Postadresse·
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks 23 21 68 01



 
 

 
 
   

Halsa kommune 
Glåmsmyrvegen 23 
6683 VÅGLAND 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  24.10.2019 
Vår ref:  19/03376-2 
Deres ref:   19/00463 - 34/19 

 

Svar på varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
utbyggingsområde ved E39 Klettelva i Halsa kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 26. september 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineral loven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å etablere utbyggingsområde for næring/friluftsliv 
innenfor det avsatte området, samt å opprettholde den etablerte dyrkamarka.  
 
Uttalelse fra DMF 
Planområdet berører så vidt en sand/grusregistrering, Klettaelva, med lokal 
betydning1. Norges geologiske undersøkelse (NGU) beskriver registreringen som et 
mulig framtidig uttaksområde. Ut ifra foreliggende informasjon i saken kan vi ikke se at 
planen medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. Vi ber tiltakshaver 
om å være oppmerksom på grusregistreringen, slik at ikke tiltaket kommer i konflikt 
med eventuelt framtidig uttak.  
 
DMF har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere merknader til varsel om oppstart av 
arbeid med reguleringsplan for utbyggingsområde ved E39 Klettelva i Halsa kommune . 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 

                                                                 
 
1 http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=56967  
 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=56967
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er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Unni Garberg Karoline Ulvund 
seniorrådgiver rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Karoline Ulvund 
 
 
 

Mottakere: 

Halsa kommune Glåmsmyrvegen 23 6683 VÅGLAND 

Kopi  ti l:  

                                 

 
 



       
       
E-postadresse: 
fmmrpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2520 
6404 Molde 

 Besøksadresse: 
Julsundvegen 9 

 Telefon: 71 25 84 00 
www.fylkesmannen.no/mr 
 
Org.nr. 974 764 067 

  Vår dato:  Vår ref: 

  06.11.2019  2019/5253 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  26.09.2019   
   

 Lars Kringstad, 71 25 84 50  

  
  
 
 
  

HALSA KOMMUNE 
Liabø 
6683 VÅGLAND 
 
 

  
 
 
Halsa kommune.  
Områderegulering for etablering av utbyggingsområde for næring/friluftsliv 
ved E39 – Klettelva. Fråsegn ved melding om oppstart. 
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter plan- 
og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen i kommunale planprosessar er å sjå til at nasjonale 
og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som  miljøvern, landbruk, helse, 
oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- 
og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Bakgrunn 
Gjennom reguleringsarbeidet vil ein etablere eit utbyggingsområde for næring og friluftsliv. Dyrka 
mark skal i utgangspunktet oppretthaldast. Lokalisering av næringsareal er lagt i dette området 
for å ha nær tilknyting til ny E39. 
 
Planfagleg og konsekvensutgreiing 
Planområdet er på 280 dekar. Det er ingen nærare opplysningar om kva type næringsverksemd eller 
friluftstiltak som er tenkt, eller storleiken på desse. Reguleringa er ikkje i samsvar med gjeldande 
kommuneplan. I formannskapets vedtak går det fram at det skal gjennomførast «naudsynt 
konsekvensutgreiing» (KU) som ein del av planomtalen. Vi reknar med at det er planforslagets 
verknader på miljø og samfunn som vil bli omtalt og vurdert i planomtalen.  
 
Det framgår likevel ikkje i kva grad kommunen konkret har vurdert utgreiingskrava i Forskrift om 
konsekvensutgreiing og om det her kan ligg føre innslagspunkt som direkte (KU-forskrifta vedlegg I) 
eller etter nærare vurdering (vedlegg II) utløyser krav om planprogram og konsekvensutgreiing. Det 
må kome fram i planomtalen om/korleis dette er vurdert. 
 
Kommuneplanen er under revidering. I planutkastet er det for reguleringsplanområdet m.a. vist 
areal for næring (N14-15-16) og for fritids- og turisme (FT 06-07-08). I denne planprosessen er det 
utarbeidd ein enkel KU, men denne går ikkje på tiltaksnivå.  I vår fråsegn (05.06.2019) ved 2. gangs 
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offentleg utlegging av kommuneplanen hadde vi ikkje motsegn til den føreslegne arealbruken i dette 
området. 
 
Natur- og miljøvern  
Vi er ikkje kjent med særskilte naturfaglege registreringar eller viktige friluftsinteresser i området. 
 
Klettelva går gjennom planområdet. Denne har oppgang av anadrom fisk og ål. I forslag til revidert 
kommuneplan er det lagt inn ei 50 m buffersone langs elva. Vi føreset at dette blir vidareført i 
planarbeidet. Også Holbekken går gjennom planområdet. Her må det tilsvarande settast av 
buffersone som tar omsyn til kantvegetasjon/naturmangfald.   
 
Vi vil også minne om naturmangfaldlova, der ein etter § 7 skal legge prinsippa i §§ 8-12 til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentleg mynde. Det må difor gå klart fram av planomtale og 
saksutgreiing korleis desse prinsippa er tatt omsyn til og vektlagt i vurderinga av saka. 
 

Støy 
Støytilhøva må avklarast. Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging T-1442, med tilhøyrande rettleiar, skal leggast til grunn for all 
arealplanlegging og utbygging. Dersom ein finn at det er naudsynt med støydempande tiltak må 
desse omtalast konkret og sikrast gjennom reguleringsføresegnene. 
 
Landbruk 
Matjord er landbruksnæringa sin viktigaste ressurs. Innafor planområdet ligg det eit større areal som 
vert nytta til matproduksjon. Fylkesmannen legg til grunn at all dyrka mark vert regulert til 
landbruksføremål. Vidare er stort sett resten av planområdet vist som dyrkbar mark i gardskartet hjå 
NIBIO. Dette er eit viktig framtidig næringsareal for landbruket. Fylkesmannen vil setje krav om at 
det vert utarbeida ei massehandteringsplan som tydeleggjer korleis matjorda vert handtert og brukt 
vidare til matproduksjon, hovudsakleg som nydyrkingstiltak til matprodusentar i aktiv drift. 
Kommunen v/landbruksansvarleg må godkjenne det nye området/nye områda for nydyrking og plan 
for gjennomføring, med kopi til Fylkesmannen. Tiltakshavar, kommune og entreprenør skal gjere seg 
kjent med og legge rettleiaren «Jordmassar – frå problem til ressurs» 
https://vest.nlr.no/media/3235647/jordmasserliten.pdf til grunn for gjennomføringa. Alle desse 
momenta må inngå i massehandteringsplanen. Fylkesmannen vil vurdere motsegn inntil matjorda 
vert tilstrekkeleg ivareteke i form av at dyrka marka vert regulert til landbruksføremål, og at det vert 
sett ei rekkjefølgeføresegn om utarbeiding av ei massehandteringsplan. Forslag til ordlyd kan vere 
følgjande; 
«Før oppstart av tiltaket skal det utarbeidast og godkjennast ein massehandteringsplan. Rettleiaren 
«Jordmassar – frå problem til ressurs» skal leggjast til grunn for gjennomføringa. Planen skal vidare 
godkjennast både av kommunen og Fylkesmannen.» 
 
Samfunnstryggleik og klimatilpassing 
Det må utarbeidast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for planområdet, jf. plan- og 
bygningslova (pbl.) § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for 
om arealet er eigna til utbyggingsføremåla, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av 
planlagt utbygging.  
 
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. pbl. § 12-6. Det 
skal knytast føresegner til omsynssonene. Tilhøyrande føresegner skal skildre kva dei ulike 
omsynssonene viser og kva krav som gjeld innanfor sonene.  

https://vest.nlr.no/media/3235647/jordmasserliten.pdf
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Konklusjon 
Fylkesmannen viser til merknadene over og ber om at dei blir følgt opp i det vidare planarbeidet. 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Lars Kringstad 
fagsjef - plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Fagsaksbehandlarar  
Landbruk:   Tormod Meisingset, tlf. 71 25 84 04 
Samfunnstryggleik:  Martha Helle Dybo, tlf. 71 25 85 91 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

 
 



Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 
v/Øystein Folden, Rasta 4, 6630 TINGVOLL 

Telefon 918 12 542 – epost moreogromsdal@naturvernforbundet.no – Org. Nr. 871367132 - 
internett www.naturvernforbundet.no/mr  

 

 
         Tingvoll, 6.11.2019 
 
 
 
Halsa kommune 
 
 

OPPSTARTSMELDING - KLETTELVA - FRÅSEGN 
Viser til dykkar ref. sak 34/19. 
 
Naturvernforbundet vil peike på at ein god del av arealet består av myr. Nedbygging av myr vil 
oftast ha som verknad at karbon ikkje lenger blir verande i myra, i staden for at myra ville ha samla 
meir CO2 om ho fekk ligge i fred. Dette spørsmålet må få merksemd, og det må gjerast utrekningar 
når det gjeld verknad. Sidan det er mål om å bli nullutsleppssamfunn om nokre år, vil nye utslepp 
vere ugreitt. 
 
Mykje av arealet er grøfta og planta til med gran. Sannsynlegvis er mesteparten av det ein kan rekne 
med av artsmangfald negativt påverka og kan hende borte. Men det kan framleis vere noko igjen, 
kanskje særleg knytt til vassdraget i området. Vi veit ikkje kva som kan vere undersøkt frå tidlegare, 
men det ligg ikkje noko på Artskart som tyder på at det er gjort undersøkingar. Viss ikkje noko anna 
blir dokumentert, meiner vi difor det er nødvendig at det blir gjort ei ny biologisk kartlegging av 
området. 
 
 
Med vennleg helsing 
 
 
Øystein Folden 
leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 
 
 
Kopi: Naturvernforbundet i Trøndelag 

mailto:moreogromsdal@naturvernforbundet.no
http://www.naturvernforbundet.no/mr
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Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan - 
næringsområde Glåmen - Klettelva - fråsegn ved varsel om oppstart 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Planfaglege merknader 
Det er førebels ikkje gjort vedtak om ny kommuneplan. Framlegget til regulering er 
(dels?) i samsvar med forslaget som har vore til offentleg ettersyn, og i den samanheng 
er det gjort konsekvensutgreiingar på overordna nivå. Det er i saksoversendinga til 
reguleringsframlegget ikkje gjort vurderingar i forhold til forskrift om konsekvens-
utgreiingar for tiltaket, som framleis ikkje har dekning i vedteken overordna plan.  
 
Området er oppgitt til å vere 280 daa, og sjølv med svært låg utnyttingsgrad, vil bruks-
arealet (BRA inkludert tenkte plan) på bygningar vere langt over 15 000 kvm. Ut frå 
dette ligg det føre krav om konsekvensutgreiingar med planprogram. Kommunen må 
vurdere dette og eventuelt utarbeide planprogram i samsvar med reglane i forskrift om 
konsekvensutgreiingar. 
 
Vi vil i den samanheng vise konkret til forskrifta  § 6 b jamfør vedlegg I pkt. 24. Dersom 
innslagskriteria etter vedlegg I ikkje vert overskride, viser vi til §§ 8 a og 10, jamfør 
vedlegg II pkt. 11 j. Kommunen må uansett gjere konkrete vurderingar, som bør vere 
synleggjort i oppstartvarslet. Vi gjer merksam på at konsekvensutgreiingar etter § 8a 
ikkje utløyser krav om planprogram. 
 
Vi viser elles til våre merknader om området, knytt til kommuneplanen. Vi har ikkje 
merknader til at reguleringsprosess vert igangsett. Oppstartvarslet gir lite grunnlag for 
detaljerte innspel. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Delar av området er tidlegare arkeologisk registrert i samband med reguleringsplan for 
E39 Klettelva-Otneselva. Det vart den gongen ikkje gjort funn av automatisk freda 
kulturminne. Vi vurderer dei nye områda innanfor planen til ikkje å ha særleg potensiale 
for funn av ukjende automatisk freda kulturminne, og vil ikkje krevje ytterlegare arkeo-
logisk registering.  
 
Vi ber likevel om at ein er varsam under opparbeiding av området, og gjer merksam på 
at den som under arbeid kjem over noko som kan vere automatisk freda kulturminne, 

Halsa kommune 
Rådhuset, Liabøen 
6683   Vågland 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 
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pliktar å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylkeskommunen for 
avklaring jf. kulturminnelova § 8 andre ledd. Kommunen pliktar å orientere tiltakshavar 
og den som skal utføre arbeidet om dette. Det er likevel tiltakshavar som er ansvarleg. 
 
KONKLUSJON 
Vi har ikkje merknader til at reguleringsprosess vert igangsett, men viser til forskrift om 
konsekvensutgreiingar. I lys av områdets storleik, kan det frå vår side sjå ut som om 
planen fell inn under kriteria i forskrifta § 6 jamfør vedlegg I pkt 24. Kommunen må drøfte 
og konkludere i lys av dette. Vi imøteser eventuelt eit planprogram. 
 
Vi vil ikkje krevje nye arkeologiske regisgtreringar i området, men gjer allereie no merk-
sam på varsligsplikta ved eventuelle funn. 
 
 
Med helsing 

 

  

Ingunn Bekken Sjåholm  Johnny Loen 
Kst. fylkesplansjef  Plansamordnar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
 
Fagsaksbehandlar: 
Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Torill Einara Nerbøvik, tlf 71 28 03 30 
 
 
Kopi: 
Hemne kommune 
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Trøndelag fylkeskommune 
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Saksbehandler Marit Oline Paulsen 
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Saksframlegg 

Klage på delegert vedtak 247/19 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel - Ny behandling 

Saksdokumenter 

Søknad om dispensasjon 
Situasjonskart 
Tegninger fra byggesak i 1985 
Bilder fra eiendomsskattebefaring 2011 
Oversiktskart 
Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 
Planbestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel 
Melding om delegert vedtak 
Uttalelse fra fylkesmannen 
Klage på saksbehandling av dispensasjonssøknad 
 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Tidligere Hemne kommune har mottatt klage på vedtak om avslag om dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til anneks på gnr 107, bnr 13, fra Marit Prøsch 
Stilson. Klagesaken fremmes for formannskapet i nye Heim kommune som klageinstans. 
 
I delegert vedtak 247/19 den 27.08.2019 ble følgende vedtatt: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås din søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel for omsøkte tilbygg til tidligere godkjente anneks på din eiendom gnr 107 bnr 
13. Avslaget begrunnes med at en dispensasjon vil medføre økt utnyttelse på eiendommen over det som 
tillates i områder med tillatt fritidsbebyggelse i kommuneplanen, ved at omsøkte tiltaket vil medføre at 
det blir to boenheter på eiendommen. Omsøkte tiltak vil kunne skape presedens som over tid vil kunne gi 
negativ påvirkning på naturmangfoldet og over tid svekke kommuneplanen som et verktøy for samlet 
arealutnyttelse i kommunen. 
 
Klagen: 
Innledningsvis vises det til misnøye med veiledning fra kommunens saksbehandling. Oppsummert 
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momenter som påklages i vedtaket: 
- Ingen presedensvirkning – ingen tilsvarende hytter i omegn 
- Liten eller ingen fjernvirkning 
- Infrastruktur som vei og oppstillingsplass blir upåvirket, ingen trafikkøkning 
- Familieforøkning som skaper plassproblem – ønske om mer romslighet 
- Pga tett avstand mellom hyttene – ingen framtidig seksjonering eller deling 
- Ikke et naturlig område for hyttefelt 
- Færre brukere av marka som medfører nedgroing av kulturlandskap 
- Hytte uten strøm og innlagt vann. Etterlater seg lite fotavtrykk med tanke på utslipp og ressursbruk. 
- Flittig brukere av lokalt næringsliv gjennom bruken av hytta. 
 
Planforhold: 
Området der tiltaket søkes plassert er regulert til LNF-formål i Kommuneplanens arealdel for gamle 
Hemne kommune. Kommuneplanene i de sammenslåtte kommunene gjelder inntil de blir erstattet av 
en ny felles arealplan. Innenfor områder med LNF-formål er det kun tillatt med bygninger som er 
nødvendig for landbruk og gårdstilpasset næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jfr. § 
15-1 i planbestemmelsene. Tilbygg til fritidsbebyggelse vil dermed være avhengig av dispensasjon fra 
planformålet. 
 
Hvis det innvilges dispensasjon vil det ut fra tidligere praksis være kommuneplanens bestemmelser § 15- 
3 «Spredt fritidsbebyggelse» og § 13-2 «Fritidsbebyggelse» som legges til grunn for hva som kan bygges, 
avhengig av beliggenheten: 
- § 15-3. En fritidsbolig med maks 70 m² bruksareal (BRA) 
- § 13-2. En fritidsbolig med maks 120 m² BRA og 1 sekundærbygg med maks 30 m² BYA. 
 

 

Utsnitt fra Kommuneplanens areadel         Oversiktskart 
 
Klagebehandling: 
Dersom klagen ikke imøtekommes og vedtak 247/19 opprettholdes, skal saken sendes Fylkesmannen i 
Trøndelag for endelig behandling. 
 
 

Vurdering 

Klagen er mottatt 15.09.2019 og er mottatt innen fristen. 
 
I forhold til saksbehandling opplyses det alltid ved henvendelser om bygging i LNF-områder i strid med 
planformålet, at tiltaket vil være avhengig av at en søknad om dispensasjon fra planformålet må være 
innvilget før det kan gis byggetillatelse. Dette kan være lurt å gjøre før man legger ned for mye arbeid i 
byggesøknaden, i tilfelle avslag. Ut fra brevet kan det se ut til at det ved henvendelser må presiseres 
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enda mer tydelig den funksjonen som arealplaner skal ha og at dispensasjon bare gjøres unntaksvik der 
det går klart fram at hensikten med planen ikke settes til side og at faren for avslag dermed er stor. 
 
Som nevnt i tidligere vurdering av dispensasjonssøknaden vil ikke tiltaket påvirke landbruksinteresser 
som vil være fremtidig skogsdrift i området. Ut fra tiltakets plassering og omfang vil det fysiske tiltaket 
ut fra registreringer om naturmangfold og friluftslivkartleggingen i området ikke gi negative 
konsekvenser. Når det gis dispensasjon må det også tenkes langsiktige konsekvenser. Ved å tillate 
utvidelse som medfører to boenheter, vil det kunne føre til press på området over tid og ulempene vil 
da overgå de positive fordelene som søker for. Når kommunen tenker presedens vil det ikke bare være 
for dette området, men også for andre fritidseiendommer som befinner seg i tilsvarende LNF-områder. 
 
I dispensasjonsbehandlingen ble planbestemmelsen § 13-2 langt til grunn dersom det skulle vært 
innvilget dispensasjon, ut fra eiendommens beliggenhet. Så lenge LNF-formålet ikke har blitt satt til side, 
har det i tidligere dispensasjonssaker vært innvilget dispensasjon for tilbygg så lenge samlet maksimal 
tillatt bebyggelse ihht. § 13-2 eller § 15-3 ikke har blitt overskredet. En overskridelse av maksimalt tillatt 
bebyggelse vil være å sette hensikten med disse bestemmelsene vesentlig til side. 
Det har ved innvilgelse av dispensasjon i tidligere saker ikke medført økning i boenheter. 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Klage fra Marit Prøsch Stilson på avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel, gitt i delegert vedtak 247/19 den 27.08.2019, tas ikke til følge og vedtak 
247/19 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet nye momenter i klagen som 
ut fra sakens vurdering tilsier at kommunen vil innvilge dispensasjon. 
 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 28.01.2020 sak 4/20 

 
Møtebehandling 
Utsettelsesforslag fra Kjell Øyasæter: Utsettes til neste Formannskapsmøte. Rådmannen bes utabarbide 
et alternativt forslag som imøtekommer klagen på tidligere vedtak. 

 
Votering 
Enstemmig vedtatt for utsettelse av saken. 

 
Formannskaps innstilling 
Utsettes til neste Formannskapsmøte. Rådmannen bes utabarbide et alternativt forslag som 
imøtekommer klagen på tidligere vedtak. 
 
 
Ny vurdering: 
Rådmannen er bedt om å utrede alternativ forslag som imøtekommer klagen på vedtak i sak 247/19 av 
27.08.2019, der det ble gitt avslag på dispensasjon. 
 
Ut fra forrige vurdering i saken er det ikke funnet vesentlige konsekvenser for LNF-formålet at bebygd 
areal økes med 21 m², men føringene i planbestemmelsene i § 13-2 om hva som kan føres opp på en 
tomt for fritidsbebyggelse vil bli avveket. I forhold til likebehandlingsprinsippet må kommunen som 
nevnt i tidligere avsnitt i saken tenke presedensvirkning når det innvilges dispensasjon. Det som 
eventuelt kan skille denne saken er at da det ble gitt tillatelse til oppføring av anneks i 1985, ble det 
godkjent plantegninger som tydelig bærer preg av at bygget vil kunne fungere som en selvstendig enhet. 
I de siste to tiår har søknader og forespørsel om oppføring av anneks som har kunne fungert som en 
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selvstendig enhet ikke blitt tillatt/tilrådd omsøkt i tidligere Hemne kommune. En viktig grunn her har 
vært at nye selvstendige enheter kan medføre deling av eiendommen med ønske om tilleggsareal som 
medfører press på andre arealtyper som ligger inntil eiendommen.  
 
Saken fremmes på nytt med to alternative tilrådninger. 
 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1. 
Klage fra Marit Prøsch Stilson på avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel, gitt i delegert vedtak 247/19 den 27.08.2019, tas ikke til følge og vedtak 
247/19 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet nye momenter i klagen som 
ut fra sakens vurdering tilsier at kommunen vil innvilge dispensasjon. 
 
Alternativ 2. 
Klage fra Marit Prøsch Stilson på avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplanens 
arealdel, gitt i delegert vedtak 247/19 den 27.08.2019, tas til følge og vedtak 247/19 omgjøres. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel fra Marit Prøsch Stilson. Etter søknad gis det dispensasjon for oppføring av 
tilbygg med 21 m² BYA med sokkel til eksisterende anneks på eiendommen gnr 107, bnr 13. 
Dispensasjonen gis da annekset allerede ved tillatelse til oppføring framsto som en selvstendig enhet og 
da tiltaket ikke vil gi vesentlig konsekvenser for LNF-formålet. Ut fra Kommuneplanens arealdel er det 
ikke ønske om spredt fritidsbebyggelse i dette området. For at dispensasjonen ikke skal gi press på LNF-
formålet i området og ikke svekke kommuneplanen som et bindende og forutsigbart planverktøy for 
planperioden 2015 – 2026, kan det ikke påregnes å få utvidet fritidseiendommen.  
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Trondheim 9/ 05/ 19

Hemne Kommune

Teknisk Avdeling

Trondheimsveien l

7200 Kyrksæterøra

Att : Marit Paulsen

Sk n ad om dispensasjon fra regulering sformal

Vi viser t il gjeldende regulering for gårds- og bruksnummer 107 / 13 i Hemne kommune, med adresse Moveien 261,

7200 Kyrksæterøra.

I gjeldende kommuneplan for Hemne kommune er eiendommen flateregulert som LNFR-omräde, som følge av dens

plassering i j ordbrukslandskap med store nat urressurser grensende t il eiendommen i alle ret ninger. Vi ønsker med

dette å søke om dispensasjon fra dette formålet for å kunne utvide bebygd areal på denne tomten. Eiendommen

heter Kjøla berget og består av to hytter bygd i henholdsv is 1967 og 1985, hvor t idligere og nåværende

hjemmelhavere har familiær t ilknyt ning t il området.

Vi ønsker å øke BYA for tomten med 21,2 kvm (4* 5,3m) på den minste hytten, som i dag er 28 kvm. Tomten heller

bratt mot vest, og denne tomten, samt omliggende areal karakteriseres av relat ivt tett og høy furuskog. Tiltaket det

søkes om er et t i lbygg med to sovealkover i nødvendig sokkelareal, og utvidet st ue/ kj k kena real i etasjen som kobler

seg t i l den gamle hytten. Høydeforskjell lokalt gjør det nødvendig å bygge to etasjer. Tiltaket s estet iske karakter,

form og fa rgebruk vil t ilpasses sit uasjonen. Det skal opprett holdes enkel standard, uten t i lkobling t il vann og

st rømnett.

Ulempene ved å t illate dispensasjon fra formålet, og en t illatelse en ut bygging, ansees å være små da eiendommen

alt er bebygd, og t iltaket det søkes om er arealmessig lite. Ulempen vil være at man får noe mer bebyggelse innen

LNFR-formälet, samt at t iltaket vil kreve noe t rafikk på adkomstvei i forbindelse med gjennomføring av t iltaket.

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen, er at hytten får en mer brukbar utforming for dagens brukere, med ulike

aldre og ulike behov. I t illegg vil en dispensasjon og mulighet for ut bygging gi dagens eiere og kommende

generasjoner anledning og mulighet t il å ivareta det det familiære båndet t il området og nat uren. Ut byggingen vil

ikke gi særlige endringer i nærvirkning og fj ernvirkning, da tomten er preget av høy skog.

l lys av dette, mener vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon, er større enn ulempene.

Håper med dette på posit ivt t i lbakemelding.

Beste hilsen,

Marit Prøsch St ilson (datt er av Åsta Mo) & James Michael St ilson

Austflata 16B

7069 Trondheim

Norway.st ilson@gmail.com

Telefon 94859566



SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 107 Bnr: 13 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Moveien 261, 7200 KYRKSÆTERØRA

Hj .haver/ Fester: Kjølaberget

HEMNE
KOMMUNE

Dato: 1/5-2019 Sign: mps  Nytt t ilbygg Målestokk
1:1000

/

Kj ola

I I

107/2

N= 70 15 527. 77
0 = 4 9859 7.9 3 -

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet , bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/ kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Utskrift Page l of l

SI TUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 107 Bnr: 13 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Moveien 261, 7200 KYRKSÆTERØRA

Hj .haver/ Fester:
PRØSCH HELGE, TRYSILGATA 5, 0655 OSLO, med
flere

HEMNE Dato: 27/ 6-2019 Sign:
KOMMUNE

Målestokk
1:50000

a- ..:...= -- - --,,L Dv ;, - ......._- - - - ' '
,

se 14-  1- .'?Z---
_/ _ _ \ - _ -rr::- 1/ _  -

/ 6
•

Rova tnet

-
I -
i -

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gj elder dett e eiendomsgrenser, ledninger / kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosj ekt ering/ anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

https://kart.hemne.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=496033. 857227 449... 27.06.2019
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SI TUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 107 Bnr: 13 Fnr: O Snr: O

Adresse: Moveien 261, 7200 KYRKSÆTERØRA

H" h /F t PRØSCH HELGE, TRYSILG ATA 5, 0655 OSLO, med
J. aver es er: f lere

HEMNE Dato: 27/ 6-2019 Sign:
KOMMUNE

Ml e stokk
1:10000

Det tas forbehold om at det ka n forekomme feil pA ka rtet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/ ka bler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/ anleggsarbeid mA undersøkes nærmere.

https://kart.hemne.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=497859.964397332... 27.06.2019
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Hemne Kommune
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Kommuneplanens arealde l 2015 - 2026 s. 3

Bestemmelser og arealkart er juridisk bindende. Retningslinjer er ikke selvstendig
hjemm elsgrunnlag for vedtak, men retning sgivende ved kom munen s saksbeh andling.
Ytterligere føringer for kommunen s saksbeh andling fremgår av gjeldende lovverk,
kommuneplanen s sam funn sdel, sektorplaner, tem akart og tem aplaner.

Al t areal skal beregnes i henhold til bestem melsene i Byggteknisk forskr ift (T E K) og
N orsk Stand ard N S-3940 A real- og volumberegninger av bygninger.

An vendte forkortelser i dokumentet :
Bebygd areal BYA
Bruttoareal BRA

Bestemmelser i rett skr ift
Retningslinjer i kursiv



s . 4 Kommune planens arealde l 2015 - 2026

e iser

S1 Forh oldet t il eksist e rende planer
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 gjelder foran eksisterende

strandplaner, disposisjonsplaner og reguleringsplaner med

bestemmelser. Gjeldende reguleringsplaner kan realiseres

dersom de er i tråd med hovedformålet i kommuneplanen.

Nyere reguleringsplaner suppleres av kommuneplanens bestem-

melser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet

i reguleringsplanen. D ersom et tema behandles i kommuneplan

og reguleringsplan med ulike bestemmelser er det kommune-

planen som gjelder.

§2 Krav om reguleringsplan
Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan favesentlige

virkninger for miljø og samfunn (£eks. nye boligområder, brygger,

småbåtanlegg, idrettsanlegg, råstoffutvinning, større terrenginngrep,

parkerings- eller veianlegg) krever reguleringsplan. Ved vesentlig

endring eller utvidelse kan det kreves regulering.

S3 Forut setn ing er fo r bruk av ut byggingsavt ale
§3- 1 Om ut byggingsavt aler

Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles

nytte av en slik avtale med henblikk på forutsigbar og hensikts-

messig utbygging av et område. Avtalen skal ha sitt grunnlag i

kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kom-

munal arealplan.

Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele

H emne kommune. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og

forhold som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor

planområdets begrensning.

Dett e kan avt ale n inneho lde :

•  Teknisk inf rastruktur som vann, avløp , renovasjon, energ iløsn inger,

v eg p arkerin g

•  Gang / sykkelveg er, t raf kksikkerhetstiltak mm.

•  Grønnst rukt ur,f riområder,fellesarealer, utearealer med t ilhørende

møblering og utsty r,

•  Parker og p lasser, turveger og st ier, anleggfar lek, idrett ogf rilefisliv

•  K ulturanlegg, kulturm inner og kult urm iljøer

•  K rav om t iltakets utforming

•  K valiteter og detaljutforming i bygg og anlegg

•  T iltakets ark itekt ur og estet ikk

• A ntall enheter, storste og m inste boligstorrelse, samt boligtyp e

•  L ivsløp sstandard og un iversell utform ing

•  M iljøt iltak som støy t iltak, inneklima, m iljøoppf ølg ingsp rog ram,

t iltak mot radon mm.

•  Ov erdrag else, kj øp - og makeskifte av g runn

• Fort rinnsrett t il kj øp av bolig er t il markedsp ris

•  K ommunal t ilv isningsrett for boliger

•  Forskuttering av kommunale t iltak

•  Utbygg ingstakt

•  Organ isatoriske t iltak som etablering av v elforen inger, drift og

v edlikehold av p rivate anlegg etc.

•  Økonom iske bidrag
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S4 Krav t il t ekniske lø sninger
Kommunalt vann- og avløpsanlegg skal utføres i henhold

til gjeldende VA norm . Private vann- og avløpsanlegg ut-

føres i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og

avløp, administrative og tekniske bestemmelser.

S4 - 1 Vannf orsy ning
M inste innvendige dimensjon på kommunal vannledning

er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann.

M inste innvendig dimensjon for kommunal vannledning

ved krav til brannvann er normalt 150 mm. Nye byggeom-

råder skal tilrettelegges for tosidig vannforsyning.

S4 - 2 Avl op
M inste innvendige dimensjon for kommunal spillvanns-

ledning er normalt 150 mm. M inste innvendige dimen-

sjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm.

Overvann fra tak og overflater skal håndteres lokalt og ikke

ledes direkte til kommunal spillvannsledning.

Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte

at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendom -

mer ulemper.

For eiendommer med bebyggelse i områder uten kommu-

nal avløpsinfrastruktur skal det installeres helse- og mil-

jømessig forsvarlige løsninger for svartvann og gråvann i

henhold til Forurensningsforskriften. Det skal søkes om

utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann i henhold

til forurensningsforskriften del 4, kapitt el 12 (for utslipp

< 50 P E) eller 13 (for utslip p 5 0 P E). Eiendomm en skal
tilknyttes kommunal tømmeordning.

Det kan t illates et ablering av mindre avløpsanlegg
i LN F og innenfor byggeforbudssonen i 100 - me-
t ersbelt et under følgende forut set ninger:

• Etableringen skal ikke medføre negative konsekvenser

for LNF-formålet.

• Etableringen skal ikke påvirke formålet med bygge-

forbudssonen.

• Anlegget skal ligge under bakken.

• Anleggsdeler i dagen skal skjules på en naturlig måte.

• Byggeprosessen skal ikke påvirke et større område enn

det som er strengt nødvendig.

• Anlegget skal plasseres slik at det minimerer behovet for

terrenginngrep/ sprengning.

• Areal som benyttes i tiltaket skal holdes på et minimum.

• Overflateplanering og vegetasjonsetablering skal ikke

medføre privatiserende preg av anleggsområdet.

• Anlegget skal ikke påvirke allmennhetens interesser på

en negativ måte.

• Naturlig vegetasjon skal reetableres rundt anlegget.

• Viktig landskap, biologisk mangfold, fornminner eller

nyere tids kulturminner blir ikke negativt berørt

S4 - 3 V urderi ng av st øy fo r nye t ilt ak
Behovet for støyutredning skal, i alle reguleringsforslag,

vurderes etter til enhver tid gjeldende retningslinje for be-

handling av støy i arealplanleggingen. Om påkrevd skal det

gjøres rede for avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir

i samsvar med gjeldende retningslinje.

S4 - 4 Sikke rh et mot nat urpåkjenninger
Teknisk forskrift $7-1, skal vurderes før igangsetting og

regulering av tiltak. Vurderingene skal omfatte fare for

flom, stormflo, fjell- snø- og løsmasseskred. Sikkerheten

skal vurderes både for planlagte tiltak og for eksisterende

bebyggelse i tilstøtende områder som kan påvirkes av plan-

lagte tiltak.

S5 Re kk ef al gebe st e m me lser
T iltak eller arbeid i områder for bebyggelse og anlegg som

beskrevet i pbl §20- 1 kan ikke igangsettes før nødvendige

tekniske anlegg med tilstrekkelig kapasitet er etablertrt .

Bestemmelsene kan omfatte lovlig og tilfredsstillende

vannforsyning- og avløpshåndtering (inkl. overvann), til-

fredsstillende adkomst/ veitilknytning for gående, syklende

og motorisert ferdsel, parkering, lekeplass, energiforsyning

og offentlig service (skole, barnehage, helsetjeneste, idretts-

og nærmiljøanlegg mm).
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S6 Byggegren ser
§6 - 1 Offentlige veier
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor bygge-

grense ( fr.Vegloven $29), med mindreannet er fastsatt

i reguleringsplan. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i

kjørebane.

Byggegrense mot kommunal vei er ikke til hinder for

bygging av parkeringsplasser som overholder krav til frisikt,

eller plassering av bygning inntil 50 m2 BYA eller BRA

uten bruk til beboelse/varig opphold under forutsetning av

at denne plasseres som følger:

• M inst 1,5 meter fra regulert veikant eller gjerdelinje, for

plassering parallelt med veien.

• M inst 5 meter fra eiendomsgrense, for plassering vinkel-

rett/vertikalt på vei.

Bygningen må ikke sperre for nødvendig frisiktsone for vei,

eller komme i konflikt med nødvendig drift og vedlikehold

av veien.

Det kan tillates oppført skur til busstopp og søppelkasser

uavhengig av arealformål. Ved fylkesvei og riksvei må de

respektive myndigheter godkjenne tiltaket.

Ved behov kan det kreves innmelding av senterpunkt

bygning og terrengsnitt ved regulering.

§6 - 3 Byggeforbud i 100 - metersbe ltet langs sjø
og vassdrag

I områder innenfor byggeforbudssonen (jf. arealkart) er

arbeid og tiltak som nevnt i pbl $1-6 ikke tillatt . Det er

heller ikke tillatt med midlertidige og flyttbare bygninger,

konstruksjoner og anlegg. Forbudet gjelder ikke der det

senere fastsettes en annen byggegrense med tilhørende

bestemmelser i reguleringsplan.

Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m byggeforbud.

Det er forbudt å lukke og fylle ut i vassdrag. Sone for kant-

vegetasjon skal ivaretas, j fr. Vannressursloven §11.

Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av

at disse ikke medfører negative konsekvenser for allmenne

interesser eller kulturminneverdier:

• Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller

reparasjon av eksisterende, godkjente bygninger, konstruk-

sjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens karakter

eller BYA.

• Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg

• Offentlige tiltak og midlertidige bygninger, konstruk-

sjoner eller anlegg som fremmer friluftsliv og kulturell

aktivitet j fr. pb1 $30-5

• Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av

offentlige friluftsområder

• Nodvendig oppforing av driftsbebyggelse for landbruket.

Krav til landbruksfaglig behovsvurdering.

• Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt

• Etablering av mindre avløpsanlegg jfr. kommuneplan-

bestemmelse $4-2

S7 Nat urmilje
H ensynet til natur- og miljøkvaliteter skal tillegges vekt

ved plan- og byggesaksbehandling. Ved regulering og ut-

bygging av ny bebyggelse skal det foreligge en vurdering av

det biologiske mangfoldet i området og hvordan hensynet

er ivaretatt. Alle tiltak skal vurderes i h.h .t . naturmangfold-

loven $$8-12.

§8 Kult urm inner og kult urmiljø
Ved planlegging og utbygging skal det legges vekt pål'il

ivaretakelse av verneverdige kulturminner og kulturmiljø.

Oppføring av nye bygninger og anlegg innenfor verne-

verdige kulturmiljøer må tilpasses de bygde og naturgitte

omgivelser og strukturer.

Det er eiers ansvar å sikre og istandsette verneverdige

kulturminner slik at de ikke går tapt.
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9 Es t e t ikk o g lands kap
§9- 1 Byggeskikk / Estetikk i bebyggelsen
• Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges

i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet gir brudd med

eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre

nye kvaliteter.

• Særlig gater og uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet.

Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at den ikke

er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området

omformes med tilsvarende tetthet.

• Reguleringsplaner skal definere rammer for helhetlig

utforming av byrom, grønne forbindelser og trafikkløs

ninger innenfor området som helhet. I fortettingspro

sjekter skal det tas tydelig stilling til bebyggelsesstruk

turen.

• All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og bør

utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig.

• Bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og

landemerker; høydedragene som omkranser lokal-

senteret , strandsonen, elve- og bekkedalene,jordbruks

landskapet, sammenhengende grøntdrag og markante

trær. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal vurderes.

• Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal

ifølge plan- og bygningslovens formål ivaretas i planleg

gingen og kravene til det enkelte byggetiltak (pbl §1-1).

På byg ninger/ eiendommer som er merket som bevaringsv erdige

ip lanen bør t radisjonell f arg e p å gamle låv ebyg n ing er og

sekundære hus i bakgårder og lig nende beholdes.

59 - 2 Terrengtilpasning
Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være

tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytting

av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og

vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og

plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold

og bruksarealer. Ved behov kan det kreves innmelding av

senterpunkt bygning og terrengsnitt ved regulering.

Større f orstøtn ingsmurer, oppfyllinger og terreng endring er bør

unngås.

§10 Le ke - ut e - o g o ppho lds plas s e r
510 - 1 Lekeplasser
D et skal avsettes totalt min st 25 m2 pr. boenhet til

lekeplasser. I reguleringsplaner og ved søknad om

fradeling for boliger skal det gjøres rede for plassering

av lekeplasser. Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig

form, terrengforhold og kapasitet samt være skjermet

mot biltrafikk, støy, forurensning, annen helsefare, og de

viktigste vindretninger. I boligprosjekter der det kreves

utomhusplan skal det utarbeides detaljerte tegninger for

utforming av lekeplasser.

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt

til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til skoler og

barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det

gjøres en vurdering av leke- og oppholdsbehovet og skaffes

fullverdig erstatning i rimelig nærhet.

Lekeplassene bør differensieres og utformes med hensyn

til barnas alder:

• Lekeplasser ved inngang/oppgang for barn 2-6 är, minst

5 m2 pr. boenhet

• Nærlekeplasser for barn 5-13 år, minst 10 m2 pr.boenhet

• Strøkslekeplasser for barn og ungdom 10 år og eldre,

minst 10 m2 pr. boenhet

610- 2 Uteoppholdsareal
M inste uteoppholdsareal (MUA)

I nye reguleringsplaner og ved oppføring av nye boenheter

opparbeides minst følgende uteoppholdsareal til felles

bruk pr. boenhet:

Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) i boligprosjekter:
Bebyggelsestype: MUA felles opphold(m2 )

Enebolig: 250 m2
Andre boligtyper: 200 m2
l -romsleilighet/
sekundærleilighet: 50 rn2

Kravet til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten

bygning en ligger pä  (j fr. pbl $28-7). Ikke overbygd del av

terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.
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S1 1 Parkeri ng
Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og

bruksendring av bygninger og ved fradeling av grunn-

eiendom, med mindre annet fastsettes eller er fastsatt

i reguleringsplan. Kommunen kan ved behandling av

plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av

parkeringskravet når forholdene tilsier dette.

All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer

avsatt til formålet . Utendørs fellesanlegg for bilparke -

ring skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs

bilopp stillingsplasser skal det avsettes tilstrekkelig areal

til snørydding. Felles p arkeringsanlegg under tak skal

ha innvendig fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen

kan ved byggesaksbehandling godkjenne at del av

parkeringsanlegget kan h a fri høyde ned til 2 ,l m. For

underjordiske p arkeringsanlegg skal øverste garasjedekke

dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn.

511- 1 Parkeringskra v for boliger
Bilopp stillingsplasser som må opparbeides utomhus for å

tilfredsstille parkeringskravet regnes med i bebygd areal

med 18 m pr plass.

For boenhet inntil 75 m2 BRA
kreves det 1 biloppstillingsplass

For boenhet over 75 m2 BRA
kreves det 2 biloppstillingsplasser

Ved feltutbygging skal det også opparbeides biloppstil-

lingsplasser for gjester i fellesanlegg på særskilt avsatt

gru nn, f.eks. ved atkomsten til feltet , med  1  biloppstil-

lingsplass pr. 4. boenhet . I tillegg skal det etableres minst

2 sykkelplasser pr. boenhet.

Bilopp stillingsplasser til rekkehus, lavblokk og blokkbe-

byggelse skal i hovedsak anlegges som felles p arkerings-

anlegg. Gjesteparkering skal skje i felles parkeringsanlegg.

For spesielle typer boliger, herunder eldreboliger, kan

P -dekningskravet reduseres.

§ 11- 2 Parkeringskrav for fritids boliger
D et skal opparbeides minst 2 plasser pr eiendom/

fritidsbolig, med minimum 12,5 m 2 pr plass, der det er

kjøreveg fram til tomta og kan parkeres på egen tomt.

D ersom felles parkeringsanlegg benyttes skal tilsvarende

antall plasser sikres i tilhørende anlegg, med fremvisning

av avtale om bruk av vei og p arkering.

§ 11 - 3 Parkeringskrav for pu blikurnsrett et
næringsvirksomhet

M inimum 2 p -plasser pr. virksomh et

M inimum 1 p-plass pr. 100 m2 næringsbebyggelse

M aksimum 2 p-plass opparbeidet på terreng pr. 100 m2

næringsbebyggelse

Ved mindre anlegg skal 10 % av plassene være reservert

for bevegelseshemmede, minimum 1 plass. For publikums-

bygg skal det være minst 2 plasser. H ver biloppstillings-

plass for bevegelseshemmede skal dimensjoneres med

4,5 meter x 6,0 meter. Biloppstillingsplasser skal ha en fri

høyde p å minst 2 ,5 meter for biladkomst og p arkering.

Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen.

Felles parkeringsanlegg skal utrustes med sykkelstativ

som sykkelrammen på enkel måte kan låses til. Sykkel-

parkering i felles parkeringsanlegg skal i hovedsak

plasseres under tak.

Oppstillingsplass for lettere kj øretøy skal dimensjoneres

med 1,3 meter x 2 ,5 meter.

M ed hensikt å v idereutv ikle en komp akt sentrumsstruktur

v urderes det som hensiktsmessig å begrense p arkeringsareal

p å terreng. Ved behov kan det etableres y tterligere arealer un-

der g runn eller i to etasj er. Parkeringssamarbeid kan begrense

det totale p arkeringsbehov et, med reduksjon av p arkeringsa-

real med innt il 10%.

Parkeringsplasser kan kjøpes eller leies av andre

grunneiere. Parkeringsrett skal dokumenteres med

leie-/ kj øpekontrakt .

51 2 Skilt o g re klame
§ 12- 1 Sø knad
Innenfor H emne kommune må skilt, reklameinnretninger

o.l. ikke settes opp uten at kommunen / veieier har gitt

samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et

bestemt tidsrom. For oppsetting av reklameskiltinnretnin-

ger over 0,5 m2 er det krav til nabovarsel jfr.pbl $21-3.
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§12- 2 Områdehensyn og kriterier
Skilt - og reklam einnr etninger skal t a hen syn til og

underordne seg om rådets karakter og byrom mets/ byg -

gets/ anleggets dim en sjoner og egen art med hen syn til

fasadedetaljering og m aterial- og fargebruk.

• Kom munen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en

sam let skiltplan for et avgren set område under ett .

• Reklam e p å bygninger og fritt st ående reklam eskilt i

LN F -områder skal ikke virke dominerende.

• D et tillates skilting av tursti og kyst sti etter en helhetlig

plan .

• I bolig- og fritidsboligom råder m å det ikke føres

opp reklam einnr etninger. M indre skilt p å forretninger,

kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer

bolig - og hyttebebyggelsen .

• P å forretnings- , n ærings- og offentlig område deriblant

idrett sanlegg skal det foreligge en h elhetlig plan hvor

sam ordning av skilt og rekl am einnr etning vektlegges.

• Innenfor området Sentrum - Ø ragata skal hen synet til

bebyggelsen og omgivelsene vektlegges sp esielt , i tillegg

til plan- og bygningsloven s kr av til eksisterende bygg

verk, j fr. pbl $3 1- 1 om ivaretakelse av kulturell verdi.

• P å bygninger eller i områder fredet etter kulturm inne

loven eller regulert til bevaring godkjennes ikke skilt og

rekl am einnr etninger med mindre det inngår i godkjent

skiltplan . D ette gjelder også kirker og forsam lingshu s,

sam t bygninger eller om råder som etter kommunen s

skjønn h ar historisk, arkitektonisk eller annen kulturell

verdi j fr. pbl $31- 1.

• For hver virksomhet tillates det ikke mer enn ett

uthengsskilt og ett veggmontert skilt . Kommunen

kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere

fasader.

• U thengsskilt skal ikke h a større bredde enn 1,0 m og

monteres slik at underkant er min st 2,5 m over trafikk-

og gang areal. Skilt som h enger lavere enn 2,8 m må

henges i kjetting e.l. slik at de ikke er til h inder for

vanlig vedlikehold .

• Skilt m å ikke plasseres p å møne, t akflate, t akutstikk

eller gesim s.

• U tform ing og plassering av skilt for forskjellige virk

somheter p å sam me fasade skal sam ordnes slik at det

oppn ås en helhet svirkn ing.

• Fritt st ående reklam e skal ikke dominere bebyggelsen

og/ eller miljøet .

• M idlertidig opp satte reklam eplakater og inform asjon s

plakater om sp esielle arrangem ent o.l. skal fjernes

umiddelb art etter arrangem entet av inform anten .

Kommunen kan ellers fjerne plakaten for inform anten s

regning.
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Best e m alf ormäl

§13 Be bygge lse og anle gg
§13 - 1 Boligbebyggelse

Krav til byggetetthet for ny boligbebyggelse:

Kjørse Vollan nedre (16 d aa) 3 boenheter I d aa

Vesselekr a (15 daa) 3 boenheter I d aa

Ø vre Støllia ost (10 daa) 2 boenheter I daa

Ø vre Støllia vest (19 daa) 2 boenheter I d aa

§ 13 - 3 Sent rumsbebyggelse

N æring skal opprettholdes som bruksform ål p å gateplan

i kvartalet Ø ragata (begge sider av veien) - H asselveien -

Kringleveien - Prinsengata - Vorph augen .

I boligområdene kreves det opp arbeidet 1,5 p -plass pr.

boenhet . For nye bolig- og næringsområder skal parkering

fortrinn svis legges under terreng.

Tomtestørrelse far eneboliger bør ikke ov erst ige l daa. D er

arronderingsmessige hensy n taler fa r det kan det g is t illatelse

til innt il 2 daa. Unntak fa r f radeling av gårdstun når resten

av bruket selges som tilleggsjord til annet bruk .

§13 - 2 Frit idsbebyggelse
• M aksim alt bruksareal (BRA) for fritidsbolig er 120 m 2 •

• D et tillates oppført kun enfrittliggende sekund ærbyg-

ning med BYA p å inntil 30 m2 •

• O pp arbeidet uteplass, terrasse, veranda og utendørs

gangareal tilknyttet fritid sbolig tillates med samlet areal

inntil 40 m2 • Verandaer, terrasser og uteplasser skal

tilpasses det n aturlig eksisterende terreng og skal ligge

lavest mulig.

• Fram føring av strøm skal gå i jordkabel.

§13 - 4 Forret ning og næringsbebyggelse

Arb eid s- og/ eller besoksi ntensive virksomh eter skal

lokaliseres i om råder med god tilgjengelighet for fotgjen -

gere, fortrinn svis innenfor arealform ålet sentrum sform ål.

N æringsområder med god tilgjengeligh et for bil og

d årlig tilgjengelighet for fotgjengere skal forbeh oldes

lager- og indu strivirksomh et .

Fremtidig næringsbebyggelse: H olla
H en syn til landbruksform ål, n aturm angfold og land-

skap sestetiske verdier skal vurderes og legges til grunn

for utvidelsen ved regulering, D et skal t as særlig hen syn

til n aturtype isrand avsetning og dyrket m ark.

Ved utbygging til arbeid sinten siv virksom het/ kontor-

form ål bør det settes av areal til u terom for an satte .

Tomtestørrelse far f rit idsboliger bør ikke ov erstige l daa. D er

arronderingsmessige hensy n taler fa r det kan det g is t illatelse

til innt il 2 daa. D er utny ttelsesg rad maksimeres innenfor

tillatt omfa ng bør terrengt ilpasning v ektlegges sp esielt.
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S13- 5 Fritids- og turistform äl
T ilrettelegging for aktivitet som fremmer form ålet kan

tillates. Bygde kon struksjoner skal tilp asses det n aturlige

terreng og utformes på en slik m åte at de eksp oneres

minst mulig. G runneier skal sørge for at følgende

forhold tilfredsstilles:

• T ilgang til godkj ent drikkevann .

• An visning av tøm mested for avløp svann og privatavfall.

D isse tøm mestedene skal være godkjent av forurens

ningsmyndigh et og h elsemyndighet .

• Al t avfall leveres til offentlig renovasjon .

Av trafikksikkerhetsmessige hen syn kan kommunen

p ålegge grunneier å sikre om rådet m ot offentlig veg

(for eksempel ved opp setting av gjerde) . P lassering av

camp ingvogner skal skje i henhold til veglovens

bestem melser om byggeavstand .

T ilbygg til campingvogn kan b are tillates i henh old til

godkjent reguleringsplan , og m å ikke overskride 15 m2 .

Konstruksjonen må tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn

i forhold til om givelsene.

513- 6 Naustbeby gge lse
For ny eller eksisterende nau stbebyggelse gjelder :

• Oppføres i enetasje med lokalisering i strandkanten

• G runnflate p å m aks 40 m2

• M ønehøyde m aks 3 m og gesim shøyde m aks 2,5 m

over gjennom snittlig terreng

• Kan tillates vindu kun i b akre gavlvegg

• Kan ikke innr edes for varig opph old

• Bruksendring til fritidsbolig eller bolig tillates ikke

• Reflekterende takmateriale skal ikke benyttes

D et skal benyttes tradisjonelle byggem ateriale i funda-

ment og bordkledning p å vegger. Fargevalg skal holdes i

en tradisj onell fargeskala og tilp asses de omkr ingliggen -

de bygg.

S13 - 7 ldrettsan legg
Fremtidig idrettsanlegg: Rapet
Krav til regulering for nye tilt ak innen form ålet . H en syn

til n aturm angfold og land skap sestetiske verdier skal

vurderes og legges til grunn ved regulering.

513- 8 Rästoffutvinning
Ved uttak over 500 m3 m asse skal det sendes m elding til

D irektoratet for mineralforvaltning j f. m ineralloven $42 .

E thvert uttak som samlet sett er p å mer enn 10 000 m3

m asse, sam t et ethvert uttak av n aturstein , krever kon se-

sjon j fr. m ineralloven $43 (n aturstein er betegnelsen p å

all stein som kan sages, sp altes eller hugges til plater og

emner for bruk i u tearealer, bygninger og monum enter) .

Kon sesjon ssøkn ad m å godkjennes av DMF og det forut -

settes vanl igvis at det ligger en godkjent reguleringsplan

til grunn før en eventuell drift skon sesjon gis.

Fremtidig råstoffutvinning: A a-gruva
Krav til u tredning av hen synet til rødlistearten elvemu s-

ling for vurdering av utvidelse av form ålet mot A a-elva.
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§14 Grønnst rukt ur
A ngir viktige forbindelseslinjer til u tm arka og n ærtur-

om råder n ær tettbebyggelsen av betydning for ungers lek

og det d aglige frilu ft slivet . D et skal p rioriteres bevaring

og videreutvikling av eksisterende grønn struktur m ed

sam menhengende korridorer mellom boligom råder og

sentrum . Trær og annen vegetasj on som etter kommu -

nen s skjønn er viktig for rekreasjon og lek eller n aturm -

angfold skal t as vare p å. Turveier bør, n år opp arbeidet

med stand ard tilsvarende kjørevei, anlegges slik at

utilsiktet bilkjøring hindres.

D et er øn skelig med følgende tilrettelegging for utøvelse

av friluft sliv for allm ennh eten :

• Skjøt sel og pleie av grønn struktur

• Etablering av turvei eller sti med stimerking, skilttavler o.l.

• P arkeringsplasser, sykkelp arkering, benker og likn ende

der det er behov.

• M idlertidig flytebrygge p å Sollistøa for å sikre adkom st

til Sollisetra for allmennh eten .

G rønn struktur tilknyttet Skogrand , H augen , Stølan ,

Skeiet og Bugen skal prioriteres for tilrettelegging i

henhold til kr av til universell utforming.

Bygging av skogsveier og andre tilt ak knyttet til

skogbruk er tillatt j fr. skogbruksloven . T ilsvarende er

landbruk tillatt j fr. jordloven . A ndre inngrep eller tilt ak

p å eller i grunnen tillates ikke.

S15 LN F - Landbru ks- , nat ur- og fr iluft sfo rmål
§ 15- 1 Hovedformål
Areal for nødvendige tilt ak for landbruk og gårdstilknyttet

n æringsvirksomhet basert p å gården s ressursgrunnlag .

N ødvendige tilt ak for etablering og tilrettelegging for

tilleggsn æring til landbruk kan tillates

(@fr.Veileder T - 1443 kap.2. 1).

Kårbolig kan tillates dersom det an ses nødvendig for

å sikre kontinuerlig og forsvarlig drift av eiendom men .

Ved søkn ad skal det foreligge landbruksfaglig uttalelse

med behovsvurderinger j fr. jordloven og tilhørende rund -

skriv.

- Boligen skal plasseres på eller i n ær tilknytning til tunet

p å eiendommen .

- Ved vurdering, skal det tillegges vekt om tunet er eien -

dommen s drift ssentrum , om bruker mottar produksjon s-

tilskudd, om produksjonen krever høg arbeid sinn sat s og

om eiendommen h ar et arealom fang som gjør at det m å

søkes kon sesjon ved salg utenfor fam ilien .

Landbruksveier kan tillates på grunnlag av vurdering

av ressursgrunnlaget innenfor veien s dekn ingsområde

og veien s økonomiske nytte . D ersom annen virksomhet

utgjør en vesentlig del av form ålet m ed veien , skal veien

beh andles etter pbl $20- 1.

Skogsbu / sankebu kan tillates dersom behov kan p åvises

for skogsdrift a eller gjeting av hu sdyr. Ved søkn ad skal

det foreligge landbruksfaglig uttalelse m ed beh ovsvur-

deringer j fr. jordloven og tilhørende rundskr iv. M aks 15

m2 BYA.

For tilt ak som ikke er søkn ad spliktige j fr. pbl §20-5 1.

ledd bokstav c «m indre frittliggende byggverk knyttet

til drift av j ordbruks- , skogbruks- og reindrift sområder»

gjelder kommunepl anbestemmelse $9- 1 pkt . 4-7 og

$9-2.
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Ret ningslinjer for LN F landbruks- , nat ur- og fri luf tsf ormal

Bevaring av dyrket mark
A ll dy rka mark i H emne har v erdi fa r matproduk-

sjon og som g runnlag.for en levende landbruksnæ-

ring. D et bør v ernes særsk ilt om den beste matjorda,

og omd isp onering av høyp rodukt iv e j ordbruksarealer

bør kun skj e som .folge av en langsikt ig og helhetlig

arealv urdering. D et bør legges t il rette fa r nydy rk ing,

og omd isp onering av arealer t il landbruks.formål i

tråd med nasjonale og reg ionale målsett ing er. Jfr.

St.meld. nr. 9 og landbruksmelding.for Trøndelag.

Vedområde-

reg ulering bør det g is arealbruk og bestemmelser som

sikrer området som f remt idig dy rk ingsjord. D et bør

ikke legges til rette fa r utv ikling av v irksomheter som

legger p ress p å omdisp onering av landbruksjord.

Et ab le ring av t illeggsnæring
I v urdering av d isp ensasjon f ra hov ecifårmålet fa r

etablering av t illeggsnæring bør det v ektlegges i

hv ilken g rad etableringen kan bidra t il å opp rett-

holde drift p å bruket samt g i et v erdifallt t ilskudd t il

kommunens stedsutv ikling, ident itet og omdømme.

Set erbebygge lse
Gj enoppføring av seterbebyggelse kan t illates i t råd

med t idlig ere bebyggelse. Plassering skal være p å

eksisterende tuft er og utform ing skal samsvare med

f remv iste .fotog rafier av t idligere bebyggelse. Ytter-

v eggene skal være av stående

p anel eller være av tømmer, ev t. E n kombinasjon

av disse. Windusfl atene skal være opp delt. Platt ing,

g elender og utkrag ede byg n ingsdeler t illates ikke.

Seterv ollene t illates ikke t ilplantet og t ilg roing med

trær bør unngås. F ramforing av strøm skal gå i

j ordkabel. Seterbebyggelse kan ikke f radeles. Øv rig

ny bebyggelse i området bør skj e adskilt f ra den opp -

rinn elige seterbebyggelsen, m in im um  SO m . D et bør

tas hensy n t il eksisterende bebyggelse i utform ing en .

Lagring av rundba ller og fa st gjødse lbør

ikke .forekomme der hv or det er f are fa r .forurensing

av vann og vassdrag, eller t il h inder for trafikksik -

kerhet . A nbefalt avstand er  SO meter t il strandsone,

bekk, kanal, kum p å lukket ledn ing eller v eggrøft.

R undballer bør .fortrinnsv is lag res p å mark der

saft av renn ing kan infi ltreres i g runnen, eller kon -

trolleres gj enn om drenering. Terrenget bør være mest

muligf att, og rundballer bør lag res i g od av stand

f ra vassdrag, brønn eller annet vannforsy n ings y s-

tem . E n eg en lagerp lass med tett dekke kan v ære

nødv endig.

T ilret t e legging fo r fr iluf t sliv
Oppfaring av m idlert idig bebyggelse (gap ahuk,

gam me, lav v o, etc.) kan t illates såf remt den er åp en

og t ilgj engelig.for allmenheten.

-  M idlert idig e konstruksjoner kan opp.fores uten

søknad. K onstruksjonen skal bestå av biolog isk ned-

bry tbart materiale og enkelt demonteres etter endt

bruk. Støp t g runnm ur eller annen fa ndamentering

t illates ikke.

-  Permanente konstruksjoner kan oppføres der

disp ensasjon er g itt f ra LNF .formålet.
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S15- 2 Loka liserin gskri t erier for bebyggelse
- Skal ikke lokaliseres n ærmere enn 50 meter fra vassdrag,

svært viktig jordbruksareal, seterbygning I setervoll og au-
tomatisk fredede kulturminner. For fradeling av eiendom

gjelder avstand fra eiendom sgrense.

- D et skal tas særskilt hen syn til dyrket areal, høgproduktiv

skogsmark og natur- og friluft sområder.

- Ny bebyggelse skal ikke etableres i konflikt med truete

eller sårbare arter eller naturtyper.

- Skal forankres i lokal byggeskikk og underordne seg

kvaliteter i kulturmiljø, landskap og terreng.

- Fortrinnsvis tilknyttes eksisterende adkom st . D er ny ad-

komst må etableres skal dette gjøres så skånsom t som mulig

i forhold til driftsforhold og kulturlandskap .

Spesielt vedrørende spredt boligbebyggelse:
- L okaliseres til om råder som gir barn gode og varierte

oppvekstmiljoer.

-  Bør p lasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpas-

ses denne.

-  Bør kun lokaliseres der det fi nnes muligheterf r tilfredsstillen-

de vann.forsy ning og mulighet far godkj ent avløp sløsning.

-  Fortrinnsv is lokaliseres t il områder som muliggjør kollektiv

transp ortdekning.

§ 15- 3 Spredt fr it ids be bygge lse
Området An avatnet-  Langvatnet kan bebygges med en
tetthet på inntil enfritidsbolig pr.50 daa, totalt 30 enheter.
Området H ollbusetra kan bebygges med en tetthet på

inntil enfritidsbolig pr.25 daa, totalt 16 enheter.

• D et  kan  tillates oppført kun 1 -en - fritidsbolig pr. fradelt

eiendom . M aksimalt BRAfor fritidsboligen er 70 m.

For underetasjer/kjeller regnes 50 % av bruksarealet med i

bygningens areal.

• Opparbeidet uteplass, terrasse, og utendørs gangareal til

knyttet fritidsbolig som ikke inngår i BYA , kan tillates

med samlet areal inntil 10m 2 • Verandaer, terrasser og

uteplasser skal tilpasses det naturlig eksisterende terreng

og skal ligge lavest mulig.

• Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann (definisjon : «Vann

som er ført innendørs gjennom tilpasset roroppl egg ) .

• Fritidsboliger skal ha godkjent biologisk toalett, for

brenningstoalett eller annen losnin g godkjent av H em ne

kom mune.

• For alle tiltak skal kom muneplanbestemmelse $15-2 pkt.

1-5 vurderes.

§15- 4 Spredt næ ringsbebygge ls e
Etablering av næringsvirksomhet som tilleggsn æring til

tradisjonelt landbruk kan tillates.

Bebyggelsen skal ha en utforming og omfang knyttet til det

forventede næringspotensialet samt h armonere med det

aktuelle gårdsmiljøet for øvrig.

Forhold vedrørende hensyn til landbruksform ål, naturm -

angfold og landskapsesteti ske verdier skal vurderes og

legges til grunn for utvidelsen ved utbygging og regulering.

Fremtidig spredt næringsbebyggelse: Grønset
A dkom st til sm åb åth avn a for kj ørende skal kun skje ved

bruk av sørgående avkj ørsel mot hovedhu set p å G røn set .

E ksisterende drift savkjørsel mot nord fra E 39 skal kun

brukes i j ordbrukssam menheng, og til det som er nød -

vendig for drift av landbruksjord nord for E 39.
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§1 6 F FA N F - Fe rdse l, fi ske, akvaku lt ur,
nat ur og fr iluf t sliv
I disse områdene tillates akvakulturvirksomhet .

Ny oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares

i hvert enkelt tilfelle gjennom de prosedyrer og regler som

kreves i henhold til akvakulturloven .

Oppdrettslokalitet 26155 Slåttholmen opprettholdes. D et

gis ikke anledning til vesentlig endring og utvidelse.

S16- 1 FFNF Ferdsel, fiske, natur og friluft s liv
I området tillates det ikke utført tiltak j fr. pbl $1-6.

Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og

bygningsloven, også plassering av midlertidige bygnin-

ger, konstruksjoner eller anlegg. Forbudet gjelder også

etablering av sandstrand .

• G raving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan

endre et områdes verneverdi eller friluft sverdi kan bare

tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.

• L okalisering av oppdrett tillates ikke i disse områdene.

• T iltak i sjo krever tillatelse med hjemmel i h avne- og

farvannsloven .

• D et kan settes krav til utredning av naturmangfold og

allmennhetens ferdselsmuligheter p å land og på sjøen/ i

vassdraget .

• Vitenskapsmuseet , seksjon for arkeologi og kultur -

historie må varsles, slik at de kan vurdere tiltaket med

henblikk på undersjøiske kulturminner.

• T iltak og inngrep m å ikke være i konflikt med fiskeriin-

teressene eller forringe områdenes kvaliteter som fiske- ,

gyte- og oppvekstområde.

§16- 2 Småbåthavn
Opsal:  Kr av til felles avkj ørsel med gnr /bnr 139/7 for

videreutvikling av areal med gnr/bnr 139/4 .

Etablering av sm åbåth avn skal ikke være til h inder for

allmenn ferdsel i kystsonen . Kun ved særskilte grun -

ner kan det t illates at sm åbåthavnene stenges for åpen

ferdsel. Ar eal for nødvendig infrastruktur p å landsiden

skal fastsettes ved regulering av området .

Ved nyanlegg av brygger og moloer i stein eller betong

skal endring av strømningsmøn ster, vannutskifting,

sandforflytning og mudderdannelse utredes.

Ved utvidelse av eksisterende og ved nye anlegg der

det tilrettelegges for båtopplag skal det et ableres egen

spyleplass med oppsamler/ rensing av spylevann for å

skille ut m alingrester og miljøgifter, før det te går t ilbake

til sj øen . Spyleplass for b åter skal ha fast dekke (betong/

asfalt) med fall mot drenerende grøft . Farlig avfall skal

oppbevares i egnede beholdere som skal være merket

med type innhold . Beholdere skal kunne låses når de

ikke er i bruk og skal stå under tak og være sikret mot

avsig og lekkasje.

§16- 3 Havneområde
T ilrettelegging for skipstrafikk med h avn og tilhørende

havneanlegg. Småbåth avn kan etableres innenfor h av-

neområdene, dersom infrastrukturen ikke er t il h inder

for virksomhet tilknyttet h avna.



s . 16 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

r

N edslagsf e lt dr ikkevann
D rikkevannet i H emne skal h a høy kvalitet . Ved utøvelse

av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevann s-

interessen være overordnet alle andre interesser innenfor

hen syn ssonen .

• Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjem i-

kalier skal foregå p å en slik m åte at det ikke utgjør noen

fare for forurensing av drikkevannet . Forbudet omfatter

også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask,

reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som med

fører fare for forurensing.

• I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og

bruk av nedgravde oljetanker

Bevaring nat urm iljø
H en synssonen angir viktige områder for naturmangfold

og allmennheten s friluft sliv. H en synet til d isse interessene

skal tillegges særskilt vekt og tiltak som forringer interessene

skal ikke tillates. D et henvises til forvaltningsprin sipper og

bestemmelser i lov om n aturens m angfold .

Bevaring kult urm iljø
I områder avm erket som hen synssone kulturmiljø skal

den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og områdenes

særpregede miljø, herunder land skap sverdier, søkes bevart .

Ved nye tiltak innenfor hen syn ssonene, kan kommunen

kreve at kulturmiljøet/l andskapet dokumenteres og at

det redegjøres for hvord an disse verdiene i området vil bli

ivaretatt .

• Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller søkn ad om

tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven $$20- 1,

20-2 , 20-3 og 20-4 i omr äder og p ä eiendommer med

verneverdige kulturm inner og kulturm iljø skal tilt aket

skje på vernet s premisser og innenfor kulturm innets/

kulturmiljøet s tålegrense for endring. D ette gjelder særlig

tilpasning til bygningen(e)s plasserin g i bystruktur og/ eller

tun og terreng, utforming, hovedkonstruksjon , takform

/ taktekking, fasader, proporsjoner p å dører, vinduer og

andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, m aterialbruk og

fargebruk.

• Søkn ad om tillatelse til tiltak skal inneholde en kul-

turhi storisk, arkitektonisk og estetisk redegjørelse som

forklarer hvordan tiltaket forholder seg til vernehensynene.

• Ved søknad om tillatelse til t iltak kan kommunen vurdere

å nedlegge midlertidig forbud mot tilt ak.

• D et skal legges vekt p å å opprettholde den karakteris-

ti ske tomtestrukturen, historiske vegetasjon selem enter,

samt kulturminnets særegne plassering i land skapet og

terrenget .

• O m nødvendig skal en tilstandsvurdering vedlegges

søkn ad om endring av kulturminner.

E n ev entuell tilbake.foring kan v urderes, til kulturminnets

opp rinnelige eller tidligere utforming.

V inje kirke og H em ne kirke
D e middelalderske kirkestedene er fredet i henhold til

lov om kulturm inner jf. $4. AIle inngrep i grunnen eller

andre tilt ak som kan virke inn p å det autom ati sk fredete

kulturminnet er ikke tillatt u ten etter dispen sasjon fra

kulturminneloven .

Bånd legging et t e r nat urmangfo ld loven
D et v ises til naturmangfoldlov ens bestemmelser

(kap ittel V) samt f redn ingiforskrifter tilhørende

v erneområder,fa r områdene listet under:

•  R østøy a naturreservat

•  Soløy a naturreservat

•  Vinnstormy ra

•  Grønkj ølen naturreservat

• A lstad naturm inne,far nærmere info kontakt kommunen.

Bånd legging et t e r lov om kult urm inner
D et v ises til kulturminnelovens bestemmelser far automatisk

f redede kulturminner (lov om kulturminner kap ittel II) og

f redning ved enkeltvedtak (lov om kulturminner kap ittel V) .
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Best e m me lse st edsut vik ling

• D et skal legges stor vekt på trafikksikkerhet . Nye eta

bleringer må ikke belaste tilgrensende boligområder med

vesentlig trafikk, støy eller andre miljøbelastninger.

• T ilgjengelighet for fotgjengere skal prioriteres.

Uterom bør være universelt utformet og bør opp arbeides

med høy standard p å utforming og materialer.

• Bebyggelsen skal ha høy arealutnyttelse, og bør inneholde

tydelige senterfunksjoner, offentlig torg eller park

• Byggehøyden i sentrum m å avpasses til solvinkelen slik at

gateløp og uterom sikres solinnfall.

• Boliger i sentrum skal h a tilgang til rekreasjons- og leke-

arealer i rimelig nærhet .

•  Ny bebyggelse skal ha fasade i eksisterende byggelinje.

• Bygninger/bygningsfasader inn mot kvartalet kan

plasseres i eiendomsgren sen der dette er hjemlet i regu

lerings- eller bebyggelsesplan eller hvis tillatelse fra n abo,

samt brannteknisk sikring foreligger. Kommunen  kan

kreve oppriss mot bakgård.

• Alle byggesaker i bevaringsverdige bygningsmiljøer vurderes

særskilt . Bevaringsverdige bygninger og bygg i områder

med bevaringsverdig miljø, kan utbedres, p å- og ombygges.

D et forutsettes at bygningens karakter mht . form er, mate

rialer, detaljer, farger og lignende blir opprettholdt eller ført

tilb ake til opprinnelig form . Endring  kan  t illates når dette

blir gjort i tråd med bygningens opprinnelige karakter.

• Bevaringsverdige bygninger tillates som regel ikke revet .

M å bygninger rives p å grunn av brann og annen skade

skal de fortrinnsvis gjenoppbygges med samme eksteriør

og lokalisering.

• Ar ker, takoppbygg og nedskj æringer i takflaten skal ikke

utgjøre mer enn 25 % av takflaten og skal tilpasses eksis-

terende bygning og bygningsmiljø i området

• Bebyggelsefor handel og p ublikumsrettet service bør ut.formes

med utadrettet fasade og fiunksjoner i hovedetasjer.

For Kyrksæt erøra gje lder i t illegg f ø lgende:

• Viktige utsiktslinjer og landskap strekk skal tas vare på.

Sjøen, Søa og Rovatnet er sentrale elementer som skal tas

hensyn til i videre utvikling av Kyrksæterøra. D et samme

gjelder åskammen på Skeiet med kirkespiret som sentralt

element . U tsiktskorridorer gjennom og fra sentrum skal

sikres mot igjenbygging.

• G rønne korridorer mellom utfartsområdene rundt

Kyrksæterøra og sentrum skal sikres og videreutvikles.
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Hemne Kommune

Marit Prøsch Stilson og James Michael Stilson
Austflata 16 B

7069 TRONDHEIM

Saksnr.
19/ 1214-5

Arkivkode
GNR 107/ 13

Avd/Sek/Saksb
HK/TEKN/M PA

Deres ref. Dato
27.08.2019

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - AVSLAG

Deres søknad om dispensasj on fra LNF-formålet i Kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg
til hytte (anneks) på gnr 107 bnr 13, har vært på høring til berørt statlig myndighet og er klar til
behandling. I søknaden ble det søkt om et tilbygg på 2 1,2 m? bebygd areal (BY A) med sokkeletasj e
under.

Søknadens begrunnelse:
I søknaden vises til ønske om mer brukbar utforming og mulighet for dagens eiere og kommende
generasj oner, anledning til å ivareta det familiære båndet til området og naturen. Høydeforskj ellen gjør
det nødvendig å bygge med sokkel. Arealmessig et lite tiltak. Estetisk karakter, form og fargebruk vil
tilpasses situasj onen og det skal opprettholdes enkel standard, uten vanntilkobling og strømnett.
Tiltaket vil gi lite endring i nær- og fjernvirkning pga skog på tomta og på omkringliggende areal. Det
forventes noe trafikk på adkomstvei i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket.

Nabovarsel:
Nabo er varslet samtidig med at søknaden ble sendt på høring til statlig myndighet. Det foreligger
ingen merknader fra nabo.

Planforhold:
Område der tiltaket søkes plassert er regulert til landbruk, natur og friluftformål (LNF-formål) i
Kommuneplanens arealdel. Innenfor områder med LNF-formål er det kun tillatt med bygninger som er
nødvendig for landbruk og gårdstilpasset næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Tilbygg til fritidsbebyggelse vil dermed være avhengig av dispensasj on fra planformålet.

Dersom det innvilges dispensasj on vil det avhengig av beliggenheten være kommuneplanens
bestemmelser § 15-3 «Spredt fritidsbebyggelse» eller § 13-2 «Fritidsbebyggelse», som blir lagt til
grunn for hva som kan bebygges. I disse bestemmelsene står følgende krav:

§ 15-3. En fritidsbolig med maks 70 m? bruksareal (BRA)
§ 13-2. En fritidsbolig med maks 120 m BRA og l sekundærbygg med maks 30 m? BY A.

Horingsuttalelser;
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha ratt anledning til å uttale seg før
det gis dispensasj on. Dispensasj onssøknaden har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Trøndelag.

Postadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksaeterr a

Besøksadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrks aeterera

Telefon
72 46 00 00
Telefax:
72 46 00 01

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjons nr.
940 158 893

E-post I Internett
Postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no



Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sin uttalelse datert 03.07.2019, at en bit for bit utbygging over tid
vil undergrave arealplaner og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi og kan i sum gi negative
konsekvenser for biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap. De skriver at tilbygget vil medføre
at tidligere godkjente sekundærbygg, til eksisterende hytte blir større en hovedbygget. Fylkesmannens
faglige tilrådning er at det ikke bør gis tillatelse til tiltak som medfører to boenheter på eiendommen.

Naturman oldloven nml 7:
§ 7 i naturmangfoldloven (nml) krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurdering skal
framgå av beslutningen.

Dis ensas'on etter lan- o b nin slovens 19-2:
Dersom dispensasj on skal gis, må hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasj on være klart større enn ulempene.
Nasj onale og regionale rammer og mål skal legges til grunn for interesseavveiningen. Det skal legges
særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø, j ordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Vurdering:
Eiendommen ble etablert i 1967 og eksisterende hytte på eiendommen ble oppført samme år ihht.
søknaden. Det ble den 30.04.1985 gitt tillatelse til oppføring av et anneks med grunnflate på 28,9 m?.
Hytta er registrert med 3 8 m? BRA.

Eiendommen ligger i et utmarksområde klassifisert som lavbonitets barskog på markslagskart. Det
ligger imidlertid et større plantefelt for skog, ca. 20 meter nordvest for eiendommen. Omsøkte tilbygg
vurderes å ikke påvirke eventuell framtidig skogsdrift i nærområdet.

Kommunens temakart og nasjonale baser er gjennomgått med tanke på naturmangfold. Området er på
kommunens temakart for vilt registrert som leve- og yngleområde for orrfugl samt leveområde for
storfugl. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i nærområdet. Ca. 110 meter øst for
eiendommen er det registrert et større område med viktig naturtype, rikmyr (rik skog- og krattbevokst
myr). Ut fra registreringene og tiltakets omfang og plassering vurderes tilbygget i seg selv å ikke gi
negative konsekvenser for naturmangfold i området. Omsøkte tilbygg vil imidlertid medføre to
boenheter på eiendommen og vil dermed over tid kunne medføre et økt press på naturmangfoldet i
området. Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes godt nok til å kunne fatte beslutning i saken, j fr.
nml § 8. Ut fra at det er en eksisterende bebygd eiendom, vil et tilbygget på 21,2 m? i seg selv ha liten
innvirkning på LNF-området og føre-var-prinsippet i nml § 9 vil her ikke komme til anvendelse. Den
samlede belastningen for området med økt menneskelig aktivitet sammen med moderne skogsdrift vil
kunne ha påvirkning på fuglebestanden i området, j fr. nml § 10. En dispensasj on vil gi økt utnyttelse
av eiendommen med to boenheter som igjen vil kunne gi økt menneskelig aktivitet. Selv om en
enkeltutvidelse som her ikke nødvendigvis vil innebære den store påvirkningen, vil den skape
presedens som over tid vil gi negativ påvirkning på naturmangfoldet.

Eiendommen ligger i et område som i kommunens kartlegging av friluftslivsområder er satt til «Ikke
verdig satt friluftslivsområde».

Omsøkte tilbygg vil medføre at tidligere godkj ente sekundærbygning (anneks) vil bli større enn
hovedbygget (eksisterende hytte) og det blir to boenheter for fritidsbebyggelse på eiendommen. I
kommunen er det tidligere gitt dispensasj on for mindre tilbygg som ikke har medført nye boenheter.
Der hvor det har blitt gitt dispensasj on har det for tillatt bebyggelse blitt tatt utgangspunkt i § 15-3
eller § 13-2, avhengig av beliggenheten.

Innenfor området med tillatt spredt fritidsbebyggelse (§ 15-3-områder) har det vært gitt dispensasjon
for mindre frittliggende uthus ut fra arronderingsmessige hensyn på tomta, så lenge samlet bruksareal
for bebyggelsen ikke har oversteget 70 m? BRA.



Innenfor området avsatt til fritidsbebyggelse (§ 13-2 områder) har det vært gitt dispensasj on for
mindre overskridelser av arealene ut fra arronderingsmessige hensyn så lenge totalt bebygd areal ikke
har oversteget summen av 120 m? BRA og 30 m? BY A og det ikke medført nye boenheter.

Eiendommen ligger i et utmarksområde men ikke langt fra nærmeste gårdsbebyggelse og har vei nært
eiendommen. Eiendommen ligger i randsonen for om krav til spredt bebyggelse (§ 15-3) eller krav til
fritidsbebyggelse (§ 13-2) skal være førende ved en eventuell dispensasj on. Lar man krav til
fritidsbebyggelse i § 13-2 være førende, kan det være rom for utvidelse av bebyggelsen dersom det
ikke strider vesentlig mot LNF-formålet i området. Omsøkte tiltak vil medføre at sekundærbygget blir
å betrakte som en egen fritidsbolig og vil ikke være i tråd med tidligere dispensasj onspraksis. En
dispensasjon vil som nevnt skape en ny boenhet og vil kunne gi økt menneskelig aktivitet.
Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan for hvor kommunen ønsker bebyggelse, derav
fritidsbebyggelse. En dispensasjon vil kunne skape presedens og over tid medføre økt press på
naturmangfoldet og svekke kommuneplanen som et verktøy for samlet arealutnyttelse i kommunen.

Vedtak:

Saken er behandlet etter delegert myndighet som saksnummer 247/ 19 og refereres i Formannskapet.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med hj emmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås din søknad om dispensasj on fra LNF-formålet i
Kommuneplanens arealdel for omsøkte tilbygg til tidligere godkjente anneks på din eiendom gnr 107
bnr 13. Avslaget begrunnes med at en dispensasj on vil medføre økt utnyttelse på eiendommen utover
det som tillates i områder med tillatt fritidsbebyggelse i kommuneplanen, ved at omsøkte tiltaket vil
medføre at det blir to boenheter på eiendommen. Omsøkte tiltak vil kunne skape presedens som over
tid vil kunne gi negativ påvirkning på naturmangfoldet og over tid svekke kommuneplanen som et
verktøy for samlet arealutnyttelse i kommunen.

Til informasjon:
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skriv om klageorientering.
Behandlingsgebyr i henhold til kommunens betalingsregulativ, kr. 6682,-, sendes ut fra
Økonomiavdelingen i kommunen.

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Marit Oline Paulsen
rådgiver
dir. innv. 91307367
marit.paulsen@hemne.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Orienteringsskriv - Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Uttalelse fra fylkesmannen - «Uttalelse - Dispensasj on fra Kommuneplan - Oppføring av tilbygg til
hytte - Hemne 107/ 13»

Kopi til:
Helge Prøsch (medeier)
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Fylkesmannen i Trøndelag
Trööndelagen fylhkenälma

Vår dato: Vår ref:

03.07.2019 2019/8374

Deres dato: Deres ref:

26.06.2019 19/ 1214-2

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 KYRKSÆTERØRA

Utt alelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av t ilbygg t il hytte  -
Hemne 107/ 13

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak t il uttalelse. Det foreligger

følgende merknader fra fagavdelingene:

Klima og miljø og landbruk

Fylkesmannen mener det er uheldig dersom det åpnes for en bit-for-bit utbygging. En slik praksis vil

over t id føre t il undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhet lige ut byggingsst rategi.

Sumeffekten av en slik bit-for-bit-ut bygging kan ha negat ive konsekvenser for både biologisk

mangfold, fr iluft sliv og kulturlandskap.

Av oversendelsesbrevet går det fram at eiendommen ble etablert i 1967 og eksisterende hyt te ble

etablert dette året ih ht . søknaden. I 1985 ble det gitt t illatelse t il oppføring av anneks t il eksisterende

hytte. Ut f ra søknaden bet rakter søker annekset som hytte. Omsøkte t ilbygg vil medføre at

bygningen som opprinnelig var godkjent som et sekundærbygg (anneks) t il eksisterende hyt te, blir

større en hovedbygget .

Det er i Nat urbase eller Art sdatakart ikke funnet regist reringer av biologisk mangfoldverdier av

nasjonal eller regional verdi. For øvrig presiserer Fylkesmannen at det er uheldig dersom det legges

opp t il en «ny fr it idsbolig» i et område som ikke er i t råd med formålet, samt på en eiendom som

allerede er oppført med en eksisterende hyt te. Etter en helhet lig vurdering er vår  faglige t ilrådning

at det ikke bør gis t illatelse t il t iltak som medfører to boenheter på eiendommen.

Samfunnssikkerhet

Ingen merknad.

Vurdering av prinsippene i nat urmangfoldloven

E-postadresse: Postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no Postboks 2600
Sikker melding: 7734 Steinkj er
www.fylkesmannen.no/melding

Besøksadresse:
Stra ndveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/t i

Org.nr. 974 764 350



€
Side: 2/2

Fylkesmannen minner om at alle saker som berører nat ur- og milj ø skal vurderes etter prinsippene i

naturmangfoldloven §§ 8-12 Uf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skrift lig redegjøres for

hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert . Manglende synliggjøring av dette v il regnes som en

saksbehandlingsfeil.

Ved spørsmål t il Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling,

se oversikt nedenfor.

Med hilsen

Marit Lervik (e.f.)
seksj onsleder
Klima- og milj øavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkj ent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten - 74 16 81 97
Landbruk: Aino Holst Oksdøl - 74 16 82 00
Samfunnssikkerhet : Ingrid Wedø - 74 16 81 76

Kopi t il:
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Post boks 2560 7735 STEINKJER



Hemne kommune
Trondheimsveien l
7200 Kyrksæt erøra

Klage på saksbehandling av dispensasjonssøknad, saksnummer 247 / 19

Jeg mott ok i slutt en av august avslag på min søknad om å bygge på vårt anneks i Hemne, en
dispensasjonssøknad fra LNFR-formålet . Jeg opplever at saksbehandlingen har vært lite
hensiktsmessig med t anke på ressursbruk. Vi søkt e om dispensasjon i st art en av mai, ett er at
min mann hadde snakket med saksbehandler Paulsen i Hemne kommune. Hun anbefalt e å
gjøre det på denne måten. 24/ 6 ble vi kont akt et av samme saksbehandler, da var vi på ferie
og det hadde gått en del uker fra vi søkte. Nå forsto vi at saksbehandler sendt e en innst illing
t il fylkesmannen som var svært negat iv og vi forst o at vi kunne glemme å få denne søknaden
godkjent .

Hadde saksbehandler avholdt en forhåndskonferanse med oss, slik det ble orient ert
saksbehandler over t elefon, ville det te raskt ha vært avklart og vi hadde spart oss en søknad
som var meningsløs, Hemne kommune hadde sluppet å bruke t id og krefter på behandling,
det samme gjelder Fylkesmannens kontor og jeg, søker, hadde sluppet å punge ut med
nest en 7000 kroner. Måten vår forespørsel ble behandlet på, har noe lit t «Sheriffen av
Not t ingham» over seg! Vi st iller spørsmål ved om kommunen fakt isk klarer å sikre
likebehandling av søknader når det kun er en saksbehandler, som vi oppfat t er har en svært
personlig og avvikende t ilnærming t il saksbehandling enn man kan forvent e i andre
kommuner. Det t e gjelder spesielt med hensyn t il saksbehandlers anbefa ling om å søke
dispensasjon før man hadde set t på mulighetene for en utvidelse i samråd.

Når det er sagt , så må jeg innrømme at begrunnelsen for avslag er ganske søkt .
Jeg har stor respekt for et velfungerende byråkrat i, men t enker at skal et byråkrat i være
velfungerende så må det være et snev av pragmat isme i det . Dersom det er en frykt for at
saken skulle skape presedens for andre saker, bør saksbehandler også være i st and t il å se at
det er liten overføringsverdi, ett ersom det ikke ligger noen andre hyt t er t ilsvarende t i I i
omegn. En utvidelse ville hat t lit en t il ingen innvirkning på fjernvirkning, og infrast rukt ur som
vei og oppst illingsplass vil være upåvirket av t iltaket .

Da mine foreldre søkt e om å føre opp et anneks i 1985, hadde familien økt fra 4 t il 8
medlemmer. I dag er vi 17 stykker som møt es her på det mest e. Vi har problemer med å få
plass t il alle, derfor ønsket vi å bygge på den nyeste hyt t a, alt så annekset .
Det er ei hyt t e med enkel st andard: solceller og ikke innlagt vann. Min bror er ugift og har
ingen arvinger, jeg er gift med fi re barn, t re svigerbarn og sj u barnebarn.
Selv om vi holder en enkel st andard, ønsker vi sengeplass t il alle og rom t il oppbevaring og
t ørking av klær. Hytt ene st år svært t et t sammen, det vil aldri bli noen seksjonering/ deling av
hytt ene. Det blir heller ikke mer t rafikk. Vi som er der, er der, men vi ønsket det litt
romsligere.



Hytt a har st ått alene i over 50 år. Det t e er ikke et område som det er nat urlig at blir et
hyt t efelt , men vi er allerede et ablert der og har st erke, familiære bånd t il Hemne. Min bror
bor i Oslo og bruker ikke hytt a hyppig, men er glad i marka og er der regelmessig.
Rest en av familien bruker marka oft e og vi ser et område hvor det ferdes færre folk og færre
dyr. Det er et kult urlandskap som st år i fa re for å gro igjen. Egent lig burde Hemne kommune
omfavne brukere av den flott e Hemnemarka, særlig, som i vårt t ilfelle, er ei hytt e som
ett erlat er seg et lit e fot avt rykk med t anke på ut slipp og ressursbruk. I t illegg er vi gjennom
vår bruk av hytt a, også flitt ige brukere av det lokale næringslivet . Vi antar at det t e er noe
kommunen t enker er i deres interesse.

Avslaget vit ner om en lit e realit et sorient ert saksbehandler. Jeg er dypt skuffet over
behandling og avslag, j eg hadde fakt isk vent et en mer ryddig og pragmat isk innst illing fra
Hemne kommune.
Vi reagerer også på at Fylkeskommunen omt aler det t e som en bit for bit ut bygging. Vi er de
samme eierne og brukerne av denne eiendommen. Vi søker kun å finne en prakt isk løsning
for vårt ønske om å være her sammen.

Marit Prøsch St ilson
Aust flat a 16 B
7069 Trondheim
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Arkivsak-dok. 20/00686-2 
Saksbehandler Sigmund Nakken 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap 11.02.2020            

 
 

   

Saksframlegg 

 

Søknad om fradeling av 2 fritidstomter. Vurdering av tomtstørrelse. 

Saksdokumenter 

Søknad om fradeling, dok 20/00686-1 

Begrunnelse, dok 20/00686-1 vedlegg 1 

Kartutsnitt, dok 20/00686-1 vedlegg 2 
         

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Søknad om fradeling av to tomter til fritidsformål fra eiendommen gnr 70/14. Området er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsformål. Det er i kommuneplanen sagt at fritidstomter i 
utgagnspunktet ikke skal være over 1 daa, men hvis arronderingsmessige hensyn taler for det, kan 
de være inntil 2 daa. 
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Rød pil og ring viser hvor omsøkte tomter ligger. 

 

Større målstokk vier omsøkt område med rød pil og ring. 



 

 

 
3 

 

Omsøkte tomter. 

For parsell 1 anfører søkerne vedrørende størrelsen på tomta at det blir avkjørsel og 

parkering på egen tomt, og at nordlige del av tomta er våt i tillegg til at det er en åskam der, 

og at en slik sett vanskelig får nyttet den delen av tomta. I tillegg er det lite hensiktsmessig 

å sette igjen en «tarm» mellom omsøkt tomt og naboeiedommen. 

For parsell 2 gjelder og at avkjøring og parkering skjer på parsellen. Videre anfører søkerne 

at hvis tomta skal være mindre, så bir der stående en «tarm» sør for bekken, og at det er lite 

hensiktsmessig.  
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Vurdering 

Fradeling av 2 tomter i området er i utgangspunktet greit, da området i kommuneplanen er avsatt 
til fritidsformål. Når det gjelder tomtestørrelsen er den satt til 1 daa, og det er for at det skal være 
med å sikre en effektiv utnytting av arealene, og for at store tomter lettere kan bli delt opp i 
mindre tomter igjen senere.  

De to omsøkte tomtene vil til sammen beslaglegge 4 daa. Teoretisk kunne 4 daa gitt plass for 4 
fritidstomter. Arealet som er avsatt til fritidsformål på gnr 70/14 er 7 daa. Med planmessig 
utbygging av adkomst og parkering kunne arealet gitt plass for sannsynligvis 6 tomter og en felles 
parkeringsplass med renovasjonssystem. En kan og forstå søkernes syn, og der er 
arronderingsmessige hensyn som taler for at tomtenekan være større enn 2 daa.  

 

Rådmannens innstilling: 

Det fremmes 2 innstillinger: 

Alternativ 1: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
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Journalføring/stempel:

Søknad  om tiltak; oppretting eller  endring av

matrikkelenhet (deling). Pbl §  20—1 m

[] Krav om matrikulering av  enhet(er)  som ikke HEMNE KOMMUNE

krever behandling etter pbl  § 20-1  m, eller

oppmålingsforretning etter ml § 33.
M] § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§  43-48

Rekvisisjon  av oppmålingsforretning.

Ml§ 33

Eiendom

Søknad om tiltak

(deling) etter, pbl  § 20-1 m

og matrikulering etter

ml § 5.

Krav  om  matrikulering

av  enheter  som ikke

krever behandling etter

pbl  §  93 h, eller

oppmålingsforretning

etter ml § 33.

Rekvisisjon  av

oppmålingsforretning,

Ml § 33.

Teknisk, Landbruk, K,

Miljø
7200  Kyrksæterøra

www.hemne.kommune.no

.r

Gnr. Bnr. s Festenr.
lir/(x ,!i,] ]  !  X)

l/

Seksjonsnr.

Bruksnavn/adresse:

Sakstype, pbl  §  20-1 m  opprettin Delingi hht. Søknad om dispensasjon jf.  pbl§ 19—1:

IE Ny grunneiendom [l Reguleringsplan I:] Plan- og bygningslov

[l Ny anleggseiendom l] Bebyggelsesplan (eldrelovverk) [:l Kommuneplan

[:1 Nytt jordsameie D  Privat forslag [:l Reguleringsplan

D  Ny festegrunn over 10 år [:l Annet: ............................ D  Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

[:1 Arealoverføring

El Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummer etter tidligere

regelverk (ml  §  5, siste ledd)

[) Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

E] Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr.  §  44)

[:l Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskr.  §  31)

[l Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32)

E! Seksjonering /reseksjonering uten uteareal ( eierseksjonsloven)

I:] Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 20-1  m  h:

El Grunneiendom [] Anleggseiendom El  Jordsameie  D  Festegrunn C] Arealoverføring

Må besvares:

A) /- Ønskes gjennomført uten

ugrunnet opphold.

(Kommunens frist er 16 uker etter

pbl-vedtak, § 20-1 m  +  event vinter- ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år

forskrift, matrikkel forskriften § faller tillatelsen etter pbl  §  20-1  m

18.3) bort.)
Foretrukket mnd el dato for Fristen kan ikke forlenges pbl  §  21-9

forretningen: Foretrukket mnd el dato for

forretningen:

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

B) [:l Ønsker  å  utsette oppmåling

og matrikulering til mnd angitt

nedenfor (Kan etter rekvirentens

C) El Ønsker etter særlige

grunner  å  gjennomføre

matrikulering, men utsette

fullføring av oppmålings-
forretningen.

(matrikkelforskriften  §  25).

Kommunen  fasetter frist for

fullføring, ikke lenger enn  2  år.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pbl §  20-1  m:

(Kommunens frist er 16 uker etter komplett rekvisisjon  +  eventuell vinterforskrift, matrikkelforskriften § 18.3.)

D  Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

D  Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

[] Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)
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Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse'på kjøper/fester ,

; liv;-L.? fordeling journal nr. f  u. (QK MI) ” JZI/‘(JTL N  ix'l ,., LGT—[Mai ,

ix f ;" 7. ': Jamba » t; n m” fal hval.-.tv ..,

Ji” 'ui, ""

El Offentlig friluftsområde

D  Offentlig veg

D  Kommunikasjonsareal/telm. anlegg

GÅ Privat veg

El Adkomst sikret ifølge

vedlagte dokument

! 4 i, fl

inatcww («J/”;) ><. WWI !—
Beskriv: [yr/1" å;/Q';Lf L  li Li: Li TM. 9/) [Ni V'- '» *" (.:/.

Pa ell e Gnr./Bnr./Fnr./Snr.
skills en( ) Selvstendig bruksenhet Cl Tilleggsareal til

benyttes

"' D  Bolighus D  Offentlig virksomhet

E]  Fritidshus D  Landbruk/Fiske

Cl Industri/Bergverk El Naturvern

D  Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Adk t
oms E]  Riks—/fylkesveg B  Kommunal veg

Pb] § 27-4

V  e gl ov en I: Ny avkjørsel fra offentlig veg D  Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

§§ 40-43

[] Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) D  Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges

Vann-
forsyning El Offentlig vannverk E] Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pb] § 27—1 I m
IAnntzirn i  . .l

§3O—6 e lel'ntlt/ .r, Tuv/lut—Z'VJ” '”Øli/l.

A  'l .
x øp [] Offentlig avløpsanlegg [3 aat enkeltanlegg L

Pb] å  27"2 I] Privat fellesanlegg
§ 30-6

[:1 Utslippstillatelse gitt (vedlegges) [] Søkn. om utslippstillatelse vedlegges

(.,-: V  _  '”, , . _  . ;  -  ': «* l'c.
.  'f'f'a  '  i  .  ; ' " '— "~""

 

Partsliste/naboliste  (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommanden sending)

Kart  og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fia  andre  offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i  /  ikke foreligger heftelser,

urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering

D  Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

.  ("i, L?" v  "."—'” _

Nr. fra  -  ti] Ikke relevant

El

l

DDDDDDDDDCI



*n?
%. —

 

"an..: _' '.

Andre  opplysninger

(for eksempel rettighetshavere av

   

betydning)

Hjemmelshaver(e) Navn: i”: , Tlf:
q—  /  ,1/  H "’/"‘1t/\L{
e'JHfii walk/{”411 v—a r  (;

Adresse: ” Postnr Sted:

(”iwf'løl'tliitinf—MJ") ] Klug/4 ,f ’// {.j/f‘lx‘i‘

E-post: .  , .  . '  , .]

lik/"U (i [(16 [' ,ilfi'matt  ,  (Yuri

Underskrift Sted: Dato: Underskrift: ,

ilti'khfi'd "1 l  I, : L'f få:/:Llieid/Z

Hjemmelshaver(e) Navn: ! 4  K  '  ,  i Tlf:) (  ,  :. 1  ,

pak  »  thi.  X M  \« \aUMq ‘Mb r: Abi;—

r  _ «» Pestnr: Sted:

)Cribkmlx'Jx xx ., '; (3!d iltklllilkili't
l

E-post: . .  _  ,

(Ks— **Jj-(KLKVvKi'ULKUÅK  Q  CX'NKuÅatq'vl

Underskrift Sted: Dato: Underskrift:

, ".i - :(” I '  *  ' '  » ! '  ,  i
i Utgi—Qt \q' :;  ,  (  x U/c-x  : ( (  X  (, L, Ll [Li L  ‘~ \/ L  U"X~K *  (:!: L

Fakthr adre  e: Navn: Å] '  ** J" ,, 13 ) Tlf:
'7" ' _ 'f' ,,",/2.', ')»v W” T‘-(Persom er en annen enn i  fvl ,  L, l L»: ,  uti/t vfl/£, 34 ”( L/ 7  1  J  11 :y &,

hjemmelsliaver  .
h, ' — . .  ,wx Postnr: Sted: A / ,

1' 5 .' r‘ _ ,‘/\ :: «;  . , ' ' , [if  v j ”:> p." "j "  »  '  1/

W  Mm ”z"! Mat (' .: i;  L  17: M,: L. J  ”enn u * W, J  / ," ”«” L  f"/
[ E—post: ** '  ) $ _ "

lit/,,— ", ‘.  , .  y  '  '  /  (  -"" ,»x /,,"*) /- /  ,» a /' , —  /  ,
" '  ./( * L’L-I’L/O' ‘v‘ i.  '  3.3  '  «b (d', ) )L b, ,  L  L/  "  77" i

”"at  ‘  * »  ‘9/  ,  »  /  x/ )  /,.' ' f 7
r.:  2  f‘v‘U/ 2  *  (”7 ' (  uff/” '  Lt "en  « L  LV

Eventuelt utfyllende merknader:
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Kvittering
Nabovarsel kan enten sendes om rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved

for personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varsel er mottatt

nabovarsel

Eiendom Byggested

Gnr Bnr Festenr Seksjon nr Adresse

Nabo/gjenboer eiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjon nr

Adresse

Postnr Poststed Postnr

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato

El Varsel er mottatt  D  Samtykker i tiltaket

Eiendom Byggested

Gnr Bnr Festenr Seksjon nr

Nabo/gjenboer eiendom
Gnr Bnr F estenr Seksjon nr

Adresse

Postnr Poststed Postnr

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato

D  Varsel er mottatt CI Samtykker i tiltaket

Eiendom Byggested

Gnr Bnr Festenr Seksjon nr

.Nabo/gjenboer eiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjon nr

.  Adresse

l Postnr Poststed Postnr

* Personlig kvmer'mg for mottatt varsel Dato

1 D  Varsel er mottatt I] Samtykker i tiltaket

Eiendom Byggested

Gnr Bnr Festenr Seksjon nr

Nabo/gjenboer eiendom
'  Gnr Bnr Festenr Seksjon nr

Adresse

Postnr Poststed Postnr

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato

D  Varsel er mottatt El Samtykker i tiltaket

Det er i dag innlevert rekomandert sending til

overnevnte adrssater.

Samlet antall sendinger: Sign

Nabo/gjenboer eiendom eier /fester
Eiers / festers navn

Adresse

Poststed

Sign

Adresse

Nabo/gjenboer eiendom eier /fester
Eiers  /  festers navn

Adresse

Poststed

Sign

Adresse

Nabo/gjenboer eiendom eier /fester

: Eiers / festers navn

Adresse

Poststed

Sign

Adresse

Nabo/gjenboer eiendom eier /fester
Eiers  /  festers navn

,  Adresse

Poststed

Sign
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Vedlegg til søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling).

Begrunnelse for søknad om to mål.

Parsell 1: Deling av tomt med utgangspunkt i behov for avkjørsel og parkering på egen

eiendom, mot vest og nord for hytte. Hytta er til nedfalls og det tenkes nybygg øst for hytte,

og evt. anneks på murene til gammel hytte. Nordlig del av tomt består av våtareal og en

åskam, og er derfor av lite nytteverdi, samt det er lite hensiktsmessig og sette igjen denne

delen til hovedbruket.

Parsell 2: l parsell 2 ønskes å ta med innkjørsel fra enden av kommunal vei til fritidsbolig og

eldre låve (uthus). Ut fra størrelsen vil også slamavskiller og brønn ligge innenfor parsellen.

Som ved parsell 1er det lite hensiktsmessig for hovedbruket å sette igjen tarmen sør for

bekken, samt at brønnen til fritidsboligen ligger her.

Parsellene ligger innenfor område som er avsatt til fritidsformål i Kommuneplanens arealdel.
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Saksbehandler Magne Jøran Belsvik 
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Saksframlegg 

 

Godkjenning av plassering av støyskjerm på kommunal eiendom / eventuelt 
salg av eiendom til plassering av støyskjerm. 

Saksdokumenter 

Støyutredning Haugaveien 1 
FYLKESVEG 680 I HEMNE KOMMUNE - TILBAKEMELDING PÅ STØYTILTAK - OPPFØRING 
FYLKESVEG 680 I HEMNE KOMMUNE - TILBAKEMELDING PÅ FORESPØRSEL OM TILLATELSE TIL 
STØYSKJERM - 
PERSPEKTIVTEGNINGER MED INNTEGNET STØYSKJERM 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Hemne Eiendomsutvikling AS ønsker å bygge 5 boliger i Haugaveien 1 på Kyrksæterøra. Det er på 
grunn av nærhet til vei stilt krav til støyskjerming av boligene mot vei. 

Noe av denne støyskjermingen må sannsynlig vis skje på kommunal eiendom. På grunn av at 
tiltaket vil være dominerende ved innfarten til Kyrksæterøra, finner rådmann det naturlig å høre 
politisk nivå i denne saken.  
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Fig 1: Plassering Haugaveien 1 

 

 

Fig 2: Plassering 5 boliger Haugaveien 1 
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Fig 3: Kommunens eiendom som blir berørt av støyskjerm 

 

 

 

Fig 4: Utstrekning støyskjerm (blå og grønn linje) 
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Fig 5: Perspektivtegning av tiltak med støyskjerm fra Haugakrysset 

 

 

Fig 6: Perspektivtegning av tiltak med støyskjerm sett fra Haugaveien 
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Fig 7: Cirka areal som kan tenkes avhendet, og som tillater snøbrøyting langs gangvei 

 

For å få realisert dette byggeprosjektet, er Hemne Eiendomsutvikling AS sannsynlig vis nødt til å 
benytte kommunal og statlig eiendom til støyskjerm. Hvis støyskjerm trekkes nærmere 
bebyggelse, vil støyskjermen bli høyere og mer dominerende enn det som er skissert i dag. 

Som vist på bildematerialet over, ser man hvordan kommunal eiendom blir berørt og det visuelle 
inntrykket som en slik støyskjerm vil gi. 

Heim kommune må ta stilling til om kommunen tillater etablering av støyskjerm på sin eiendom. 
Hvis kommunen finner at dette kan tillates for å realisere prosjektet, må kommunen videre ta 
stilling til om støyskjermen skal tillates plassert og at det skrives en avtale som sikrer at 
kommunen ikke blir sittende med drift og vedlikehold av støyskjermen, eller om en for enkelhets 
skyld skal avhende de berørte områdene til tiltakshaver, slik at det i framtida ikke blir tvil om 
ansvarsforholdene blant annet for vedlikehold av plen etc. som ligger innenfor støyskjerm. 

 

Vurdering 

En støyskjerm vil for enkelte kunne virke dominerende i innfarten til Kyrksæterøra. I dag framstår 
området som å være en park. Kommunen er ikke forpliktet til å godta at kommunens eiendom blir 
berørt, men hvis det er en ønsket utvikling med flere boenheter i Haugaveien 1, så vil nok ikke 
prosjektet kunne gjennomføres på en god måte uten at kommunens eiendom blir berørt. 

Hvis en aksepterer at kommunens eiendom blir benyttet av utbygger, vurderer rådmannen at det 
må være tydelig hvem som har ansvar for vedlikehold av støyskjerm etter at denne er etablert. 
Dette må framgå klart av en forpliktende avtale. 
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Et alternativ til å tillate bruk av kommunens eiendom gjennom avtale, er å avhende det berørte 
arealet. Salg vil gjøre at kommunen mister kontroll med det som gjenstår av grøntareal øst av 
gangveien som grenser mot tiltaket. Avstand fra gangvei til nåværende grense mot tiltakshaver er 
ca. 10 meter. Da tiltaket uansett kommer nært den gjenværende stripen av grøntområdet, vil nok 
området anses å være privat for den jevne innbygger, og således ha svært liten verdi med tanke 
på fellesskapets bruk. Kommunen vil likevel kunne anses å ha ansvar for grøntområde innenfor sin 
eiendom, og må ta høyde for å drive vedlikehold, delvis innenfor støyskjerm. – Derfor må drift og 
vedlikehold av grøntområdet sikres med en avtale som ikke gir kommunen utgifter i framtida. 

Skal eiendommen avhendes, må kommunen sikre at det er tilgang til kommunale vann- og 
avløpsanlegg som ligger like øst av gangveien, og det må ved et salg, tinglyses en heftelse på at 
kommunen vederlagsfritt kan vedlikeholde VA-installasjonene, og at det avsettes et belte på 4 
meter på hver side av installasjonene for å sikre tilgang. Alternativt må tiltakshaver ta kostnaden 
med omlegging av de omtalte VA-installasjonene. I tillegg må det tas høyde for at det skal være 
tilstrekkelig plass til å få unna snø langs gangveien. 

Det fremmes tre tilrådninger fra rådmannen i denne saken. 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1: 

Heim kommune tillater ikke at kommunens eiendom blir benyttet til å sette opp støyskjerm for ny 
bebyggelse i Haugaveien 1. Det er ikke en ønsket utvikling med en massiv støyskjerm ved 
innfarten til Kyrksæterøra sentrum, og at grøntområdene ved Haugakrysset blir privatisert. 

 

Alternativ 2: 

Heim kommune aksepterer at kommunens eiendom blir benyttet til å sette opp støyskjerm for ny 
bebyggelse i Haugaveien 1, forutsatt at Statens vegvesen gir tillatelse til etablering av støyskjerm 
som beskrevet i støyutredningen. Støyskjerm skal plasseres slik at det er mulig å foreta normal 
snøbrøyting langs gangvei, og at tilstrekkelige siktforhold for gangvei ivaretas.   

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Hemne Eiendomsutvikling AS som regulerer drift 
og vedlikeholdsansvaret for støyskjerm og berørte grøntområder. Kommunen skal ikke lide noe 
økonomisk tap eller påføres fremtidig utgift som følge av denne avtalen. Avtalen skal tinglyses 
som heftelse på eiendommen som bebygges. 

 

Alternativ 3 (forutsetter behandling i kommunestyret): 

Heim kommune velger å selge det arealet som blir berørt av støyskjerm for ny bebyggelse i 
Haugaveien 1, forutsatt at Statens vegvesen gir tillatelse til etablering av støyskjerm som 
beskrevet i støyutredningen. Støyskjerm skal plasseres slik at det er mulig å foreta normal 
snøbrøyting langs gangvei, og at tilstrekkelige siktforhold for gangvei ivaretas. Tilgang for drift og 
vedlikehold av vann- og avløpsanlegg på og langs eiendommen skal sikres gjennom tinglyst avtale, 
eller ved at utbygger for egen kostnad legger om offentlige vann- og avløpsledninger. 

Et areal på ca. 350 kvm selges til Hemne Eiendomsutvikling AS. Pris fastsettes til kr 14,- per kvm. 
Hemne Eiendomsutvikling skal betale alle omkostninger med oppmåling, etablering og overføring 
av eiendommen. 

Rådmann får fullmakt til å dele fra eiendommen, gjennomføre salg og etablere nødvendige 
avtaler. 
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S AM M E ND R AG

Er ichse n & Horg en A S ha r u t ar b e ide t en lyd t ekn isk kr a vsp es if ik a s jo n f or 5 nye bolig b ygg me d
t ilhør en de ut e op pholdsa re a l ved Hau g a ve ien 1 i He mn e k om mu ne .

Ba s is er d e kr av so m T ek nisk Fo rskr if t a ng ir f or bo lig byg g m ed t ilhør en de ute o p pho ldsa re a l i NS
81 75 : 20 12 k lasse C ( St and ar d No rg e , 2 01 2) , Ve ile de r t il r e tn i ng s lin je f or b eha nd lin g a v s tø y i
ar e a lplan legg ing (T 144 2:2 01 6) , ko mm u nep lan ens ar ea ld e l f or He mn e , sam t a nb ef a lin g er g itt av
Er ichse n & Horg e n A S.

Den ne r ap port en o mf a tte r k u n de yt r e lydt ek n iske k r a v på f asa de og uteo p ph oldsa re a l g r un net
veit r a f ikk st øy. S t øyvurde ri n ge n i ra pp ort en ska l be nyt t es som g ru nnla g ved søk na d om
r amme t illa te lse .

Det s t ille s kra v t il lydde m pen de t ilt ak i f a sad en e på byg g ve rk e ne og på ut eo pph oldsa r ea l pg a .
veit r a f ikk st øy f r a n æ r ligg en de vei.
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FOR ORD

Er ichse n & Horg en A S ha r u t ar b e ide t en lyd t ekn isk kr a vsp es if ik a s jo n f or 5 nye bolig b ygg me d
t ilhør en de ut e op pholdsa re a l ved Hau g a veien 1 i He mn e k om mu ne .

Ba s is er d e kr av so m T ek nisk F orskr if t a ng ir f or bo lig bygg m e d t ilh øre nd e ut eo pph oldsa r eal i NS
81 75 : 20 12 k lasse C ( St and ar d No rg e , 2 01 2), V eile de r t il r e tni ng s lin j e f or b eh an dling av s t ø y i
ar e a lplan legg ing (T 144 2:2 01 6) , ko mmu ne pla ne ns a rea ld e l f or Hem ne, samt a nb ef a ling er g itt a v
Er ichse n & Horg e n AS . For å illu s tr ere hvo r b yg n ing e n er lok a lise rt he nvises d e t t il utk lipp f r a
k ar t ve rk e t og s it u asj on splan .

Fi gur 1. Ut kli pp av d e n akt uelle eie ndo mme n f ra k art verk e t s i ne hj e mmes id e r.

Fi gur 2. Ut kli pp f ra sit uas j ons pl an. Ut arbei det av Sørli A rkit ek t e r A S, da t e rt 0 2. 07. 1 9
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1 . I NNLE DN ING

1 . 1 I de n ti fi s e r ing a v ti l ta k e t

O p pd rag sg ive r: Hem ne Eien do msut vik lin g A S

Pr os j ekt na vn: St øyu t r ed ning Haug ave i en 1

Ad re s se: Hau g a ve ien 1, 72 00 KYRKSÆT E RØ RA

G n r/ Bnr: 10 2/ 114

Be skrivelse av
byg g e ne:

St øyvu rd er ing en gj e ld e r 5 nye bolig b ygg i 2. e t a s je r, m e d
t ilhør en de ut e op pho ldsa re a l på t err e ng n ivå og på
ver an da / t e rr a sser i 1. og 2 . e t a s je . St øyn ivå f r a
Helland s j øve ien , FV6 80 , e r vu rd ert . De t te e r e n næ rligg en de
vei so m lig g e r p å k o te h øyde 2 t il 6 m et er laver e enn
eie ndo m me n. Byg g e ne og ut e op ph oldsa re a l h ar ing en
na t u rlig skj e rm ing fr a t erren g e ller f r a n ab ob eb ygge lse .

Lyd k r av: Det er pr os j ekt ert me d lø sning er som t ilf r ed ss t ille r Tekn isk
f o rskr if t t il P la n- og b yg n in g s love n 201 7 / NS 8 175 : 2 012
lydk lasse C,
Ve ile der t il r e t ning s lin je f o r be han dling av s t øy i
ar e a lplan le gg ing (T 1 44 2:2 016 ) og l ydk ra v a ng itt i
k om m un epla nen s a re a lde l .

1 . 2 An s va r s oppga ve i he nhol d ti l S aks f or s k ri fte n (S AK 1 0 )

T ilt ak sh aver: Hem ne Eien do msut vik lin g A S

An svar lig søk er ( SØK ): Sør li Ark it ek te r

Lyd t ek nisk
pr o s jekt eren de ( PRO
RI Ak u):

Er ichse n & Horg e n A S

T ilt ak sk lasse f or
lydt e k nisk
pr o s jekt er ing :

2

Ko nt r o ll: Ko nt r o ll a v pro sj ekt er inge n skj e r ved eg enko ntr o ll og
s ide ma nn sk on tro ll, som do k ume nt er e s ved s ig na t ur f r a
pr o s jekt e re nde , u tf ø r en de og k ont ro lle r end e på dok um ent er,
t eg n in g e r og s jekk lis t e r.

Er ichse n & Horg e n A S ha r g o dkj en ning f o r p ros jekt e r ing a v
lydf o r hold og vibr as j on er i tilt ak sk la s se 3.

Avg re nsn ing av a nsvar i lydko nse pte t sk a l sam svar e m e d
of f ent lig re t ts lig ansva r i søk na d o m an svar s r e t t.
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1 . 3 G r e n s e ve r d ie r i Te k n is k f or s kr i ft ( TE K1 7 )

I "T ek n isk f o rsk r if t t il P lan - og byg ning s loven 201 7" er det git t f u nksj on sk ra v f or å s ikre
t ilf r ed sst illen de lyd f o rhold i byg ning er. Veiled ning en t il f o rskr if t en ( VT EK ) vise r t il Nor sk s t an dard
NS 8 17 5 "Lydf o rh old i byg ning er L ydkla sse r f o r ulike byg ning st ype r" f or t a llf e st e de
g re nseve r dier .

I NS 8 17 5 e r de t g it t g rense verd ier f o r lydk lasse A t il D f o r ulik e byg ning stype r, h vo r k la sse A er
de t s tre ng est e og k lasse D d en svak e st e . I VT EK a nse s gr e nse ver dier f or kla s se C som
t ils t r ekk e lig e fo r å o ppf ylle f orsk r if t e n. Re le va n te krav f or lydk la s se C e r b eskr e ve t i r ap po rt e n.

Den lydt e k nisk e pr osjek te r ing e n e r base rt på f ø lge nd e r eg e lverk :

- T ek nisk f orskrif t t il P la n - og b yg nin gs love n 2 01 7 (T EK 17)

- V e ile dn in g t il T ek nisk f o rskrif t t il Plan - og byg n ing s lo ven, 5. utg a ve 2 017 (VT EK 17)

- Nor sk S t an da rd NS 8 175: 2 012 , so m ang ir a nb ef a lt e kra v t il lyd f or h old i b ygn in g e r

- Ve ile de r t il r e t ning s lin je f o r be han dling av s t øy i ar ea lp lan le g g ing (T 14 42: 20 16)

Med ut e op ph oldsa re a ler m en ses g r ønta rea le r, a re a ler f or lek, t erra s ser, ba lk o ng e r e tc.

1 . 4 Ti l l e ggs k r a v fr a ti l ta ks ha ve r

I ng e n sp es ie lle yt e lsesk rav u to ve r k r av i m ed ho ld av lo v og f o rskrift e r.

1 . 5 G r unn l a gs dok um e n ta s jo n

Følg ende t eg n in gsg ru nn la g t ilk n yt t e t nyb ygg , eks is t e re nd e b ygg , b ygg esak er et c. er lag t t il
g ru nn:

Tab ell 1. T e gni nger/ dokument e r f ra oppdra gs giv er

Dokum ent ti tt e l Uta r bei de t av Dat o

Ve dleg g D1 Sit u as j on splan Sør li Ark it ek te r AS 02 . 0 7. 1 9

Ve dleg g E1- E3 Sør li Ark it ek te r AS 14 . 0 1. 1 9

Ve dleg g E4 Te rr e ngsn it t 1 , 2, 3, 4 Sør li Ark it ek te r AS 14 . 0 1. 1 8
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2 . R EG E LVERK

2 . 1 TE K1 7

Kr av t il in ne nd ør s lydn ivå f r a ut end ørs lydk ilde r e r g it t av t ek nisk f orsk r if t i P la n- og B yg n ing s love n
og NS 8 175 « Lyd f or ho ld i b yg ning er - Lyd k lasser f or u lik e b yg n ing st yp er ». G u l og r ø d son e
sam sva re r og så m ed NS 8 17 5 . Kr a ve ne t il lyd tr ykk nivå in ne i b yg n ing en f r a veit r af ikk s t øy er
gj e ng it t i Fei l ! Fan t i k ke re fe r ans eki l den ., k ra vene t il ut en dør s lydni vå og lydn ivå u te nf or vin du
f r a veit r af ikk s t øy er g j eng itt i Fei l ! Fa n t i kk e re f eran s ek i ld en..

Tab ell 2. Ut d ra g av NS 8175 . Høye s t e grens eve rd ie r f or inne ndørs ly dni vå f ra ut e ndø rs ly dk ilde r

Br uks om r åde M ål e s t ø r r el s e NS 8 17 5, kl a s s e C
[ dB]

Bol i ger

I o pp ho ld s - og sove ro m f ra veit r af ikk s t øy Lp, A ,2 4 h 30

I so ver om f r a veit r af ikk s t øy Lp, A F, m a x

(nat t , k l 23 -0 7)

45

Tab ell 3. Ut d ra g av NS 8175 . Høye s t e grens eve rd ie r f or ut endø rs lydniv å f ra ut endø rs ly dk ild er

Br uks om r åde M ål e s t ø r r e l s e NS 8 17 5, kl a s s e C
[ dB]

Bol i g

Lyd ni vå på ute op ph oldsa re a l f r a veit r af ikks t øy

Lyd ni vå ut e nf o r vin du i o p ph olds ro m f ra
veit r a f ikk st øy

Lden

L5A F

(nat t , k l 23 -07)

Ned re g r e nseve rd i
f o r g ul so ne

55 dB

70 dB
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2 . 2 T-1 4 4 2 /20 16 - Mi l jø ve r nde par t em e nte t s pl anr e tn i ngs l i n je

G j e ld en de s t øyr eg e lverk e r r e t n ings linj e , T- 14 42/ 20 16, h er e t t er ka lt T - 14 42. Med den ne
r e t n ing s linj e n ble b e teg ne lse n LDEN inn f ørt . L DEN e r A-veid e k viva le nt s t øyn i vå f or dag-k veld-
na t t ( da y-eve ning nig h t) m ed 1 0 dB / 5 d B eks tr a t illeg g på natt / k ve ld . T id spu nkte ne f or p er iode ne
da g, k veld og na t t e r s lik: Da g: 0 7- 1 9, k ve ld : 1 9- 23 og n a t t: 23 -0 7.

Et t er EU- dir ekt ive t s be s tem m elser sk a l Lden be r eg nes som f r it tf e lt sve rd ie r ved en m ott ak e r h øyd e
på 4 m ete r og kr avet sk al væ r e t ilf r edsst ilt bå de ved f a sade og p å en norm al u t e plass . Ma n sk a l
imid le r t id t a p ra kt iske h ensyn t il de n s it u as j o nen m an har ve d ber egnin g en e .

Det st år i r e tn in g s lin je T-14 42 f ø lg en de ut dypin g :

er a vsat t og eg ne t t il o pph old og re kre as jon s f ormål, jf r. def in is jo n i ka

I k ap. 6, De f in is j on er, s t år det vider e :
«Me d u t ep la ss f o rs t ås balkon g, hag e , le kep lass e ller a nn e t næ r områ de t il byg ning som e r avsatt
t il o pp ho ld o g r ekr ea s jonsfo rm å l. Ut e plasse n må væ r e e gn e t t il f o rm å le t, o g b ør så le de s ha
gu ns t ig e kspo nering i fo rh old t il so l, vin d et c. T er r eng/ la ndska psf o rme r/ st ø rr e lse m å væ r e
t ilpa s set br uke n, o g t ilre tt e la gt / o pp ar beid e t f o r f orm åle t . »

T -14 42 ang ir t o st øysone r , g u l og rø d sone, hvo r det g je lder sæ r lig e r e t n in gs linj er f or ar ea lbr uk e n.
Ko rt summ ert e r re tning s lin j ene s lik: ( Se T -1 442 fo r det a lj er)

- Rød son e , næ rm es t st øykild en , a ng ir e t omr åde som ikke er eg n et t il s tø yf ø lsomme
br uk sf or m å l og et able ring av ny s t øyf ø lsom beb ygg else sk a l un ng å s.

- G u l so ne e r en vu rd ering sso ne h vor s t øyf ø lsom b eb yg g e lse k an o ppf ø re s dersom
avb ø t en de t ilt ak g ir t ilf r ed ss t ille nd e s t øyf or ho ld.

- For øvr ig e om rå der (h vit so ne ), vil d e t n orm a lt ikke væ r e beh ov f or å t a spe s ie lt h en syn t il
s t øy f ra veg t ra f ikks t øy i byg g e sak er , og d et kre ve s no r ma lt ikk e sæ r lig e t iltak f or å
t ilf r ed sst ille lyd k r av i t ek nisk f orsk r if t.

Kr it er ier f or son einnde lin g f ra s t øyk ilden e veg e r vis t i T ab e ll 4.

Tab ell 4. K rit e rier f or so nein nd eli ng f ra s t ø yk il de n v eg
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2 . 3 Kom m une p l a ne ns a re a l de l

Det f or ek om mer r e t n in gs linj e r f or s t ø y i Hem ne k om m un e . Jamf ør § 4- 3 i k omm u nep lane n f or
Hem ne k ommu ne skal b eh ove t f o r s t øyu t r ed ning, i a lle reg u le ring s f ors la g , vu rd er es e tt er t il
en hve r t id gj e ld en de r et nin g s linj e f or be ha nd ling a v s t øy i a re a lp la nleg g ing en. Om p åkr evd ska l
de t g j ø re s re de f or avb ø t en de t ilt ak, som s ik r er a t s t ø ynivå b lir i samsvar m ed g je lde nde
r e t n ing s linj e .

Ret n ing s lin je f or b eha nd lin g a v s tø y, T-14 42, leg ges t il g ru nn ved beh an dling av t iltak i g ul og rød
sone»

3 . B ER EGN ING SFORU TSETNI NG ER

3 . 1 G e ne r el t

Det er gj ort b er eg ning er av veg t r af ikks tø y. Alle be re g n ed e s t øyverd ie r p rese nt e rt i d e tte
s t øyn ot a t e t e r be regn et m ed f a sad er ef leks jo n. G r en seve rd ie ne f o r st øyn ivå u ten f or rom m ed
s t øyf ø lsom t bruksf orm ål g j e lde r i d en be reg n ingsh øyd e som er ak t ue ll f or den enk elte b o -
/ o pp hold s en het . Det er gj e nn omf ørt s t ø ybe reg n in g 1 ,5 me t er o ve r plan la gt ut e op ph oldsa re a l,
bå de på t e rr eng og p å t er ra s ser , sam t p å yt t er s iden a v f asa de r i a lle p la n (1, 5 m ete r ove r t e rre ng
i 1. e t a sj e og 4 m et e r over t e r re ng f or 2 . e t as j e) .

3 . 2 Ka r tgr unnl a g og be r egni ngs me tode

Pr og r ammet som e r be nyt t e t e r No Me S ver s j on 4. 5, som s im u le re r s tø y e tt e r n or disk m et o de f o r
s t øyb e r eg ning . Veg tr af ikkm e tod e n er be nyt t e t f or vur d e r in g av veg t r af ikk . Be re g n ing e ne er u tf ø rt
m ed 2D-k artg r un nlag f or omr åd e t ( SO S I-f il er ikke u tar be id e t e ller inn hent e t i de nn e f a sen av
pr o s jekt er ing en) og f r am sk r eve t t raf ikkda t a f o r d en akt u e lle veg en base r t på inp ut f r a S VV.
Be re g n ing e ne t a r h en syn t il f ar tsg r en ser , ve g b red de og s t ig ning sf or ho ld på veg en e .

- P la nlag t be byg g e lse inng år i b er eg ning en.

- Ek s is t e re nd e ve g e tas j on in n går ikk e i be reg n ing en.

- Det er lag t inn f asad ek orr ek s jo n på b ebyg g e lse n.

- Ef f ekt e n a v mu lt ire f lek s j on på be byg g e lse n e r ikk e lag t inn i be reg n ing e n.

- Mar k t yp e e r def in ert som myk.

- Må lep unk t er f o r de ulik e e ie nd om m ene/ byg g e ne er lag t in n m ed var ier en de høyde .
Det t e f or di høyd ef orskje lle n m ellom ve i og e ie nd om var ier e f or d e 5 byg gen e . Se
snit t eg ning er til ARK
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3 . 3 S tø ys o nek a r t

St a t e ns Veg vese n ha r ut ar be id e t s t øyso nek a rt fo r om r åd e t. So m k art e t i Fig ur 3 viser ligg er
ne s t e n h e le e ie nd om men i g u l s t øysone ( 55- 65 d B) , m en s re st en av e iendo m me n lig g e r i rø d
s t øyso ne (o ver 6 5 d B).

Fi gu r 3. S t øys one kar t h ent e t f ra S t at en s V eg v es e n

St øyk o t er m ode lle rt i mo de llen i NoMeS e r k o nt r oller t opp m ot st øyso ne kart e t t il S t a t en s
Ve g ve sen i h øyd e 4 m e ter ove r t e rre ng . S om bilde t i f ig ur 4 viser e r m ode lle rt e stø yk ot er i NoMeS
t ilsvar en de som s t øyk o ten e i s t øyk a rt e t t il S t a t en s Veg vese n.

Fi gu r 4. S t øys one kar t u tar bei de t i No M eS
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3 . 4 I nnga ngs ve r di e r fo r s tø yk il der - ve g tr a fi k k

T r af ikkm eng de n, t ung an de l o g f ar tsg re nse for tr af ikk er t ve i, FV 68 0, e r inn he nt e t f r a
t r af ikkb er eg ning e r ho s St a t e ns V eg ve sen . I n ng ang sdat a t il b er eg n ing en f or s t øy f ra veg e r
f r em sk r eve t med 10 år i he nho ld t il r und sk riv T- 144 2 f r a Milj øve rn dep art e me nte t og Nas j on a l
T r ansp ort p la n, se f ig ur. V er dier a nven dt i be reg nin g e n f or veg tr af ikks t øy e r gj eng itt i
T ab e ll 6.

Ta be ll 5 N ød v e ndi ge inn ga ng s da t a ti l b ere gni ng er f or b eha nd lin g av s t øy. T ab e l l er h ent e t f ra ve ile d e r ti l re t nin gs lin j e f or be ha nd lin g a v st øy i
are a lp l anl e g gi ng (T -1 44 2)

Pa r am e t er Ref er a ns e s it uas jon Kva l i t e t s k r av Dat ak i l de

T r af ikkm eng de =
ÅDT

Pr og nose 1 0-20 år,
e ller

Ek s is t e re nd e s it u as j on

I n ne nf or 10- 3 0 % S t a t e ns ve g ve sen

Ko mm u ne

Tab ell 6. I nnpu tt paramet e re i f o re nkle t st øy be re gnin ger

Ki l de gr uppe- V eg Tr af i k km e ngde Ande l t u nge
kj ør e t ø y

Has ti ghe t

ÅDT201 8 ÅDT202 9 %201 8 km /t201 8

FV6 80- HP4 m 41 57 5 20 0 60 35 5 6 0

FV6 80- HP4 m 40 73 2 20 0 26 81 5 6 0
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3 . 5 Re s u l ta t s tø ys onebe r e gn ing er

Fig u r 5 og Fig ur 6 vise r ber eg ne t st øynivå i a lle mo t t ak er pu nk t ut en ut be dr in g st ilt ak . Fig ur 5 vise r
be r eg n e t st øyn ivå m ålt 1 , 5 me t e r o ve r pla nlag t t err e ng me d u t e opp ho ld sarea l og m id t p å f a sad e
i 1. e t a s j e . Fig ur 6 beregn et s t øyn ivå m ålt 1 , 5 me ter o ve r plan la gt ut e op pho ldsa re a l i 2. e ta s je og
m id t p å f a sad e i 2. e t a sj e Resu lt a t f r a s im ule ri ng en e e r g je ng it t i T ab e ll 7. Tall vis t i rød t er verd ie r
som ikk e er in ne nf or kra v og h vor d e t må g je nn omf øre s s t øys ik r ing st ilta k. T a ll vis t i gr ønt er
ver d ie r som er inn enf or kr av.
Ta be ll 7. O pp s u mme ri n g a v r e s ult a t er f ra s t øyb ereg nin g e r.

Be re g n e t lyd nivå f or fa sad e og
ut eo pph oldsa r eal i 1. e tas j e , og på
t e rreng

Be re g n e t lyd nivå f or fa sad e og
ut eo pph old sar ea l i 2. e t as j e

Mot t ak e r-
pu nkt

Ut e n u t be d rin g s ti l tak , Ld e n Ut e n u t be d rin g s ti l tak , Ld e n

M1 6 8 d B 6 8 d B

M2 6 6 d B 6 6 d B

M3 5 9 d B 5 9 d B

M4 6 6 d B 6 6 d B

M5 - T 6 7 d B -

M6 - T 6 6 d B -

M7 6 7 d B 6 7 d B

M8 6 4 d B 6 4 d B

M9 5 1 d B 5 4 d B

M1 0 6 6 d B 6 7 d B

M1 1 - T 6 6 d B -

M1 2 6 4 d B 6 4 d B

M1 3 6 4 d B 6 4 d B

M1 4 4 9 d B 5 3 d B

M1 5 6 6 d B 6 7 d B

M1 6 - T 6 6 d B -

M1 7 6 6 d B 6 7 d B

M1 8 6 3 d B 6 3 d B

M1 9 4 8 d B 5 1 d B

M2 0 6 6 d B 6 6 d B

M2 1 - T 6 6 d B -

M2 2 6 6 d B 6 6 d B

M2 3 6 3 d B 6 3 d B

M2 4 4 4 d B 4 8 d B

M2 5 6 6 d B 6 6 d B

M2 6 - T 6 6 d B -
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St øyso ne k art e t i Fig ur 5 vise r a t ut eop ph oldsa real o g f a sade r vil lig g e i g ul- og r øds t øyso ne
( me llo m 55- 6 7 d B) ut e n n oe n f orm f o r s t øys ikrings ti lt ak . Fire av b ygg ene , m ed be lig g e nhe t leng t
m ot ves t , ha r no rd øs tf asa de i g røn ns t øyso ne (u nd er 5 5 d B) . B ygg l en g s t mot ø s t h ar
no r døs tf a sad e so m ligg er i g u ls t ø yso ne ( o ve r 55 dB) .

St øyso ne lin je ne i f ig ure n u nd er sam s t e mm er ikk e m ed m å le ve rd ie ne i m å le pu nk t e ne .
Mot t ak er p unkt en e lig g e r in n me d va rier e nde hø yde f o rskj e ll mo t vei pg a . t erreng va r ia s j on.
St øyso ne lin je ne er m ålt i en høyde f or h e le plan e t.

Fi gu r 5. S t øys one kar t i H= 1 ,5 met e r ov er t er ren g niv å og mi dt p å fa sad e i 1. e t asj e ut e n st øyskj er min g mel lo m ut e opp hol d sar e a l o g ve i.
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St øyso ne k art e t i Fig ur 6 viser a t ut e op ph oldsa real o g f a sad er vil lig g e i g ul - og r øds t øyso ne
( me llo m 55- 6 8 dB ) ut e n no en f orm f o r s t øys ikr ings t ilt ak . Fire av b ygg ene , m ed be lig g e nhe t leng t
m ot ves t , ha r no rd øs tf asa de i g røn ns t øyson e (u nd er 5 5 d B) . B ygg leng s t m ot øs t h ar
no r døs tf a sad e so m ligg er i g u lst ø yso ne ( o ve r 55 dB) .

St øyso ne lin je ne i f ig ure n u nd er sam s t e mm er ikk e m ed m å le ve rd ie ne i m å le pu nk t e ne .
Mot t ak er p unkt en e lig g e r inn m ed va rie r e nde høyde f o rskje ll mo t vei pg a . t er r eng va ri as j o n.
St øyso ne lin je ne er m ålt i en høyde f or he le p la ne t.

Fi gu r 6. S t øys one kar t i H= 1, 5 mete r p å u te opp ho l dsa re a l o g mi dt p å f as ad e i 2. e t asj e ut e n s t øyskj er mi n g mell o m ute o p p hold sar ea l og ve i.
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4 . PR O SJ EKTE RING AV S TØYS KJ ERM

Ve d p ro s jekt e ring av s t øysk j er m er d e t f le re f o r ho ld om må iva re t a s . St øysk j er m en m å ut f ø res
s lik a t de nn e ikk e h indre r s ik t f or øvrig e ve ie r o g t r a f ikkavvik lin g , s t øyskj erm e n m å ikk e utf ø r es
s lik a t d enn e blir t il hind er f or u tkj ørin g av e ien do mm e n, f or ho ld m ot n ab oe r m å he nsynt as , t ype
og m at e r ia le r på s t øyskjer m et c.

4 . 1 T ype r s tø ys k je r m

Følg en de t yp er st øyskj erm er m e st va nlig b en yt t e t

- E nk le t re skj erm e r

- Dob le t re skje rm er

- T r an spa re nt e skj er mer

- B e t o ng sk je rm er

- Jo rd voller

De re spek t ive s t ø ysk j erm en e g ir f o rskje llig demp ning a vh en g ig av t ype m at eria le r og eff ekt iv
skj erm ing sh øyd e . Va lg av s t øysk jer m m å d erf or vu rde re s ut if r a h vor m ye lydn i vået må d e mp e s.
St a t e ns ve g vese n h ar m ålt st øyr e d uks j on f r a de f o rskj e llig e t ype r s t øyskj e rm og ef f ekt iv
skj erm ing sh øyd e ( Veg vese n, 20 08) , se u tk lip p f ra t a be ll u nd er .

Ta be ll 8 V i se r må lt de mp nin gs ef fekt a v typ e s t ø yskje r m og ef f ekt i v h øyd e

M at eri a l e / Ef f ekti v s k jerm i ngs h øyde

Be t on gsk j erm er 9 , 4 11 , 4 12 , 6 1 6, 6 - -

En k le t r e skj e rm er 9 , 2 11 , 4 12 , 9 13 , 6 14, 1 1 3, 3

T r ansp ar ent e skjermer 10 , 0 12 , 3 13 , 0 - 1 5, 0 -

Jor d vo lle r 9 , 1 11 , 7 13 , 6 1 5, 0 1 6, 9 16 , 9

Dob le T r esk j erme r 11 , 1 13 , 7 15 , 0 - 1 6, 7 19 , 3
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4 . 2 P r o s je k ter i ng a v s t øys k je r m

For å o pp nå r e duks j o n av lydn ivået f r a d en tr af ikker t e veien må s tø yskje rme n væ r e så h øy at d en
br yt e r s ikt linj a me llom s tøyk ild e og m ot t ak er. En s t o r skj erm demp in g a vhe ng er av de n ef f ekt ive
skj erm høyde, He ( høyde n o ve r s ikt lin ja ).
skj erm dem p in g e n.

Fi gu r 7. I ll ust r a sjo n a v b eg re pen e e ff e k t iv s kje r mhø yde o g b ryt ni ngs vin k e l .
Fi gu r hen t e t fr a by gg for s kd a t a b la d n r. 5 1 7. 521

For å f å t ils t rekke lig s t øyskj erm ing p å u te op ph old sar e a l i 1. e t a sje og t err e ng , samt
t ilf r ed sst illen de lyd n ivå på yt t e rs id en a v vind u må d e t et able re s s t øysk j erm m ellom t ra f ikk er t ve i
og e iend om men . Det e r ta tt u tg a ng spu nkt i sn it t f ra ARK f o r å vur der e p la sser ing av s t øysk jer m
og n ødven dig høyde . Høyde på s t øysk jer m vil va r ie re f or ulik e t ype s t ø yskje rme r. Ef f ekt iv
skj erm høyde He er be re g n et f or t er re ng snit t 3 o g t e rr e ngsn it t 4 . T a bellen n e de nf or viser
nød ven dig h øyde på s t ø yskj er m f or ulik e skj erm t yp er ba ser t p å n ød ven dig ef f ekt iv
skj erm ing sh øyd e . Alle a lte rn a tive ne u nd er g ir e n s t øyd em ping i mot t ake r pun kt p å t er r eng og mid t
på f a sa de i 1. e ta s je på ca . 12 dB. T ilt ak e t g ir ing e n skj er ming s ef f ekt f or u t e opp ho ld sar e a l i 2 .
e t as j e e lle r f o r f asa de i 2 . e t a s je . Her må s ik r ing s t ilt ak t a s i f a sade, samt i rekk verk på t e r ra s ser.

Type s t ø ys kje r m Nødvend i g e ff e kti v
s k je r m i ngs hø yde:

Nødvendi g hø yde p å s tø ys k je r m:

Ter r e ngs n i t t 3 t er r e ngs n i tt 4

T r ansp ar ent e
skj erm er

He = 0, 8 2 , 6 m 2, 7 m

Dob le T r esk j erme r He = 0, 6 2, 4 m 2, 5 m
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Pla s se r in g av s t øyskje rm er vis t på utk lipp f r a bereg ningen . B er eg ning er er illus t r er t i f ig ur 1 0- 11
un de r.

Fi gu r 8. B e re gn e t e f f ek t iv s kj er mh øyd e i mot t ak er punkt 2 1, M2 1, f ra ny st ø ys kj er m ( blå s tre k), te rre ngs nit t 3 o g br uk a v t ra ns par ant s kj er m.

Fi gu r 9. B e re gn e t e f fe k t iv skj er mh øyd e i mot t ak er p un kt 1 , M 1 , f ra ny stø ys kje r m (b lå s t re k), t e rr eng s ni tt 4 og br uk a v t rans pa ra nt skj e r m.
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Ut s t rek n ing a v s t øyskj e rm e r illus t re rt i Fig ur 1 0. Blå s t r ek illus tre rer s t ø yskjer m m ed kr a v t il høyde
2, 6/ 2, 4 m over t erre ng ( avh en g ig a v t yp e skj e rm). G r ønn s t r ek illus tr e re r s tø ysk j er m me d kr av til
høyd e 2 , 7 / 2, 5 m ove r t erre ng ( avhe ng ig a v t yp e skj erm ).

Fi gu r 10. O mf an g av st øyskj er m.

Alle a lt er n a t iven e u nd er g ir e n st ø yd em p in g i m ott ak er p unkt på t err eng og m id t p å f a sad e i 1.
e t as j e på ca . 12 dB. T ilt ak et g ir ing en skje r ming sef f ekt f or ut eo pph oldsare a l i 2 . e t asje e l le r f or
f a sad e i 2. e t as j e . Se ta bell u nd e r f or b er eg n e t lyd nivå i d e ulik e mo tt ak erpun kt e ne me d
et ab le rin g a v s t øysk j erm.
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Ta be ll 9. B e re gn e t l y dniv å f ø r- o g e t t e r utb e dri ngs ti lt ak

Be re g n e t lyd nivå f or fa sad e og
ut eo pph oldsa r eal i 1. e tas j e , og på
t e rreng

Be re g n e t lyd nivå f or fa sad e og
ut eo pph old sar ea l i 2. e t as j e

Mot t ak e r-
pu nkt

Fø r u t be d ri ng s tilta k ,
Ld e n

E t t e r u t be d rin g st i l ta k ,
Ld e n

Fø r u t be d ri ng s tilta k
Ld e n

E t t e r u t be d rin g s t il ta k,
Ld e n

M1 68 d B 55 d B 68 d B 68 dB

M2 66 d B 54 d B 66 d B 66 dB

M3 59 d B 47 d B 59 d B 59 dB

M4 66 d B 54 d B 66 d B 66 dB

M5 - T 67 d B 55 d B - -

M6 - T 66 d B 54 d B - -

M7 67 d B 55 d B 67 d B 67 dB

M8 64 d B 52 d B 64 d B 64 dB

M9 51 d B 38 d B 54 d B 54 d B

M1 0 66 d B 54 d B 67 d B 67 dB

M11- T 66 d B 54 d B - -

M1 2 64 d B 52 d B 64 d B 64 dB

M1 3 64 d B 52 d B 64 d B 64 dB

M1 4 49 d B 37 d B 53 d B 53 d B

M1 5 66 d B 54 d B 67 d B 67 dB

M16- T 66 d B 54 d B - -

M1 7 66 d B 54 d B 67 d B 67 dB

M1 8 63 d B 53 d B 63 d B 63 dB

M1 9 48 d B 36 d B 51 d B 51 d B

M2 0 66 d B 54 d B 66 d B 66 dB

M21- T 66 d B 54 d B - -

M2 2 66 d B 54 d B 66 d B 66 dB

M2 3 63 d B 43 d B 63 d B 63 dB

M2 4 44 d B 32 d B 48 d B 48 d B

M2 5 66 d B 54 d B 66 d B 66 dB

M26- T 66 d B 54 d B - -
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5 . K ONKLU SJ O N O G AN BE F ALNING ER

5 . 1 Stø yr e dus e r e nde ti l tak p å e ie n dom o g b yg ni ng

Kr av t il lyd ni vå iht . NS 81 75 m å ivare t as f or ut e op ph oldsa re a ler , p å yt t e rs i de av vin du i
op ph olds r o m og inn endør s . Det m å e t a ble res s t øyskj e rm, som beskr eve t t idlig e re , f o r å
t ilf r ed sst ille kr a ve t t il lyd n ivå på u t e opp ho ldsa r e ale t på t e rr eng, lydn ivå på ute op ph oldsa re a le r i 1.
e t as j e og lydn ivå p å yt t e rs ide n av vin du i 1. e t a s je . D er som støyskj er m får e n an nen p la sser ing
en n sk is se rt må d et g jø res n y vur de r in g a v nødve nd ig hø yde på s tø ysk j er m.

Det m å e ta bler es en loka l t e tt s t øyskj e rm p å ut eo pp ho ld sar ea le r i 2 . et as j e , so m vis t i r ød t p å
sk is sen u nde r. Skj er m en m å ha en høyd e på 1, 5 met er . De t må le gg es inn a bso rb ent o ppu nd er
t ak e t på t e rr a s sen i 2. e tas j e , ek semp elvis t r esp ileh iml ing , f or å h in dr e r ef le k sj on f r a t ak e t og n ed
på u t eo pp ho ld sarea le t .
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Vin due r i o pph oldsr o m i 2. e t a sje og f asa de i 2. e t a s j e , som er m ark ert p å teg ning ene un de r må
ha en lyd re du k sjo n som an g itt u nd er ( lyd r eduk sj onse vne n t il vin du o g f a sade må ink lu de re t r af ikk-
k or r ek sjo nsve rdi, Ct r). Byg g p la ssert le ng s t mot øs t , ha r st r enger e k r av t il s tø ys ikr ing f o r f asa de
m ot nor døs t (se d en n ede r s t e t eg n ing en) . Vin du er m ed kra v t il lyd re du k sjo n k an ikk e åp ne s,
de t t e f or å ivar e t a kra vet t il s t øynivå på yt t e rs i de n a v vind ue t . Vind ue r og d ør er ut e n kr a v t il
lydr ed uk s j on k an utf ør es me d lydr ed uk s j on på 2 8 dB . For å iva r e t a k r a v t il f r isk luf t på sove ro m
k a n det b en yt t es luf t even t ile r m ed t ilsvar e nde e lle r b e d re lydr ed uk sj o n enn h va som er a ng it t t il
vind u/ f asad e und er.

Fi gu r 11. K rav ti l lyd re duk sjon i fa sa de f o r 2. e ta s j e 40 d B

38 d B
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Fi gu r 12. K rav ti l lyd re duk sjon i fa sa de f o r 2. e ta s j e ( byg g le ngs t mo t øs t )

38 d B

40 d B

31 d B



State ns ve gve se n

HEMNE KOMMUNE

Trondheimsveien l

7200 KYRKSÆTERØRA

Behandlende enhet :
Region midt

Saksbehandler/ telefon: Vår referanse:
Jan- Krist ian Janson / 90412554 17 / 78359- 13

Deres referanse:
17/ 2762- 28

Vår dato:
02.10.2019

Fylkesveg 680 i Hemne kommune - T ilbakemelding på støyt iltak - Oppføring

av boliger - gnr. l 02 bnr. 114 - Haugaveien

Viser t il deres epost av 27.09.20 19.

Statens vegvesen regist rerer at det er akt uelt å bruke vår eiendom t il etablering av støyskj erm.

Det er flere forhold som må ivaretas i denne sammenhengen:

l . Avstand mot veg

Det må sikres at snølagring ivaretas på en forsvarlig måt e og søkes om dispensasj on for

plassering av skj ermen

2. Vedlikehold av skj erm

Det må sikres at støyskj ermen blir vedlikeholdt og at den er t ilgj engelig fra alle kanter

3. Refleksj onsstøy

Vi kan ikke se at det er gj ort vurderinger av slike forhold og vi forventer oppfølging

4. Estet ikk

En skj erm på mellom 2- 3 meter vil fremstå som en relat ivt massiv konst ruksj on og Statens

vegvesen forutsetter at det blir gjort estet iske vurderinger med tanke på å harmonisere

både form og st rukt ur.

Planforvalt ningsseksj onen

Med hilsen

June St ubmo

Fung. seksj onsleder Jan- Krist ian Janson

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon : 22 07 30 00

firmapost- midt@vegvesen.no

Kontoradresse
Prinsensgate l

70 13 TRONDHEIM

Org.nr: 971032081

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø
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Dokumentet er godkj ent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fy lket s hus Post boks 2 560, 773 5 STEINKJER



State ns ve gve se n

Sørli arkitekter AS

Øragata 13

7200 KYRKSÆTERØRA

Hanne Sørli Wisniewski

Behandlende enhet :
Region midt

Saksbehandler/ telefon: Vår referanse:
Jan- Krist ian Janson / 90412554 17 / 78359- 1 5

Deres referanse: Vår dato:
15.10.2019

Fylkesveg 680 i Hemne kommune - T ilbakemelding på forespørsel om

tillatelse t il støyskj erm - gnr. l 02 bnr. 114 - Haugaveien

Viser t il deres epost av 03.10.20 19.

Statens vegvesen vil fremdeles underst reke det forhold at denne saken har fått en uheldig

utvikling siden det er snakk om realisering av et boligområde uten t i lst rekkelig avklaring via

en reguleringsplan, j f . vårt brev av 04.10.20 17 og epost av 05.03.20 18. Dette gjør at flere

moment er må avklares separat og kvaliteten kan oppleves noe redusert .

Statens vegvesen har ikke gitt dispensasj on for etablering av støyskj erm. I vårt brev av

07.05.20 18 har vi kun git t dispensasj on for oppføring av fem boliger i en avstand på minimum

20 meter fra senterlinj e fylkesveg 680. Skal det oppføres andre konst ruksj oner i området må

det søkes på nyt t via følgende link:

htt ps: / /www.vegvesen.no/ fag /veg+og+gate/ prosjekt ering+og+ bygging / Bygge+ langs+veg

Normalt sett er Stat ens vegvesen posit iv t il en fortett ingspolit ikk, men ikke på bekost ning av

støyhensyn. I bestemmelsene t il kommuneplanens arealdel står det at en skal forholde seg t il

retn ingslinj e T- 1442. I denne ret ningslinj en er det i kap. 2.2.1 underst reket at : rød sone,

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet t il støyfølsomme bruksformål, og

etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal unngås. Beregningene fra støy-

rapporten viser at nesten alle punkt på fasaden ligger med nivå i rød sone. Dersom denne

informasj onen hadde vært en del av prosessen knyttet t il utarbeiding av en reguleringsplan så

hadde både Fylkesmannen og Statens vegvesen vurdert å fremme innsigelse. Når det gjelder

plassering av skj erm så er terrenget krevende. Generelt sett er det i utgangspunktet best å

skj erme nærmest støykilden og spesielt når boligene ligger høyere enn fylkesvegen. Ut -

fordringen blir da å håndtere refleksj onsstøy i forbindelse med bebyggelse på mot satt side av

fylkesvegen. Absorberende støyskj erm er et nat urlig alt ernat iv, men det må gjøres konkrete

beregninger.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon : 22 07 30 00

firmapost- midt@vegvesen.no

Kontoradresse
Prinsensgate l

70 13 TRONDHEIM

Org.nr: 971032081

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø
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Imid lert id vil sikt forhold og plass t il snøopplag gjøre det nødvendig å plassere skj ermen noe

lenger unna fylkesvegen og vi vil i utgangspunktet ikke t illate den omsøkte plassering - også

med tanke på vedlikeholdsansvaret for skj ermen. En skj erm på mellom 2- 3 meter vil i t illegg

bli svært dominerende og med tanke på estet ikk vil vi kreve at minimum 50% skal være av

glass. Videre bør en j obbe med utformingen i forbindelse med tekst ur og form samt

vegetasj on for å dempe det massive utt rykket . Vi v iser t il vårt brev av 02.10.20 19 som påpeker

de fleste av disse forholdene.

Statens vegvesen vil vurdere en gj ennomføringsavtale som mest hensiktsmessig for å håndtere

roller og ansvar slik at eierforhold og drift - og vedlikeholdsansvarlig blir presisert . Dett e for

å hindre at denne saken skaper presedens for t ilsvarende saker langs fylkesveger.

Statens vegvesen avventer t ilbakemelding på ovennevnte momenter, j f . vårt brev av

02.10.20 19.

Planforvalt ningsseksj onen

Med hilsen

June St ubmo

Fung. seksj onsleder Jan- Krist ian Janson

Dokumentet er godkj ent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, Post boks 2600, 7734 STEINKJER

HEMNE KOMMUNE, Trondheimsveien  l ,  7200 KYRKSÆTERØRA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Post boks 2560, 7735 STEINKJER
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Forord

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, en videreføring

av Normalreglementet for sanitæranlegg, ble sist utgitt av

Kommuneforlaget på vegne av KS i 2008. KS oversendte regle-

mentet til landets kommuner og anbefalte dem å vedta å inn-

føre  bestemmelsene.  Bestemmelsene er delt ito, administrative

bestemmelser  og tekniske  bestemmelser.  Revisjonsarbeidet har

vært utført av en egen redaksjonskomité i  2015—2016 og har

bestått av:

Bjørn Grimsrud, fagsjef, Fagrådet for våtrom

Ann-Janette Hansen,juridisk rådgiver, Moss kommune

Guttorm Jakobsen, advokat, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS

Pål R.]ohansen, redaktør, Kommuneforlaget as

Are Skaar Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene Norge

Et høringsutkast ble ijuni 2016 sendt ut til en rekke kommuner,

offentlige instanser og private selskaper og organisasjoner. Deres

innspill har vært verdifulle bidrag til denne reviderte utgaven.
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lnnledning

Standard  abonnementsvilkår for vann og avløp består av admi-

nistrative og tekniske bestemmelser, utgitt i hvert sitt hefte. De

administrative bestemmelsene tar for segjuridlske og forvalt-

ningsmesslge forhold, mens de tekniske bestemmelsene fast-

legger krav til teknisk utførelse.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet

mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med

tilknytning til offentlig vann— og avløpsanlegg, og å sikre betryg—

gende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og

avløpsanlegg.

Standard abonnementsvi/kår for vann og avløp bør vedtas av den

enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vil—

kårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommu—

nen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge

inn egne særbestemmelser.

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hoved-

anleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp.

En del bestemmelser er i  tillegg direkte eller indirekte hjemlet

i  lover og forskrifter, som plan— og bygningsloven (pbl.) og bygg-

tekniskforskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype

og konkretisere bestemmelsene  i  eksisterende lowerk og gi en

kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som

gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informa—

sjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for

sammenhengen  i  disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til

aktuelt regelverk der dette er naturlig.

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og

bestemmelserog nye utfordringer som kommunene ståroverfor,

blant annet når det gjelder klimaendringer.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kom-

munalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonne—

mentsvilkårene.

l..
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KAPITTEL

Generelt

Henvisninger til lover og forskrifter
Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk

som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygn-

ingsloven, med byggteknisk forskrift (TEK) og veiledning til

byggteknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for plan-

legging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og

avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med tilhørende

forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte

kommunes vann- og avløpsabonnenter. Vi gjør oppmerksom

på at lover og forskrifter kan endre seg over tid:

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg-

ningsloven) med bLa. følgende forskrifter:

-  Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk

forskrift — TEK)

-  Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften — SAK)

-  Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensnings-

Ioven) med bl.a. følgende forskrift:

-  Forskrift om begrensning av forurensning (forurens-

ningsforskriften)

Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med bl.a.

følgende forskrift:

°  Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevanns-

forskriften)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. følgende

forskrifter:

-  Forskrift om miljørettet helsevern

.  Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende

forskrifter:

-  Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16

om kommunale vann- og avløpsgebyrer

-  Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Nettbaserte kilder

Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder.

detaljblad, rapporter  etc.  som er av betydning for den som

arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet.

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig

informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:

www.!ovdatano

Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter

m.m.  i  Norge.

wwwnorskvannno

På Norsk Vanns hjemmesider finner du bl.a. informasjon om

interessepolitisk arbeid og regelverk som er under utvikling, rap-

porter og veiledninger som Norsk Vann har utgitt på vann- og

avløpsområdet samt oversikt over aktuelle kurs og arrangement'er.

www.va—jus.n0

På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut

informasjon om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet.

GENERELT
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KAPITTEL  1

Norsk Vanns regelverkshjelp til medIemmene inneholder også

bl.a.  følgende hjelpemidler:

. Regelverksdatabasen

-  Boken «Vann- og avløpsrett»

-  Selvkostveiledningen

-  En rekke standardmaler for brev, brosjyrer m.m.

.  Typiske spørsmål og svar

www.va—normno

Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entre-

prenører. rørleggere. konsulenter etc.) å finne ut hva som er

kommunens krav til VA-tekniske anlegg.

www.miljokommunano

Veiviser  i  kommunal miljøforvaltning. Driftes av Miljødirek-

toratet i samarbeid med flere etater. Gode veiledninger om

kommunens myndighet og plikter, forurensning i  forbindelse

med avløpshåndtering, overvannshåndtering mm.

www.rorsentemo

Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen

vann— og avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NKF og

Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns VA-norm.

www.regelhjelpno

Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regel-

verket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn. Mattil-

synet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets sikker-

hetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap.

www.dibkno) byggeregler

Databasen til Direktoratet for byggkvalitet over lover, fo rskrif-

ter, veiledninger. blanketter mv.

www.standardno

Standard Norges hjemmesider. der man bl.a. kan finne oversikt

over standarder på VVS- og VA-området. ,

Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg

over tid.

KAPITTEL

Vannforsyning

2.1 Dimensjonering
Anlegg skal være dimensjonert slik at det ertilstrekkelig mengde

ogtilfredsstillendetrykk til å dekke vannbehovet for husholdnin-

ger, næringsvirksomheter, institusjoner o.l., samt til alminnelig

brannslukking. Kommunen angir minste trykk i tilknytnings-

punktet. Se for øvrig pkt. 3.9 i Administrative bestemmelser.

2.1.1 Vannmengder

Krav til vannmengdene tilfredsstilles om ledningene dimensjo-

neres etter NS 3055. Ved ledningsdimensjonering benyttes de

normalvannmengdene som ervist i tabell 1. Disse normalvann—

mengdene gjelder for det ferdige anlegget ved maks, samtidig

belastning. For andre tappesteder må vannmengden anslås

iforhold til verdiene itabell 1.

2.1.2 Samtidighet

Maks. samtidig vannmengde ifordelingsledninger i boligbygg,

hoteller, forretningsbygg, sykehus o.l. finnes av formelen:

q =q1+0,015 (Q-q1)+0,17 Q-q1

q = maks.vannmengde, 1/5

Q= summen av normalvannmengderettertabell1,l/s

q1 = normalvannmengde til største tappested, I/s

"l

.:i

l  .
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KAPITTEL 2

Formelen er gjengitt grafisk i figur 1 og i tabellform itabell 2.

For andre bygg, så som vaskerier, industribygg, badeanlegg

i serier o.l., må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Maks. samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli

mindre enn normalvannmengden til den utstyrsgjenstand som

har størst vannforbruk etter tabell 1.

2.1.3  Vanntrykk

Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 600 kPa

(6 bar), skal det monteres reduksjonsventil rett etter hovedstenge-

ventil og før første avstikker. Ved for lavt vanntrykk installeres

eventuelt eget trykkøkningssystem.

Trykkøkningsanlegg skal forsynes med utrustning for regulering

av utløpstrykket og sikkerhetsanordning for å hindre overskri-

delse av maks. godkjent trykk.

Trykkregulering skal foretas etter innvendig hovedstoppekran.

Minste nødvendige trykk foran tappested for å oppnå normal-

vannmengden må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Hvis dette

trykket ikke er kjent, kan det uttas ettertabell 3.

2.1.4  Ekstraordinære vannuttak

Fortilknytning eller endring av sanitærinstallasjoner og private

vann- og avløpsanlegg som vil medføre unormalt store eller

støtvise vannuttak (sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner,

næringsvirksomhet og lignende), vises det til pkt. 3.11 i admi-

nistrative bestemmelser.

2.1.5  Korrosjon/erosjon
For kobberrør må vannhastigheten generelt ikke overskride ca.

2,5 m/s forfordelingsledninger. For koplingsledninger kan det

VANNFORSYNING

tillates høyere hastighet pga. kortere brukstid. For sirkulasjons—

Iedninger må hastigheten holdes på maks. ca. 1 m/s.

2.1.6 Tiltak mot støy

Tilførsel og bortledning av vann skal skje slik at det ikke oppstår

sjenerende støy.Tilsvarende gjelder også for støy i bolig,jf. tabell

5. Forå oppnå lavt støynivå ved tapping er det som regel nødven-

dig å dimensjonere slik at det blir storttrykkfall i koplingsledning

og dermed lite trykkfall i tappearmatur. For koplingsledninger

med kortvarige vannuttaktillates større hastigheter,]f. tabell 4.

Hvor det erfare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy,

skadelige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy— og/

eller vibrasjonsdempende utstyr.

2.1.7 Forenklet dimensjonering

Forvanlige boligbygg, forretningsbygg, hoteller o.l. kan dimen-

sjonering av fordelingsledninger for kaldt og varmt vann skje

ettertabell 6. Dimensjonering av koplingsledninger kan skje etter

diagrammer i figur 2 eller tabell 7 som gjelder for kobberrør.

Tabelleneforutsetteret vanntrykk i anboringspunktet på hoved-

ledning på minst 350 kPa, og statisk høyde mellom anborings—

punkt og øverste tappested må ikke overskride 15 meter (tilsv.

150 kPa) ved bruk av disse tabellene.

Dimensjonering av stikkledning kan skje på de samme

betingelser, forutsatt at stikkledningens lengde er maksimalt

10 meter. For stikkledninger med lengde mellom 10 og 20 rn

kan tabell 6 brukes ved vanntrykk i anboringspunktet på minst

400 kPa.Ved lengre avstander på inntil 60 m må ledningen Økes

med ytterligere én dimensjon.

NB: For andre rørmaterialer enn kobber må tabell 6, figur 2 og

ta bell 7 avpasses etter innvendig diameter.

13
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KAPITTEL 2

2.1.8 Trykktapsdimensjonering

For bygninger med stort samtidig vannforbruk, f.eks. vaskerier,

spesielle industrier, badeanlegg og bygninger med andre trykk-

forhold og ledningslengder enn forutsatt i 2.1.7, skal dimensjo-

neringen alltid utføres ettertrykktapsberegning basert på nomo—

grammer i figurene 3, 4 og 5.Tabel18 angir innvendig diameter

for en del plastrør. Enkeltmotstand ivannmåler beregnes etter

spesifikasjon fra de respektive målerfabrikantene. Eventuelt kan

den avleses i figur 6.

Enkeltmotstand i armatur, rørdeleretc. kan beregnes etter tabell

9. Samlet enkeltmotstand kan eventuelt fastsettes til ca. 20  %  av

disponibel bevegelsesmotstand  — avhengig av anleggets størrelse

og artTrykkta pet i vannmåler legges til nevnte enkeltmotstand.

Disponibelt friksjonstap framkommer som disponibel bevegelf

sesmotstand minus samlet enkeltmotstand. Nomogrammene

skal anvendes med grunnlag i disponibeltfriksjonstap pr. meter.

2.2 Tetthetskrav
Vannledningen må ha tilstrekkeligtetthet mot lekkasje ved mak—

simalt prøvetrykk. Det skal foretas tetthetsproving av utvendige

stikkledningeri henhold til NS—EN 805 og avinnvendige ledninger

i henhold til NS-EN 806.Tetthetsprøvingerskal dokumenteres.

Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når lednin—

gene settes under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket.

Prøvetrykket skal forbli konsta nt i to timer etter temperaturut—

jevning. Tetthetsprøving bør utføres med vann.

VANNFORSYNING

2.3 Utførelse
Anleggene skal prosjekteres og utføres slik at vannkvaliteten ikkefor—

ringes. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer.

Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til

rette for framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det

gjelder særligfor ledninger som liggerskjulti bygningskroppen.

2.3.1 Montering av vannledning i bygning

Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpslednin—

ger som installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår

vannskader.

Vannskadesikre metoder kan være

åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk

plassering av rør i skap eller innredning med tilstrekkelig

atkomst

-  plassering av rør i sjakt eller innkassing med tilstrekkelig

amme

rØr—i—rØr—system

-  bruk av automatiskvannstoppventil med fuktføleri rom som

ikke har sluk og vanntett gulv

Med tilstrekkelig atkomst menes leit tilgjengelighet for  reparayon

eller  utsky’fing.  Det skal ikke være  behovforflere  håndverkergrup—

perfor  å  åpne og tilbakesti/le tilgangen til installasjonen.

Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene

og/ellerved å sørge forvarmetilførsel til ledningene.

Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre

installasjoner ikke skades.

15
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Der det er fare for kondensering, skal ledningene isoleres når

kondens antas å medføre ulemper.

Når vannopplegg blir lagt i slisser, skal slisse ved hvert gulv ha

inspeksjonsåpningdekket av avtakbar plate.5lisser på yttervegg

bør unngås. Ledninger i slisser skal isoleres.

For å redusere risikoen for vannskade skal ledninger gjennom

etasjeskiller av betong legges i varerør. l våtrom som baderom,

dusjrom vaskerom e.l. skal varerør alltid brukes og føres opp

minst 25 mm over høyeste vannspeil på ferdig gulv. Mellom

varerør og ledninger skal det pakkes godt med pakkingsmateri-

ale. Over pakkingsmaterialet legges plastisk, luktfri masse som

ikke flyter ved temperaturer under 120 °C.

Når ledningerføres gjennom en branncelle, må gjennomførin-

gen tettes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-god—

kjent materiale kan føres gjennom en branncelle når dettreffes

betryggende tiltak for å hindre spredning av brann, jf. bygge-

forskriftene og brannforskriftene.

Klammeravstand må tilpasses materialsort og ledningsdimen-

sjoner— se tabell10.

lnnstøpte ledninger må alltid varmeisoleres. Ledninger må legges

slik at fri ekspansjon oppnås.

skjøter for rør, rørdeler og utstyr skal utføres slik at skjøtene får

en kvalitet som mest muligtilsvarer rørmaterialet. Levetiden for

skjøtene børtilsvare rørets levetid,jf. NS—EN 1057, NS—EN 1254—

41998, NS 1758, NS 1759.

Tappesteder med kaldt— og varmtvannsventil skal ha kaldt-

vannsventilen til høyre.

VANNFORSYN l NG

2.3.2 Legging av vannledning i  grøft

Flere ledninger i samme grøft legges slik at hver enkelt ledning

blir lett tilgjengelig for ettersyn og reparasjon.

Vannforsyningsa nlegg skal sikres mot frost. FrostFri dybde oppgis

av korn m u nen.

Under arbeidets gang skal alle rør holdes forsvarlig lukket.

Ledningergiennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,

men legges med god klaring. Erdetfareforat grunnvann,jordmas—

ser ellergass kan trenge inn i bygningen langs rørene, må åpning

i grunnmur pakkes godt med plastisk masse, gummipakning e.l.

Helst bør det brukes innstøpt varerør med pakning av gummi.

Rørene skal legges på et rørfundament som består av minst 150

mm tykt lag sand—, grusf eller friksjonsmasser. Ledningene må

ikke legges direkte på grøftebunnen. Grøftebunnen utjevnes.

Ledningene må omsluttes avfriksjonsmasser og overdekkes med

et minst 300 mm tykt friksjonsmasselag. Ledningsfundament og

omfylling skal bestå av knuste masser med standard sortering

mellom 2 og 16 mm, eller naturlige friksjonsmasser med maks.

standard sortering 22 mm. Gjenfyllingsmassen må ikke inne-

holde steiner med tverrmål større enn 300 mm.

Nårgrøftemassene er svært bløte, skal det bygges opp et funda-

ment av friksjonsmasser på en fiberduk (veiduk) klasse 5. Vei-

duken skal også omslutte side— og overfyllingsmassene.

Når ledningerskal legges i steinfylling, må detogså brukes veiduk

for å hindre massetransport. NB: Det bør ikke benyttes O-fraksjon

der det erfare for utvasking, for eksempel iijellgrøft. Hjellgrøft

skal ledningene ligge med god klaring til fjell.

17
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Det må tasforholdsreglerforå hindre langsgåendeforskyvninger

av ledning og grøftemasser, jf. kravene til omslutningsmasser

som er beskrevet over.

I  aggressiv grunn (syreholdigjord, alunskifer e.l.) skal rør av

metallisk materiale beskyttes mot korrosjon ved egnet utvendig

beskyttelseTil fylling av grøfter må ikke brukes slagg, alunskifer

eller andre aggressive masser og heller ikke frosset fyllmasse.

Ledninger må ikke legges på frosset underlag. (Jf. også monte—

ringsanvisningerfra produsenten.)

Se for øvrig NS 3420 og NKF og NorskVannsVA/Miljø-blad nr. 5

og 6.

loffentlig kjørevei skal stikkledningen fortrinnsvis legges i varerør.

2.3.3 Tilknytningtilhovedledning

Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for

tilknytning på offentlig ledning og kan stille krav til innmåling

(koordinatfesting) av tilknytningspunkt.

For DN 125—300 hovedledningertillates benyttet anboringer

med 38 mm hull for stikkledning opp til DN 54 (2") diameter,

utvendig målt. For DN 100 hovedledning benyttes anboringer

med 32 mm hull for vanninnlegg opp til DN 35 (1 1A") diameter,

utvendig målt. Anboringen skal ligge minst 300 mm fra spiss—

ende, mufFe eller kumvegg.

Minste avstand mellom tilknytningspunkter på samme rør

bestemmes av kommunen.

Anboring i kum må plasseres slik at stikkledningen ikke hindrer

arbeid i kummen. Stikkledningen må ikke plasseres rett under

nedstigningsåpningen, eller slik at den kan bli tråkket i stykker.

VANNFORSYNING

lendekum bør anboring plasseres før brannventilen eller even-

tuell spyle-/tappeventil.

Stikkledning med dimensjon større enn DN 63 skal alltid tilknyt-

tes med T—rør, fortrinnsvis i kum. Stikkledninger av mufferør som

tilknyttes i kum, skal ha muffe (ledd) ved utsiden av kumveg-

gen. stikkledninger uten muffer som tilknyttes i kum, skal føres

gjennom kumveggen i varerør med tykk, elastisk rullepakning

av gummi.Varerøret støpes fasti kumveggen. Hulltaking i kum-

vegg gjennomføres med kjerneboring, og det settes inn fleksibel

gummipakning. Se også NKF og NorskVannsVA/Miljø-blad nr. 9.

Settes det inn T-rør i kum over hovedledningen, skal innleggets

utvendige hovedstengeventil anbringes i kummen. Kummen skal

ha avløp.

Ved tilkobling i kum kan mellomring benyttes der det ligger til

rette for det.

På brannventilers rørplugg tillates ikke tilknytninger.

Anboringsarrangementet må anordnes slik at setningsska-

der/—brudd ikke oppstår. Dette gjelder for alle typer rør.

Tilknytningen skal i regelen ligge innenfor linjertrukket vinkel—

rett fra hovedledning mot eiendomsgrensene og om mulig ikke

igatekryss.

Vanninnlegg må ikke føres til eller gjennom eksisterende offent-

lig kum for spillvann.

Når eksisterendetilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på

hovedledningen kobles ut. Kommunen bestemmervalg av metode.

Se for øvrig NKF og NorskVanns VA/Miljø-blad nr. 7.
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2.4 Sikring mot forurensning
Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller

inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan skje.

Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann

fra andre vannkilder.

Tilkobling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk

forandring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispen-

sasjon.

Førvanninstallasjon tas  i  bruk, skal det renspyles og om nødven-

dig desiniseres i samråd med kommunen.

Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er

sikret mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717. Sikring

skal iht. standarden finnes både

på alle tappesteder og ved alt utstyrtilkoblet eiendommens

interne ledningsnett og

rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.

Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger.

Andre typer sikring enn de som framgår av NS—EN 1717 kan

benyttes forutsatt at det er gitt tillatelse fra kommunen som

eieravdistribusjonsnettetfordrikkevann. Dette ersaerligaktuelt

for eksisterende installasjoner.

Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/lVliljø-blad nr. 61.

Vannledninger må ikke legges gjennom ledninger eller behol-

dere e.l. som kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som

inneholder smittestoffer eller giftige kjemikalier.

Vannledninger må ikke legges i rom hvor ledningene kan utsettes

for skade.

VANNFORSYNlNG

Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av

utløpet skal forsynes med tilba keslagsventil på kaldt— og varmt-

vannstilførsel.

2.5 Stengeventiler
Enhver bygning skal ha innvendig hovedstengeventil plassertforan

første avstikker. Hver leilighet skal itillegg ha egen stengeventil.

Alle ledningertil utstyr som kreverdriftsmessig vedlikehold, skal

generelt utstyres med stengeventil.

Stikkledning skal ha utvendig, lett tilgjengelig og manøvrerbar,

solid stengeventil.

Stengeventil på offentlig hovedledning må bare manøvreres av

dem som kommunen har godkjent.

Stengeventiler skal være av godkjent type. Kuleventiler i dimen-

sjon større enn DN 20 skal ha ratt/gir.

Utvendig hovedstengeventil, innvendig hovedstengeventil og

stengeventiler på tilførseltil leiligheter skal være tydelig merket.

2.5.1Utvendig hovedstengeventil

En solid utvendig hovedstengeventil (bakkekran) skal monteres

så nær hovedledning som mulig, men ikkei kjørebaneVed åpen

bebyggelse skal stengeventiler plasseres like innenfortomte-

grense eller gjerdelinje.

Ventilen skal kunne manøvreres fra terrenget. Spindel og varerør

skal være slik utført at belastningstrykk ikke kan overføres til

ledningen. Varerøret avsluttes i plan med terreng.

Monteres hovedstengeventil like inntil gjerde, kan varerørets

topp ligge ca. 300 mm overterreng.
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Hovedstengeventil kan eventuelt plasseres i kum, men ikke  i  kum

for spillvann.

Som hovedregel tillates kun én stikkledningtil hver bygning. Når

flere stikkledningertil en bygningforbindes med hverandre, må

hver stikkledningforsynes med stengeventil og tilbakeslagsventil.

Ved felles stikkledning må hver eiendom ha egen stengeventil

i tillegg til felles stengeventil.

På husveggen eller annet fast sted skal det settes opp et skilt

eller merkelsom ved mål viser hvor hovedstengeventilen ligger.

Skiltet eller merket skal være lett synlig til alle årstider.

Se for øvrig NKF og NorskVannsVA/lVliljØ—blad nr. 7.

2.5.2 lnnvendige stengeventiler

Stengeventiler monteres på følgende steder:

På alle oppleggsledninger  i  større bygninger (overto etasjer).

På kaldt- og varmtvannsledninger til hver leilighet eller på

kaldt- og varmtvannsledningerfor hver utstyrsgruppe

Foran wc og spesielle apparater

Foran utvendige tappeventiler (hageventiler) og på ledninger

til uoppvarmede rom

Alle stengeventiler må anbringes lett tilgjengelig og frostfritt.

Det må sørges for nødvendige uttappingsmuligheter.

Stengeventil tillates ikke anbrakt i innvendig stakekum.

2.6 Vannmålere
Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted

for avlesing. Den skal monteres foran første avstikker og ved inn-

vendig hovedstengeventil. Vannmåler monteres i konsoll.

VANNFORSYNING

Det er ikke tillatt å montere vannmåler i stakekum. På hver side

av vannmåleren skal det monteres en stengeventil med samme

dimensjon som ledningen.

Vannmåleren må være lett utskiftbar.

Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter.

Bunnen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning.

Vannmålerne må monteres frostfritt.

2.7 Varmtvann

2.7.1 Temperatur

Tappested for varmt forbruksvann må ikke gi så høy vanntempe-

ratur at noen skader seg. Dette kan gjøres ved bruk av blande-

armaturer med temperatursperre.

Følgende maksimumstemperaturer anbefales på vann til bruk

for personlig hygiene:

barnehager, bygg forfunksjonshemmede, trygdeboligeretc.

38 °C

for Øvrig 55 °C

2.7.2  Legionellabakterier

Legionellabakterier kan være et problem i vannforsyningsanlegg.

Innånding av aerosoler inneholdende slike ba kterier, for eksem-

pel ved dusjing, kan forårsa ke alvorlig lungesykdom.

Bakteriene dør ved temperaturer over 60 °C. Varmtvannsanleg-

get bør derfor dimensjoneres slik at varmtvannstemperaturen

holder minst 60 °C i alle ledninger fram til blandesentraler.

Interne ledningsnett bør generelt utformes og dimensjoneres

slik at varmtvannet holdes varmt og kaldtvannet kaldt, og slik at

vannsirkulasjonen i alle ledningerer best mulig. Ledningsstrekk
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etter blandesentraler og fram til ta ppepun kter der maksimums—

temperaturen må begrenses pgafa re for skolding, må være kor—

test mulig.

Det bør legges til rette forforebyggendetiltak, for eksempel ren-

gjøring, desinfisering og varmebehandling. Se for øvrig Folke—

helseinstituttets veiled ning om forebygging av legionellasmitte.

2.7.3  Vannvarmere og sikkerhetsventiler

Alle vannvarmere skal forsynes med godkjent stengeventil på

tilførselsledningen for kaldt vann.

Nærmestvannvarmeren skal det settes inn sikkerhetsventil som

er innstilt på maks. 9 bar (900 kPa) og en tilbakeslagsventil mel-

lom denne og stengeventilen.

Sikkerhetsventilen kan eventuelt være montert direkte til for—

rådsmagaslnet.

Direkte elektrisk oppvarmede va nnvarmere skal utføres og mon-

teres  i  overensstemmelse med DSBs forskrifter.

Avløpet fra sikkerhetsventiler skal føres til sluk eller annen

ustengbaravløpsinnretning.

Vannvarmere og kjeler skal ha en tilstrekkelig stor og lett til-

gjengelig tømmeåpning, som forsynes med stengeventil. Også

andre tømmemuligheter kan tillates.Vannvarmere med indirekte

oppvarming skal forsynes med tilstrekkelig stort ekspa nsjonskar.

Kommentar:

For å forhindre skader etter installasjon av tilbakeslagsventil

bør det installeres ekspansjonskar på tilførselsledningen til

berederen. Dette vil også bidra til at TEKs krav til energiøko-

nomisering blir ivaretatt.

VANNFORSYNING

På ekspansjonsledning må det ikke brukes stengeventiler. Even-

tuelt kan 3-veis vekselventl'l brukes.

2.8 Energiøkonomisering

Ved etablering av sanitærinstallasjoner bør det tilstrebes at god

energiøkonomisering blir ivaretatt.

Kravet om at anlegg for varmt forbruksvann skal utføres slik at

det fremmer god energiøkonomisering, kan tilfredsstilles ved

-  å isolere varmtvannsledninger og utstyr

- å bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne

-  å ha små avstander mellom vannvarmer og tappested

-  å bruke vannsparende sanitærutstyr

-  å bruke direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere ved ta ppe—

punkt

- å benytte sirkulasjonsledning med pumpe

25

-  å benytte selvregulerende varmekabel på varmtvannsled-

ningene

De to sistnevnte punktene er aktuelle på anlegg med spesielt

lange ledningsstrekninger.

Varmtvannsberederefyrt med flytende brensel eller gass, må ha

forbrenningsvirkningsgrad på minst 90 %.
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Avløp

3.1 Dimensjonering
Spillvannet skal kunne bortledes i takt med tilløpet, slik at det

ikke kan oppstå oversvømmelserellerandre ulemperved normal

bruk av installasjonen.

Spillvannsystemet skal være slik at det ikke kan oppstå suge- eller

trykksvingninger som kan bryte vannlukket i vannlåser.

Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan

oppstå oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjone-

rende regn— og smeltevannsmengder for området. Kommunen

kan fastsette nærmere regler om dette.

Dimensjonsbetegnelsene i de tekniske bestemmelsene gjelder

utvendig målterør. Fordimensjoneringgjelderinnvendigdiameter.

Kravtil dimensjonering av avløpsledningertilfredsstilles om led-

ningene dimensjoneres etter NS 3055.

3.1.1Spillvannsledninger

Det er tillatt å bruke kun godkjente avløpsrør som takavløpsled—

ninger og uttrekksledninger.

3.1.1.1Spillvannsmengder

Det skal ved dimensjoneringen av spillvannsmengder benyttes

de normalvannmengder som er oppgitt  i  tabell 13 for de enkelte

utstyrsgjenstander.

3.1.1.2Samt/dighet

Maks. samtidig belastningtas ut av figur  7  på grunnlag av sum

vannmengder etter tabell 13. For spesielle bygninger, så som

vaskerier, industribygg, badeanlegg o.l., må samtidigheten fast-

settes i hvert enkelt tilfelle.

Samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli min—

dre enn normalvannmengden fra den utstyrsgjenstand som har

størst avløpsmengde ettertabell13.

3.1.1.3  Belastn/ng av ventilerte  Spillvannsledninger

Stående ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter

tabell 14.

Liggendeventilerte spillvannsledningerskal dimensjoneres etter

diagrammet i figur 8for støpejernsrør og diagrammet l figur  9

for plastrør.

På diagrammet i figurene 8og 9 viser den nedre avgrensnings-

linjen de minste fall som kan brukes for å oppnå selvrensing.

På DN 90 nedfallsrør bør grenrør til wc monteres under øvrige

grenrøri hver etasje.

Uavhengig av dimensjoner gitt i tabeller og diagrammer gjelder

følgende begrensninger:

Minste dimensjon på utvendig stikkledning er DN 110 (utven-

dig målt)
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Minste dimensjon på ventilert bunnledning under kjellergulv

er DN 110, bortsettfra grenledningtil ettenkelt opplegg eller

utstyr. Minste dimensjon til ett opplegg eller ett utstyr er DN

75 for bunnledning.

Minste dimensjon for wc—avløp er DN 90.

Maksimalt antall wc som kan tilknyttes stående ventilert

spillvannsledning, er

— 6 WC med DN 90 ledning

— 20 WC med DN 110 ledning

— 55 WC med DN 135 støpejernsledning og DN 125 plast—

ledning

31.14 Belastning av ikke-venti/erte spillvannsledninger

lkke-ventilerte spillvannsledningerdimensjoneres ettertabell16

' på grunnlag av spillvannsmengdene fra sanitærinstallasjonene

(setabell13) uten reduksjon for samtidighet.Tabellen angir også

den maksimale lengden av liggende ledningerog den maksimale

fallhøyden, begge regnet fra forgreningspunktet på den venti—

lerte ledningen, se figur 10 a.

Summen av lengdene av de enkelte Iiggende ledninger kan ikke

være større enn 10 m målt fra forgreningspunktet fram til verti-

kalt undervannlåsen. Den maksimalefallhøyden kantilsvarende

ikke være større enn 4 m målt fra forgreningspunktet og opp til

vannstanden i vannlåsen.

For de minste dimensjonene DN 25, 32 og 40 må det brukes

overgang til større dimensjoner når de oppgitte lengder eller

fallhøyderoverskrides.

For wc-avløp kan forgrening på ikke-ventilert stående ledning

bare skje opp til maks. 1 m vertikalt målt fra forgreningspunk—

tet på den ventilerte ledningen, se figur 10 a. Andre detaljer for

wc-avløp gårfram av figur 10 b og c.

For ikke—ventilert bunnledning er minste tillatte dimensjon DN

75 og minste fall1:60.

Spillvannsledning fra et sanitærutstyr til et sluk e.l. (dvs. avløp

uten selvstendig vannlås) skal i gulv ha DN 32 dimensjon og

opptil 0,9 l/s. For 0,3 l/s kan det brukes DN 25 dimensjon over

gulv. Vannlåsens dimensjon uttas ettertabell17.

Et DN 75 badesluk kan belastes med enten

— ett badekar (0,9 l/s) eller vaskekar  (0,6  1/s) samt tre utstyr

å 0,3 l/s

—  ellertre dusjer å 0,4 I/s

— eller seks servanter i serie å 0,3 l/s ellertilsvarende belastning

DN 50 sluk kan benyttes med den kapasiteten som gårfram

av anvisningen og godkjenningen, men kan ikke benyttes på

bunnledninger hvor kravet til minstedimensjon er DN 75.

Alt utstyr skal stå i samme rom som sluket. Avløpet fra en serva nt

i naborom i samme leilighet kan føres til sluket. Lydoverføring

må da hindres ved ekstra vannlås med dimensjon DN 25 x 32.

Plastsluk må bare brukes i forbindelse med vanntett gulvbelegg,

ellertetningsmembran i betonggulv. Felles sideledning tillates

bare for utstyr i samme leilighet.

3.1.1.5Ventilasjon

lenhver bygning skal avløpsnettet ha minst en ventilasjonsled-

ning med fritt atmosfærisk utløp.Ventilasjonsledningen kan ikke

ha mindre dimensjon enn største sideledning på opplegget.

Ventilasjonsledningerføres i høyde overtak og minst 2 000 mm

til side for, eller 500 mm over, vindu eller ventilasjonstilførsel.

Takavløp god kjennes ikke som ventilasjonsledning.

AVLØP
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Forbindelsen mellom sideledning og sekundærventilasjonsled—

ning skal ligge minst 300 mm høyere enn det utstyret som har

avløp til sideledningen.

Minste dimensjon for ventilasjonsledning er DN 75 for sum

normalvannmengde på maksimalt 5,0 l/s på nedfallsledningen.

Dimensjonen må uansett ikke være mindre enn største dimen—

sjon på sideledning som ertilknyttet nedfallsledningen.

For felleslufting av inntil tre stående spillvannsledninger (ned—

fallsrør) brukes dimensjon DN 90. For felleslufting av flere enn

tre stående spillvannsledninger brukes dimensjon DN 110.

Vakuumventiler («lufteventiler») må i boliger plasseres på loft'

og ellers i overensstemmelse med produktets godkjenningsbe-

tingelser.

Ventilasjonsiedningeri kalde rom skal isoleres.

3.1.2 Overvanns- og drensledninger

Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres  i  grunnen,

ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke

tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen.

Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke

oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjone—

rende regnintensitet.

3.1.2.1  Overvannsmengder

Overvannsledningenes belastning kan beregnes på grunnlag av

sannsynlig maksimal regnintensitet for området og de forskjel—

lige nedslagsfelters areal og beskaffenhet etterformelen

Q = q (kl A1+ k2 A2  +  ___)

hvor Q = belastning i l/s (største overvannsmengde)

q  =  maksimal dimensjonerende regnintensitet i US mz

k1,k2 osv.  =  avløpskoefFisienter etterta bell 19

A1, A2 osv.  =  nedbørsarealeri m2

Kommentar:

Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til beregning av

overvannsmengde, og det kan være store geografiske/Iokale

variasjoner. For de fleste bygninger/områder som omfattes av

disse bestemmelsene, vil det være snakk om korte konsen-

trasjonstider. ofte i størrelsesorden to min. Det anbefales å

dimensjonere for 50 års gjentaksintervall.

For lokal bestemmelse av dimensjonerende regnintensitet an-

befales det generelt å benytte IVF-kurver fra Meteorologisk

institutt. Disse oppdateres løpende i forhold til regnhendelser

som følge av klimaendringer.

Veiledende eksempel på regnintensiteter i en «typisk øst—

Iandskommune» ved konsentrasjonstid på to min:

50 års gjentaksintervall:  0.07  l/s m2

Ved gitt regnintensitet og areal kan største overvannsmengde

eventuelt tas ut etter figur 11.

Når beregnet overvannsmengde krever rørdimensjon DN 200

eller større skal stikkledningen dimensjoneres etter de regler som

gjelderfor hovedledninger i respektive kommune (i henhold til

VA-norm eller lignende).

3.1.2.2  Belastningavovervanns/edninger

Stående overvannsledninger (som ikke er utført som trykkled—

ninger) dimensjoneres etter tabell 20 for støpejernsrør og figur

13 for plastrør (diagrammets Øvre del).

Med spesialutførte taksluk kan fabrikantens godkjente dimen-

sjoneringsmåte brukes.

AVLØP

31



32

KAPWTEL3

Liggende overvannsledninger dimensjoneres etter diagrammet

i figur 12 for støpejernsrør og betongrør ogfigur 13 for plastrør.

Minste tillatte dimensjon på utvendige, nedgravde ledninger

er DN 110.

3.1.3 Fellesledninger
Det erikketillattåføre overvann og spillvann i samme stikkledning.

Kommunen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon etter søknad.

Se også pkt. 2.7.1. Separatsystem iAdministrative bestemmelser.

3.1.4 Trekninger

Ved stående spillvanns— og overvannsledninger hvor det inngår

en liggende del (trekning), skal denne delen alltid dimensjoneres

som liggende.

Den stående delen av ledninger som er nedenfor trekningen,

dimensjoneres prinsipielt som stående, men må ikke ha mindre

dimensjon enn trekningen.

Avsatser etter NS 3066 regnes som stående ledning.

3.1.5 Retnings- og dimensjonsforandring
i bygning

Det er ikke tillatt å innsnevre tverrsnittet i strømningsretningen.

Kommunen kan, i spesielle tilfeller og etter søknad, fravike dette

kravet. Retningsforandringer utføres med bend. Ved overgang fra

stående til liggende ledning skal det brukes bend med stor radius

eller 2 stk 45° bend. For liggende avløpsledninger er maks. vinkel på

retningsforandring og grenvinkel 67,5°. Fortrinnsvis benyttes 45°.

3.1.6Tetthetskrav
Avløpsledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved mak—

simalt forekommende prøvetrykk.

Det skal foretas tetthetsprøving for avløpsledning i henhold til

NS-EN 1610 for utvendige ledninger og NS-EN 12056-del 5 for

innvendige ledninger.

3.2 Utførelse
Avløpsledninger må legges slik at man unngår skadelige brudd—

påkjenninger og varmepåkjenninger.

Skjøterfor rør, rørdeler og utstyr mm. skal utføres slik at skjøtene

får en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet.

Avløpsledninger må sikres mot frost.

Nødvendige inspeksjons- og sta kekummer må settes inn.

Sanitærinstallasjoner som har stengbare avløp, må ha overløp,

unntatt når de plasseres i rom med sluk.

Til spillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens over-

vann og drensvann skal føres til overvannsledninger. Stikkled-

ningene skal legges som separatsystem, uavhengig av hovedled-

ningssystemet. Dette gjelder også ved omlegging. Kommunen

kan i spesielle tilfeller og ved søknad gi dispensasjon etter pkt. '

1.7 i de administrative bestemmelsene.

Alt overvann skal passere sandfang før det slippes inn på hoved—

ledning.

Kommunen kan kreve tak— og overvann infiltrert  i  grunnen etter

nærmere regler. Se VA-Miljøblad nr. 92 — overflateinfiltrasjon.

Avløpsinstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på

andre bygningsdeler.
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3.2.1Montering av avløpsledning i  bygning

Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre

installasjoner ikke skades.

Stakeluker og vannlåser etc. skal være tilgjengelige.

Der det er fare for kondensering, må ledningene isoleres når

kondens antas å medføre ulemper.

Når stående ledninger blir lagt i slisser, skal sliss ved hvert gulv

ha inspeksjonsåpning, dekket med avtakbar plate.

Stående ledninger skal forsynes med minst ett klammeri hver eta-

sje. Om nødvendigforsynes ledningene med effektive forankringen

Liggende støpejernavløpsledninger over kjellergulv skal under-

støttes solid like ved stående del og for øvrig med en avstand av

ikke over 1,80 m.

Plastledninger skal understøttes ogfestes slik at fall oppretthol-

des uten nedbøyning ved varmepå kjenning. Klammeravstanden

på stående ledninger skal ikke være større enn ca. 20 ganger

diameteren og på liggende ledningerca. 10 gangerdiameteren,

og skal for Øvrig avpasses materialtype og dimensjon.

Bunnledninger av plast skal legges på fundament av friksjons—

masser (avfinpukk) med kornstørrelse 4—16 mm. Det skal være

minimum 100 mm sjikt av finpukk under, over og til siden for

ytterkant av røret, eller gis tilsvarende betongomstøp. Minste

tillatte overdekning overtopp rør (for liggende bunnledning) til

ferdig gulv er 100 mm.

Når ledningerføres gjennom en branncelle, må gjennomførin—

gen tettes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke—god-

kjent materiale kan bare føres gjennom en branncelle når det

treffes betryggende tiltak for å hindre spredning av brann, jf.

byggeforskriftene og brannforskriftene.

3.2.2 Legging av avløpsledning i  grøfter
Det er ikke tillatt å legge avløpsledninger under fundamenter

for piper, kjeler etc.

Ved separatsystem skal overvannsledningen legges til venstre

for spillvannsledningen, sett mot strømningsretningen.

Ved legging av spillvann benyttes rødbrune ledninger og ved

legging av overvann benyttes svarte ledninger.

Frostfri dybde oppgis av kommunen.

Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes

fast, men legges med god klaring. Ledningerskal normalt legges

vinkelrett gjennom grunnmur. Når det er fare for at grunnvann,

gassjordmasser etc. kan trenge inn  i  bygningen langs rørene,

skal de støpes fast i grunnmuren. Ledninger med mufFe skal ha

muffe (ledd) ved utsiden av grunnmuren. Ledninger uten muffe

skal føres gjennom grunnmuren ivarerør med tykk, elastisk pak—

ning av gummi. Varerøret støpes fast i grunnmuren.

Se også N KF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.

laggressiv grunn (syreholdigjord, alunskifer e.l.) skal rørene iso—

leres slik at det ikke oppstår skade.

Fundamentering, legging og omfylling av rør og gjenfylling av

grøft skal for Øvrig skje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 2.3.2.

Store private ledninger med dimensjon DN 200 ellerstørre, som

gårtilflere abonnenter 0g som må karakteriseres som hovedled—

ninger, skal ha beliggenhet og utføres i samsvar med de bestem—

melser som gjelder for anlegg av hovedledninger,
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Jf. NKF og NorskVanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6.

3.2.3 Sammenslutninger av ledninger

På liggende ledningerskal maks. grenvinkel være 67,5°. Fortrinns-

vis skal 45° brukes. Dobbelt grenrør er ikke tillatt. På stående

ledning må maks. grenrørsvinkel være 88°.

3.2.4 Kummer

Kummer som er dype (over 2000 mm) skal ha godkjent nedstig-

ningsanordning.

Utendørs kummer bør plasseres minst 1000 mm fra grunnmur.

På trafikkarealer skal det brukes kumlokk og rammer av støpejern

i  henhold til NS 1990, 1991, 1992, 1995 og NS-EN 124.

3.2.5  Stake-/spylepunkt

Spillvanns- og overvannsledning skal ha separate stakekummer.

Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at

slamavleiring i rørledningen blir minimal. Det skal monteres

stakeanordning på følgende steder:

Ett stakepunkt for stikkledninger

For utvendig spillvannsledninger maks. 40 m mellom stake—

punktene, men maks. 20 m til første kum etterforgrening

på hovedledning

For utvendige overvannsledninger maks. 80 m mellom sta-

kepunktene, men maks. 40 m til første kum etterforgrening

på hovedledning

For innvendige spillvannsledninger maks. 20 m mellom sta—

kepunktene

For innvendige overvannsledninger maks. 40 m mellom sta-

kepunktene

Ved vinkelendringer på til sammen 90° eller mer

Innvendige stakekummer skal, når de erfirkantede, være mini-

mum 600 X 600 mm for inntil 750 mm dybde. For øvrigtilpasses

størrelsen etter dybden. Innvendige stakepunkt kan eventuelt

være 45° grenrør med ters i gulvnivå. Maksimum én forgrening

ertillatt før innvendig stakepunkt.

Stakerør skal anbringes på alle stående ledninger like over lig-

gende ledninger. Ved trekningen unntatt avsatsrør, anbringes

stakerør like over trekningen.

Som stakeanordningi bygningergodkjennesforuten stakekum,

stakerør og forankret ters  i  grenrør.

Istedenfor innvendig stakekum kan det brukes utvendig stake-

kum i en avstand av maksimum 2,0 m fra grunnmur. Samtlige

opplegg samt liggende ledninger på over 300 mm skal ha sta-

keluke ved gulvnivå.

Utvendige stikkledninger skal forsynes med minimum ett sta-

kepunkt eller ku m. Ved vinkelendringer 90 grader skal det være

sta kekum eller stakepunkt.

Dersom det brukes utvendige stakekummer av betong, skal dia-

metervære minst 1200 mm.

Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente utvendige stake—

kummer med mindre kumdiameter.

3.2.6 Overvannssluk
Overvann fra vei og gårdsplass skal passere sandfang med mini-

mum 1000mm diameter før det slippes inn på hovedledning.

Vinkelvannlås i sandfangkummerskal ha sammedimensjon som

utløpsledning. Sandfangsdybde skal være min. 300 mm.Vinkel—

vannlås er min. 100 mm. Hjelpesluk uten sandfang og vannlås

kan også benyttes itilknytning til overvannskum.
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Minste dimensjon på avløpsledning fra overvannssluk er DN

110. Bunn utløp (vannstand) skal ligge minst 100 mm overtopp

hovedovervannsledning, målt fra forgreningspunktet.

Det kan brukes prefabrikkerte typegod kjente overvannssluk med

mindre kumdiameter.

3.2.7  Drenskum
Drenskum av betong skal være minst 1000 mm i diameter ogfor—

synes med 100 mm vinkelvannlås. Prefabrikkerte typegod kjente

drenskummer kan utføres med mindre kumdiameter.

Fortrinnsvis skal kun drensvann føres til drenskum.

Nårtakvann føres til drenskum, gjøres det med separat ledning,

og avløpet må dimensjoneres for dette.

Bunnen av drensrøretved innløp  i  kummen skal ligge minst 150

mm overvannstand (utløpets innvendige bunn). Sandfanget skal

være 300 mm dypt.

Drenskum plasseres som regel utvendig og forsynes med tett

lokk og om nødvendig kjøresterkt.

Minste dimensjon på avløpsledning fra drenskum er DN 110.

Bunn utløp (vannstand) i drenskum skal ligge minst 100 mm over

topp hovedovervannsledning måltfra forgreningspunktet i gata.

3.2.8 Pumpekum

Plassbygde pumpekummer skal være minst 1000 mm i diameter

eller minst 1000 x 1000 mm i firkant og utføres vanntett.

Det skal brukes elektrisk drevet pumpe med automatisk igang-

setting. Det må være varslingsanordningved pumpestopp (feil).

Erdetto ellerflere brukere av samme pumpekum, må hver boen-

het varsles ved pumpefeil.

Igravitasjonspunktet på pumpeledningen må det monteres kum

for avlastning av pumpetrykket mot hovedledning.

Det tillates ikke nødoverløp i pumpekum for spillvann.

Pumpekum for overvann bør utstyres med ejektor eller tilsva-

rende.

Pumpeledningen skal sikres mot tilbakeslag.

Pumpekum monteres og forsynes med tett lokk av stålplater,

støpejern eller annet godkjent materiale. Kum for spillvann må

ventileres.

Typegodkjente komplette pumpeanlegg må installeres i overens—

stemmelse med fabrikantens godkjente monteringsanvisning.

3.2.9 Tilknytningtilhovedledning
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for

tilknytning til offentlig ledning og kan stille krav til innmåling

(koordinatfesting) av tilknytningspunkt.

Minsteavstand mellom tilknytningspunktene bestemmes av

kommunen.

Stikkledninger for avløp kan tilknyttes hovedledningsnettet

i offentlig kum. Det forlanges ikke kum ved hvertilknytning. Når

eksisterende eller planlagt kum på hovedledningen liggertil rette

for tilknytning, skal denne tilknytningen foretas i kummen.

Stikkledningene knyttes til hovedledning med grenrør, sadel-

stykke med eller uten klammer eller kort mufferør, avhengig av
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hovedledningens størrelse og materiale. Se NKF og NorskVanns

VA/lVliljØ—blad nr. 33.

På hovedledning d <DN 600 skal stikkledningen føres inn i Øvre

halvdel.

På hovedledning d  >  DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre

tredel.

Hull på hovedledninger skal utføres med kjerneboring.

På hovedledninger med d >DN 800 kan innføringsvinkelen være

90° og ved mindre dimensjoner 45°.

Stikkledningen må ikke noe sted stikke inn i hovedledningens frie

gjennomløp. Se også NKF og NorskVanns VA/MiljØ-blad nr. 33.

Ved tilknytning til kum skal stikkledningen ha mufFe (ledd) ved

utsiden av kumvegg. Se også NKF og NorskVannsVA/Miljø-blad

nr. 9.

Når en tilknytning skal opphøre, må stikkledningen plugges nær—

mest hovedledningen eller der kommunen anviser.

3.3 Beskyttelse mot luktproblemer
Enhver sanitærinstallasjon som er knyttet direkte til avløpsan—

legget, skal ha vannlås så nær installasjonen som mulig.

Vannlåsene skal være selvrensende eller lett rensbare.

lbygning skal enhver avløpsanordning for spillvann ha tilførsel

av vann slik at vannlåsene alltid kan være vannfylt.

Overvanns- og grunnvannsinstallasjoner må forsynes med vann-

lås dersom luktulemper kan forventes å oppstå.

Vannlåser skal dimensjoneres slik at inn— og utløpet svarer til

tabell 17. Lukningshøyden skal være minst 50 mm for sanitær—

installasjoner.

Sluk i badstue skal ikke ha vannlås, men avløpetførestil sluk med

vannlås, ev. nærmeste sluk i naborom (f.eks. baderom).

Nedfallsledningforta kvann som ertilknyttet ledning som også

fører spillvann, skal passere vannlås dersom nedløpet ligger

mindre enn 2000 mm til side foreller mindre enn 500 mm over

vindu/oppholdssted.

Avløp fra balkong kan føres direkte til taknedløp når avløpet fra

dette passerer en vannlås. Unntaket er når taknedløp føres til

utkast på terreng.

Avløp fra lyskasser, utvendig trappenedgang og ned kjørsler skal

passere vannlås. Er arealet <5 m2, kan avløpet tilkoples bygnin-

gens drensrør uten vannlås, men sluket skal ha sandfang.

3.4 Beskyttelse mot slamavleiring

Avløpsledninger må legges på en slik måte og med slikt fall at

slamavleiringerol. unngås i størst mulig grad. Ledningssystemet

må forsynes med renseanordninger i et omfang som gjør det

mulig å kunne stake og rense systemet ved behov. Se for øvrig

pkt. 3.2.5.

Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at

slamavleiringi rørledningen blir minimal.

Under byggearbeider skal avrenning fra anleggsområder ikke

føres til hovedledninger uten spesiell tillatelse fra kommunen.
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3.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra
hovedledninger og inntrenging av høyvann
Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer

og tanker må ligge minst 900 mm høyere enn innvendig topp

hovedledning målt i stikkledningens forgreningspunkt på hoved—

ledning. Dersom avløpsvannet pumpes, gjeldertilsvarende høy—

dekrav målt til det høyeste gravitasjonspunktet på pumpeled—

ningen. Der hovedledning erforutsatt å fungere med overtrykk,

regnes tilsvarende høydekrav fra beregnet trykklinje på hoved-

ledning ved stikkledningens forgreningspunkt.

Vannstand i utvendige kummer og tanker må ligge minst

100 mm over innvendig topp hovedkloakkledning målt i stikk—

ledningenes forgreningspunkt på hovedledning.

For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning

for avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås

i utstyr ogvannstand i kummerogtanker) ikke ligge lavere enn den

største høyvannstand som fastsettes av komm unen i sa msvar med

kommunenes ofFisielle nullnivå for ka rtverk og oppmåling. Kravet

til 900 mm overhøyde som beskrevet ovenfor gjelder uansett.

Kan avløpet ikke føres med naturligfall og nødvendig overhøyde

til hovedledning, sjø eller elv, skal avløpsvannet føres til kum,

hvorfra det pumpes opp i avløpssystemet. Det må monteres kum

for avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. Spillvann og

overvann skal føres til hver sin pumpekum. Slike systemer må

sikres mot oppstuvning ved strømbrudd, pumpehavari e.l. Se

også 3.2.8 Pumpekum.

Andre løsninger enn pumping kan godkjennes av kommunen

etter særskilt søknad.

._7-.-nr_—--  ,,

Vannlås
isluk _.  .

?

Vannlås i sluk."

n" .. _.a

min. "  stikkledniri .  "
900 mm
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Trykkutjevnings-

Pumpekum

Høyeste

gravitasjonspunkt

ln.
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3.6 Renovering av avløpsledninger

Renovering av avløpsledninger med små dimensjoner bør utfø—

res med utblokking og inntrekking av ny ledning slik at minste-

dimensjonen opprettholdes.

[spesieiie tiifeiiervii kommunen etter nærmere vurdering kunne

godta renovering med løsninger som i bare Liten grad reduserer

tverrsnittet (strømpeløsninger).

3.7 Utskillere og renseanlegg

Utskillere og renseanlegg må plasseres på hensiktsmessig og

lett tilgjengelig sted for vedlikehold og tømming.

3.7.1 Olje- og bensinutskillere

Olje- og bensinutskillere skal dimensjoneres og utføres i over—

ensstemmeise med gjeldende forskrifter, utsiippstiiiatelser og

eventuelle øvrige vilkår.

Avløp til utskillerskal ikke ha vannlås.Avløpsterskeifra oljeutskil—

ler må ha samme høydeforhold til hovedledning som bestemt

for laveste vanniås,jf. pkt. 3.5.

Overvann, drensvann og spillvann fra andre installasjonertillates

ikke ført til olje 0g bensinutskiller. Utvendig bilvaskeplass må

avgrenses fra øvrig terreng slik at overvann fra tilstøtende ter—

reng ikke kan renne inn i utskilleren. Plassen tilpasses antall biler

som kan vaskes sa mtidig.Ved utskillerens utløp må det settes en

inspeksjonskum. Avløp føres til spillvannsledning.

3.7.2 Fettutskillere

Fettutskillere skal dimensjoneres og driftes i henhold til NS—EN

1825-1 og 1825-2. For øvrig henvises det tii forurensningsfor—

skriften kapittel 15A—4 og eventuell kommunalforskrift om fett-

utskiliere.

Innendørs utskillere skal om mulig plasseres i kjelleri eget uopp—

varmet, men frostfritt og ventilert rom som er lett tilgjengelig.

Utskilleren skal ha luft— og vanntett lokk.

Utskiilere skal bare tilføres fettholdig avløpsvann. Tiliøpet skal

iuftes. Eventuell tilkopling til annen lufteledning for spillvann

skal være minst 300 mm over øverste utstyr.

En slik separat lufting kan ofte bli svært kostbar, særlig ved instal—

lasjon i eksisterende bygning. lslike tilfeller kan lufting via til—

løpsledningen godtas hvis ledningen ikke er for lang. Lengden

på tiiførseisrøret må ikke overskride 10 m.

Hvis det erfare for at utskilleren kan tømmes ved hevertvirkning,

skal utiøpsledningen forsynes med lufteiedning med minst DN

50 dimensjon. Den føres inn på tilløpsledningen 300 mm over

øverste monterte utstyr. Dette bortfaller hvis utiøpsdykker/skilie—

vegg erforsynt med lufterør inne i selve utskilieren.

3.7.3 Øvrige utskillere

Der hvor det er fare for at avløpsvannet kan innehoide giftige,

korrosive, veksthemmende væsker eller stoffer, må det installeres

betryggende nøytraliseringsanlegg. Anleggene må godkjennes

i hvert enkelt tilfelle. Det henvises til forurensningsforskriften

kap. 15 og 15A. Se også administrative bestemmelser pkt. 3.12.

AVLØP
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KAPITTEL 3 VEDLEGG

8
9.

Vedlegg
å
8
v-

Normalvannmengder  l/s %

Tappested
kaldt varmt %

Drikkefontene 0,05 — &
Klosettsisteme 0,1 —
Servantbatteri 0,1 0,1 g

Bidébatteri 0,1 0,1
TappeventiI/slangekran (innendørs) 0,2 0,2 . ,,
Oppvaskbatteri 0,2 0,2 ;

Batteri til utslagsvask og til skyllekar/vaskekar 0,2 0,2 %

Dusjbatteri 0,2 0,2

Vaskemaskin til husholdninger 0,2 0,2 l 3

. l m

Oppvaskmaskin til husholdninger 0,2 — l '"

Badebatteri 0,3 0,3 l

Hagekran, gårdskran 0,4 -— 9‘

Spyleventil for urinaler 0,4 1) - ;
Spyleventil for WC 1,3 1) — " m

Prefabrikkert dusjløsning m. flere hoder Må  undersøkes i hvert v
enkelt tilfelle. "'

1) For flere spylerventiler i  serie regnes de øvrige med 0,2 l/s itillegg som samtidighet. For urinaler

regnes 0,21/sitillegg pr. 0,60 m.

Tabell  1. Normalvannmengder for tappesteder (Nvm.) .
II)

"" >

ä
&  :" :” >" «>
—  N. '1 V. °

c,; ?, ?,i ; ä
"= E

.— N «» 1- M o (U
>

%;å å  å '; Ea 3 a å ” å 5
°" C

_. E
,— D
L.; (IJ

sn !  b  epfiuawuuen  afigpnmes 9151913

Figur 1. Samtidighetskurver

J.
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KAPITTEL  3

Sum av normal-
vannmangda 0

IIs

0,1
0,2
0,4
0,5

Tabell  2.  Tabell over  maks.  sannsynlig vannmengde

Tappested med største normalvannmengde I Vs

‘11  =  0.1

0,1
0.16
0.20
0.21

0.23
0.24
0.25
0.26

0.27
0.29
0.31
0.33
0.35

0.36
0.40
0.43

0.46
0.49
0.52

0.55
0.60
0.65
0.70
0.74

0.78
0.82
0.86
0.90
0.94

0.93
1.02
1.06
1.09
1.12

1.16
1.23
1.29
1.35
1.42

1,40
1,63
1,77

2.05
2.31
2.57
2.82
3.06

3.30
3.53
3.76
3.99
4.21
4.48

41= 0.2

0.2
0.25
0.30

0,31
0,32
0,34
0.35

0,36
0.33
0,40
0,42
0,43

0.46
0,49
0,53

0.56
0.59
0.52

0.64
0.70
0.75
0.79
0,84

0,00
0.92
0.96
1.00
1.04

1.07
1.11
1.15
1.18
1.21

1.25
1 .32
1.38

1.45
1,51

1,58
1,72
1,37

2.15
2.41
2.67
2,92
3.16

3.40
3.63
3.85
4.08
4.31
4.53

GI  =  0.3

0.36
0.38

0.40
0.41
0.43
0.44

0.45
0.47
0.49
0.51
0.53

0.55
0.59
0.62

0.65
0,68
0,71

0.74
0.79
0.84
0.89
0.93

0.97
1.02
1.06
1.09
1.13

1.17
1.21
1.25
1.28

1.31

1.35
1.41
1.48
1.55
1.61

1.67
1.02
1.97

2.24
2.51
2.76
3.01
3.26

3.49

3.73
3.96
4.18

4.40
4.63

171 =  0.4

0.40
0.46

0.50
0.52
0.54
0.56

0.57

{

VEDLEGG

Trykkgruppe Armatur

1.  Opptil  50 kPa Vanlige tappeventiler  og togreps blandebatterier

Seteventil  (1 >  25 mm

2. 50 kPa til 150 kPa  Tappearmatur  med  strålesamler
Sisterneventil, ettgreps batterier
Seteventiler &  25 mm
Armatur  for  oppvask— og vaskemaskiner

3.150  kPa ti1300 kPa  Ettgrepsbatterier  for bad
Spylerventil  for WC
Termostatbatterier

Over  300 kPa Termostatbatterier

Tabell 3.  Vanlig forekommende enkeltmotstand (trykktap)  i  tap-

pearmaturer

-  _ Største tillatte hasti het ved:
Vannlekdrzllngs Mongeringsmetode g

stre "Ing 10 °c so °c 70 °C 90 °c ')

Fordelings— Utbyttbar 4,0 3.0 2,5 2,0 m/s 49

'edmng Ikke utbyttbar 2,5 2,0 1,5 1,0 m/s

Koplings— Utbyttbar 16,0 12,0 10,0  8,0 m/s

mmg Ikke utbyttbar 4,0 3,0 2,5 2,0 m/s

Sirkulasjons— 2,0 1,5 1,3 1,0
ledning

eller mindre (0,3-0,8  m/s
anbefales)

*) Som regel anbefaleså bruke hastigheter for 10 °C for kaldtvannsledninger og hastighet for

50 °C for varmtvannsledninger.

Tabell 4.  Maksimale hastigheter  i  kobberrør  for  å unngå korrosjon



50

KAPITTEL 3

Klasse Støynivå Bruksområde
nummer

I 10-20 dB (A) Alle bygninger

II 20—30 dB (A) Bygninger med mindre behov for
særlig lavt  støynivå

HE Over 30 dB (A) Industrilokaier o.l. der  støynivået  er av
mindre betydning

Tabell  5.  Støynivå  i  armatur

Innvendi Største
Utvendig diameter diamete? samtidige

vannmenge  q

mm tommer mm US
1 2 3 4

12 ‘/2 10,0 9,5 0,2

15 % 12,6 12,7 0,4

18 3/4 15,6 15,9 0,5

22 19 0,6

1 22,2 0,85

28 25 1,1

1  % 27,8 1,5

35 31 1,8

1 ‘/2 34,1 2,1

42 38 2,8

1  % 40,5 2,9

2 46,8 3,7

54 50 4,5

2  % 52,1 4,7

2 ‘/z 58,5 5,9

3 71,1 8.0

Forfordelingsledninger kan ved tilnærmet dimensjoneringsberegning brukes en midlere bevegel-

sesmotstand (for friksjons- og enkeltmotstand) =  2,0 kPa/m for samtlige dimensjoner unntatt for

12 og 15 mm  samt 1/2”-5/8”, hvor trykktapet kan regnes = 10,0 kPa/m. Konstante vannuttak må

isin  helhet tillegges den funne sannsynlige maks. belastning. (For plastrør kan tabellen brukes for

tilsvarende innvendig diameter—jf. tabell 8.)

Tabell  6. Belastning for fordelingsledninger av kobberrør uten

avsetning

NB!  Tabellen gjelder  kun for  forenklet (tilnærmet) dimensjonering.  Se

pkt.  2.1.7.

500 , , .
450 '  ,

400 ,.
350
300
250
zoo
150
100
so
0

Trykktap i koblingsledningen, kPa

qn= 0.1 1/5 qn= 02 1/5

“3'5: SERVANT EKS: ms:
amt KJØKKENVA5<
wc vm—mvmcmsxm

IS

Koblingsledningens  lengde, m

qn =  normalvannmengden

q":

B

013 1/  s

I

VEDLEGG

q n: 094 1/  S

EKS: mm
GAHJSKRAN
SPYLEvamL

0123455012345801234580123456

Idiagrammet  er det  bare vist utvendig diameter i millimeter. Tilsvarende

8  mm 3/8"
12 mm  1/2“
15 mm 5/ "

Figur z..  Diagram  for dimensjonering av  koplingsledning

l
I

I

1 mål  i tommer  er som følger:

' Normal Dimensjon
vannmenge

0,4 Us 15 og %"
12 og ‘/2"

0,3 VS 15 og %"

12 og ‘/2"

0,2 VS 12 og Vz"
10

0,1 VS 10

Største  lengde  i  meter

1.  etasje

8
5

ll
6,9

9,5
5,9

8,1

2.  etasje

7
4,4

10

6,3

8,5
5,3

7,3

3.  etasje

6
3,8

9
5,6

7,5
4,7

6,5

51

4.  etasje

5
3,1

8
5

6,5
4,3

5,9

Tabellen er  basert på et  vanntrykk ved innlegge”  bygningen på ca. 3,5-4 bar og trykktap i  tap-

pearmatur på ca. 1,0-1,5 bar

Tabell 7. Dimensjoner på  koplingsledninger  av kobberrør

L

93.11
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Temperaturområde:Ved 0°Cerfeilen på trykktapet maksimalt+ 10 % og ved 55 °C maksimalt+ 25 %

Utvendig diameter (basismal): NS 1758 og NS-EN 1057

Avtegnet etter SBI-nomogram

TemperatummrådeNed D °C erfeilen på trykklapet maksimalt +  10 %  og ved 55 °C maksimalt +  25 %

Figuren gjelder innvendig diameter.

Avtegnet etter SBI-nomogram

VEDLEGG

I
Imam Vannmengde Haslighal Dynamisk trykk g  g « Trykktap l WW": Vammmde Hastighel Dynanisk Irvkk'å 9  v2 T  p
diameter Vs mls Pa Pa pr. m - d  "m"; lls mls Pa F: pr. m

mm === m _  ?ääå' snwu Iso æg 1a rag _  sown

w '  mm som mm nom

«n m  ”""" aw ” smm

" . mom Jumo l m Aman . Jomo

15 mm _ :5 moon

m mm:; NW ' mo a  monn mmm
nm

m ': ', mm usunn m ; '! manu '5'"

N mm mm

" = m w ‘ " = .  åä ms.?".. . - v .

" u ": .  2': 3:2 "' 3 x 2’5 ) äälsämn : ' "°" %= l  sum m NS— EN1057 a : m m

D ” :  mm m "  2 1/2"x2,5 " ,  mm ,"
u IM &! s m

m 5 sa m
511 . mm mm l 2" x  2  O  ,, , . glam "

° : ' ä ” ' : æ .
u: = : zone '  m “I ' : i:: m

a mu ' 2.5
as !; Jun Ism I 3  1  1,2")(2'0 fl 2 ma: um

a 2  mm l I  m

m I

I .l_5 4' lå: . 1  1/4“ 2’0 .) ' .I.s "m '53:,

u "W l ” ”
0.1 um - m 2.5 ola %

a " æg 7°” 0,5 6W "”

0.5 1  sm 50° 1“ 1  6 ,, 0.1 I sm sno
Il.! 0,9 mn sou . M u mo ”

u M cm . a: 11,- nm

2' DJ IM - u 0.7 m

u M ”" : u  ”"
m woman  III am0.1 enul'du- 1:" u . "=: a. . ' :  : o.; m

‘5 "' '" v 3‘ '" 's mum  " q:.» ' na eaam 0.4 —  n um Anu: '  m
au cum 1u 2m l M5 ” zoo

"; % um m o: su

"'" m M  Au '” 5.1'8”-*1,6 " nm '  lo +  150
"m : n.:s su l m 0-15 cm r

on  = 2m ' om oz ”
0.2 2l! 15m '

m mu . ;? m 1/2“ -1.6 ” '9':

0.0 In

' å:: Iona “"5 m t: ' ' å-æ': — I000 "JS ;" ro

n 3233; 3 n: I . nj" 1 w

mm «I  g '  so ' ems o.: g '
W ' mu sø

1 °- um  l l I  3/8"><1 4 ., am 0.09  l
nm ., o.ao a ," l I . 0.0: :l ba

om: 0.01 l . nm: vm 3 E

' om * - ,,  l m . ”

u.ool “-"5 nm. Ins
5 mm! ' ' 5 nul%: om n'" '

m: =: n gm. ,,, ,.
«mos ma ms u

"°" u"f ” ! "°" vw ::f .,. ' nam
' 0.0m: —

‘ Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon

Anvendeise: Rarledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon ) '

l

Figur  3 b.  Nomogram  for  kobberrør  i  tommerserien uten avset-
Figur 3  a.  Nomogram  for  kobberrør  i  mm—serien uten avsetning. ning. Vann 10 oc

Vann  10 °C



KAPITTEL 3 V E D L  EG  G

Innvendig Vannmengde Haslighel Dynamisk lrykk åg vz Trvkk‘an 33:23? Vannmengde HESIighal Dynamisk trykk åg v= TWD
diameter I/s mls Pa FR DE rn mm ”5 mls Pa Pa ”"m

mm .il mm u: mm mm 3 m amme ””
W 75 mu» ne tm 191 ” so «moo
:m anm l  mow wown  zoo mu an oou 3m 30‘” o  m nm
an awn & zum

'! mu wo 2" 9°“ 75" :o m  "N I5 ouo- um m
nomam mn= 3% W "° == m mr

& lo  annon 2W & m
o m  wo mom N Is mm mm

.. u ' ao non m ”° mm mm
7 am an mm -  m. m nm 7°°° Iso m som mum as som l mm
5 m m : nm m

In ‘° °°° mon = . mm." a m a 21m
s ”W ou m som lun '"J !Gm ISOD

” I saw a l  m
a 40m 90 En m

25 m sow -. moou a W " .I um -  m

no :  zoou '” 7o "2 m ,  . 'N
I a :  mun 600

g. , . swas ‘--"mo ‘93:" ‘ l.! um
' m a tow

mo ”° su m . .n g., son 7m : mu 30°
ole '  50° mn As 1  m ._
" °" m sm 4 3'3 mo,5 M- ”  m n n; ”:7 m I 210
” o.? '00 ;s u ou zw '50

o.o ”" as
a: sur. M 0.5

a: 0.5 "" o.: 0.4 'a," :00
mm  lull wu ' M Humla ull ” å

°. _  .. . a 0.4  w 200 25 '  .  a so
“I — —“_ 70 R. . _— 9.3 70

åå ' 5“ u: ' : ”
om «en 0.1 5° '50 om mm '  so

‘5 ”5 m ‘° 2" um m 02 =
om o.:s sa du '  ‘9

amno: wu m o.ls -m u z  20 ao gm mu :o _ n
°” um '” '5 m

u  's m m m 0” i 20.os
um ” I so am o.:mm 1 ”am. . 9 MI! 0.01 :;

tm: 5 om. . '' "H u,. cms . u.on
once m  ' 40 lo om: u.os

' mu ”° : . "°" om zu 0
mm :m—  a » om: u "ll

: o "" ' om gj ;  1'
u.os  l rn ; om" 0: "  °

5
' mm 0.04 %; . 21% “a u: -

39.83? " '5 I nous '  taim om  ” «.um '  åå; :
s moms '-' s W eø

em 0N5 o.: » nm  m
m1 on: o , 0.0m

. um o

Anvendelse: Rørledninger hVOf det forventes avsetning eller korrosjon (k =  0:15 mm) Anvendelse: Rørledninger av plast, hvor det ikke forventes avsetning. Nomogrammet er basert på
TemperaturområdeNed 0 °C erfeilen på trykktapet maksimalt +  10 % og ved 55°C makslmalt +  25 % målinger utført på PVC- og PE 50—rør. Det bemerkes at den innvendige røroverflates ruhet- og dermed
Avtegnet etter SBI—nomogram trykktapet — kan variere noe med framstillingsprosessen og plastmaterialet

F' 4  N  ram for  kobberrør  med  avsetning Vann 10 °C I TemperaturbmrådeNed0°Cerfeilen påtrykktapetmaksimalt+10%og ved 55°(maksimalt+25%Igur  .  omog - .
Figur  5.  Nomogram  for plastrør.  Vann  10 °C

l  .



KAPITTEL 3

lnnvendig diameter (mm)
Utvendi x  innvendi

Rørbetegnelse Trykklasse PN10 diamåer for PEX 3
PVC PE-50

16 13 12 10 X 6,4

20 18 16 12 X  8

25 22 20 15 X 10

32 28 25 18 X 13

40 36 31 22 X 16

50 45 40 28 X 20

63 56 50

Tabell  8. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for

dimensjonering av plastledninger. Diameteren er beregnet ut

fra midlere godstykkelse og avrundet til hele tall.

enkeltmotstand

avgrening og sammeløp

56

anboring

boy

dimensjonscndring

fristrømsventil
sluseventil

seleventil

Vinkel  -  albue

motstandtall  Q

val l (r =  vannhaslighet i gjennomløp

—* l' {C =  o) "a =  vannhastighel i avgrening
eller sammenløp)

-° r  (C =  0)

2.0 for L: S  l

[.0 for 33 > l

5.0 for  anboring i lapp.  d  2 25 mm
3.0 for  anboring i  siden.  d  <  25 mm

2.0 for  anboring i siden. 11 2 25 mm

0.5 for 5-5 3 (r  =  bøyningsradius)

o  for  L  >3

0.2

0.3
2.0 for  d  s 25 mm
[.5 ford) 25 mm
IO for  d  S  25 mm
5.0 for  d  >  25 mm

l.0

Tabell  9. Motstandstall i rørdeler og ventiler. Grunnlag for bereg-

ning av enkeltmotstand

Trykktap i kPa

IOO

88

20

10

2

l

VEDLEGG

8 6

20

57

0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2  3  4  5 no

Vannmengde i  Vs

Figur 6. Trykktap i vannmålere  i  kPa
Merknad: Største tillatte  trykktap er 40 kPa ved dimensjonerende
vannmengde
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Største avstand mellom klammer for vannrette fordelingsledninger.

Rørstørrelse mm

$20

l 25

r

I
l

32

40

50

65

75

90

100

Største avstand mellom klammer for loddrette fordelingsledninger.

Rørstørrelse mm

$20
58 25

32

40

50

65

75

90

100

Stå l

2,5
2,5
2,5

3.0
3.0
4.0

4,0
5,0
5,0

Stål

2,5
2,5
2,5

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

5,0

Største  avstand l  m mellom klammer

Største  avstand  l m mellom klammer

Kobber

1,25

2,5

2,5

2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0

Kobber

PVC, PEH

0,7
0,9
1,0

1,2

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

PVC, PEH

0,8

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

3,0

3,6

4,0

Tabell10.Avstand mellom klammer (rørbærere)

PEL

0,3

0,4

0,4

0,5
0,5
0,6

0.6
0.7
0.7

PEL

0,5

0,8

1,0

1,3

1,6

1.9

2,2

2.7

!

Dimensjons-
betegnelse

28 mm

1%"

32 mm

35 mm

1%"

40 mm

42 mm

Kobberrør

tomme-

serie

28

34

Innvendig diameter i mm

Kobberrør

mm-serie

25

31

38

PVC
ABS

(PN6)

29,5

37

(PN6)
PEH

28

35

VEDLEGG

28

35

Tabell 11. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for

en del rørtyper med dimensjon mindre enn 50 mm. De innvendi—

ge diametere er cirkamål

Dimensjons—
betegnelse

250

støpejern

44

68

83

101

126

150

229

Innvendig diameterl mm

PVC

234

PEH

44

69

83

101

114

147

184

230

45 59

Tabell12.Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for

dimensjonering av avløpsledninger. Diameteren er beregnet ut

fra en midlere godstykkelse for rørene og avrundet til hele tall

i
I:
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KAPITTEL 3

Utstyrsgjenstander l/s

Drikkefontene 0,1

Bidét 0,3

Servant med 1" bunnventil 0,3

'  Urinal (pr.stand)ogveggurinal 0,3

Dusj 0,4

Servant med 1 %" bunnventil 0,4

'  Vaskerenne pr. m 0.4

Oppvask (enkel eller dobbel) 0g planvask *) 0,6

Vaskemaskin i leilighet 0,6

Oppvaskmaskin  i  leilighet 0,6 '

Vaskekar 0,6

Badekar 0.9

Utslagsvask, laboratorievask, grytevask 0,9

Kombinert opp— og utslagsvask l 0,9

Golvsluk, 75 mm støpejern 1,2

Vaskemaskin ifellesvaskeri for boliger 1,2

Oppvaskmaskin ien/erv, liten størrelse 1,2

Golvsluk, 75 mm plast 1,5

Utslagsskål, bekkenspyler WC 1,8

Golvsluk, 110 mm ] 2,0

*)  Planvask er liten  utslagsvask i  plan med oppvaskkummen.

Tabell 13. Normalvannmengde fra utstyr med selvstendig vannlås
]

I

l

J

V E D L EG G

20

g

g  10
O)
l:

d)

E
åå 5 UR

E 4
D.
(fl

m 3
.9
E

E  2 V
m
U)

2
9
E

m  155 783m. 20 30 40 50 100 200 300 40050

Sum spullvannsmengde i  US 0 1000

:um nnngalvgnnmengde. Us fetter tabell 13}
urve B: yke us, hotelier, kinoer. farsamfingsrom, Skøien kasemera offentli e badeanl

Kurve A: Boligbygg. forretningsbygg og aldershjem g  9 egg

Forandre bygninger og anlegg skal samtidigheten vurderes i det (enkelte tiifellet. 61

Figur 7. Største samtidige belastning av spillvann

Sum  normalvann-
mengde for A-bygg I/s

Sum  normalvann-
Innvendig diameter mm

mengde for B-bygg [Is

45 1,4 0,7

65 8 4

80 26 13

100 90 45

115 (bare plast) 230 115

125 (bare støpejern) 400 200

A-bygg er bolighus, forretningsbygg og aldershjem.

B—bygg er sykehus, hotelier, kinoer. forsamlingshus og skoler

(Merk at det er summen av normalvannmengden som er oppgitt i tabellen.)

Tebell14.Tillattbelastning av stående ventilerte spillvannsled-

ninger
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KAPITTEL 3

Fra  tekniske  enheter til Sl-enheter
1 at  =  1  kp/cmi‘ =0.981bar (= 1 bar)
1 kp/cm’ =  10 mvs  =  98,1kPa (= 100 kPa)
1 kp/cm2 = 0.098MP3 (= 0.1 MP3}
1 mvs  = 9,81kPa (= 10 kPa}

1 mvs  =  0,098 bar (= 0,1 bar)
1mvs  =  98 mbar (= 100 mbar)
1mmvs = 1 kp/m2 =9,81Pa (= 10 Pa)

Fra  SI-enheter  til  Sl-enheter
1 Pa  = 1 N/m2 =  0,01 mbar

1 kPa  = 1 kN/m2 =  0,01 bar  =  10 mbar
l kPa =  1000  Pa

1 MPa  =  1000  kPa  =  10 bar

1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa
1 mbar  =  0,1 kPa  =  100 Pa

Tabell  15. Omregningstabell for trykkenheter
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Rørledningens  fall i  promille

0,3 0,40,5 1 2 3 4 5 10 20 30 4050 100

Største samtidige spillvannsmengde i  Us

For fall mellom 100 %o (1:10) og 1000%0 (1 :1)brukes samme belastning som

for 100 %o (1:10).

Figur 8. Dimensjoneringsdiagram for Iiggende ventilerte spill-

vannsledninger (innvendig diameter) av støpejern og betong

Rørledningens  fall  i promille

100

50

40"

30

20

0,3 0,4 0,5 1 2

VEDLEGG

 

3 4  5 10 20

Største samtidige spillvannsmengde i US

30 40 50 100

Figur 9. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spill-

vannsledninger (innvendig diameter) av plast
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Minste Stående Største Liggende Største

innvendige ledning fallhøyde ledning lengde
diameter H L

mm I/s m l/s m

28 0,3 1 0,3 3

35 0,6 1 0,6 3

45 0,6 4 0,6 10

45 '  1.2 2 1,2 10
65 2,4 4 2.4 10

80 3,81‘ 4 3,8 10

100  _  6,3 1) 4 6,3 l  10

1) Maks1 wc,sefigur10a

Tabell 16. Tillatt belastning for ikke-ventilerte spillvannsledninger

Merk: Vannmengdeverdiene gje/dersum norma/vannmengde  etter

tabe/l13.

Minste  fall  er  1:60.

_._'_  __l
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v.st.

Uverltilert Å- '  —  _

ledning Ventilert
ledning H

L

v.st.

Ventilert
ledning H

L

64

Servant el.  lign.
WC

v.st.

H

Maks.1 m Ventilert
ledning

L

Figur 10 a. Maksimal lengde  L  og fallhøyde H på ikke-ventilerte

spillvannsledninger

l0cm

mrd.

Figur 10 b Figur 10  c

”O

VEDLEGG

mm
faan

På figur 10 b går det fram at høyden fra nærmeste grenrørs
underkant til vannstanden  i  vannlåsen skal være minst 10 cm.

Eventuelt må spesialformet grenrør brukes.  Dette for å hindre
tilbakeslag av spillvann.

For  å  hindre utsuging av sluket på figur 10 c, må avløpsledning

mellom wc og opplegget ha dimensjonen 110 mm (og ikke 90

mm).

Belastning fra ett
sanitærutstyr Innløp l vannlås

l/S mm

0,3 21

0,4 28

0,6 35

1,5 45

1,8 80

2,0 100

Tabell17. Dimensjoner på vannlåser

Sluktype lnnløp

75 mm 32 mm

110 mm 50 mm plast
58 mm støpejern

Tabell 18. Dimensjoner på gulvsluk

65

Utløp fra vannlås
mm

28
35
45

65
80

100

Utløp

75 mm

110 mm
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Største  belastning i  l/s

L3

100

50

30

20

10

3

2

I

Flater k

Takflater 1,0

Asfalt, betong,  m.m. 1,0

Grus 0,5

Hager, plener 0,1

Tabell  19.  Avløpskoeffisienter

0.020

0.015
0.014

0.012
0.010

30 40 SO 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000

Dimensjonerende areal i  rn2 (for  k=  1,0)

Figur  11.  Overvannsmengde  I/s for  k  =  1,0 ved  forskjellige regnin-

tensiteter

Regnintensitet 1 1/s per m2

Rørledningens  fall i  promille

VEDLEGG

Vannmengde i  I/s 1,5 3,9

lnnvendigdiameterfmm  45 65 80

6,4 12 21 34

100 125 150

Tabell  20.  Maksimal belastning av stående overvannsledninger av

støpejern

400

300

200

100

50

30

20
67

10

 

0,5 1 2  3 4 5 10 20 30 40 50 100 200

Største samtidige overvannsmengde i US

Figur  12.  Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av

støpejern  (og betong) (innvendig diameter)
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Standard abonnementsv/lkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige

ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse

med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende

utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann— og avløpsanlegg.

ABONNEMENTSVILKÅRENE BESTÅR AV T0 HEFI'ER

Administrative  bestemmelser — som tar for seg juridiske og forvaltnings-

messige forhold

Tekniske bestemmelser  —  som fastlegger krav til teknisk utførelse

Standard abonnementsv/lkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte

kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet

slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet

for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Denne utgaven

tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som

kommunene står overfor.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt

ansatte, vil ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.

www.kommuneforlaget:no

-' :=KOMMUNEFORLAGET gnu "l ll "'788244 622820
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Forord

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, en videreføring

av Normalreglementet for sanitæranlegg, ble sist utgit t av Kom-

muneforlaget på vegne av KS i 2008. KS oversendte reglemen-

tet t il landets kommuner og anbefalte dem å vedta å innføre

bestemmelsene. Bestemmelsene er delt i to,  administrat ive

bestemmelser og  tekniske bestemmelser. Revisjonsarbeidet har

vært ut ført av en egen redaksjonskomité i 2015-2016 og har

bestått av:

Bjørn Grimsrud, fagsjef, Fagrådet for våtrom

Ann-Janette Hansen, juridisk rådgiver, Moss kommune

Guttorm Jakobsen, advokat, Advokat rmaet Guttorm Jakobsen AS

Pål R. Johansen, redaktør, Kommuneforlaget as

Are Skaar Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene Norge

Et høringsutkast ble i juni 2016 sendt ut t il en rekke kommuner,

o ent lige instanser og private selskaper og organisasjoner. Deres

innspill har vært verdifulle bidrag t il denne reviderte utgaven.

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.
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Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av admi-

nist rat ive og tekniske bestemmelser – utgit t i hvert sit t hefte.

De administrat ive bestemmelsene tar for seg juridiske og for-

valtningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene

fast legger krav t il teknisk utførelse.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet

mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med

tilknytning t il o ent lig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryg-

gende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og

avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den

enkelte kommune for at de skal ha t ilstrekkelig gyldighet . Vil-

kårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommu-

nen. Det er imidlert id også mulighet for kommunen t il å legge

inn egne særbestemmelser.

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hoved-

anleggene og leverandør av t jenestene innenfor vann og avløp.

En del bestemmelser er i t illegg direkte eller indirekte hjemlet

Innledning

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.



8

KAPITTEL

i lover og forskrifter som forurensningsloven, plan- og bygnings-

loven (pbl.) og byggeforskriftene. Den foreliggende teksten er

ment å utdype og konkret isere bestemmelsene i eksisterende

lovverk og gi en kort fattet og lett t ilgjengelig sammenfatning av

de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere

informasjon som nnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig

for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger

t il aktuelt regelverk der dette er naturlig.

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn t il endrede krav og

bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står over-

for, blant annet når det gjelder klimaendringer, samt endringer

i rettspraksis når det gjelder pkt . 3.14 om ansvarsforhold.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kom-

munalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonne-

mentsvilkårene.

Kommentar:
Dersom kommunestyret har vedtatt å innføre bestemmelsene,
skal kommunen benytte dem.

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.
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KAPIT TEL

1 Generelt

1.1 Formål
Formålet med disse bestemmelsene er å

• fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen,

som eier av o entlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av

t jenestene, stiller for t ilknytning til og bruk av o entlig vann-

og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvars-

forholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som

er, eller blir, tilknyttet o entlig vann- og avløpsanlegg.

• st ille krav t il aktørene slik at de private vann- og avløps-

anlegg som t ilknyt tes kommunalt net t , blir ut ført på en

betryggende måte med hensyn t il funksjonssikkerhet og

anleggs- og utstyrskvalitet .

1.2 Virkeområde/ hjemmel
Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg

t ilknyttet o ent lige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for

eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnen-

ten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene

eller ikke.

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.
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KAPITTEL 1

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmel-

sene, gjelder de administ rat ive bestemmelsene fullt ut , med

unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke

foretas vesentlige endringer, jf. pkt . 2.2 og kravet t il avstands-

grense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt . 3.4.

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmel-

sene, gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet t il oppføring

av anlegg bare for følgende punkter:

• Krav t il overhøyde mellom topp hovedledning og laveste

innvendig avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser

• Krav om sikring mot forurensning for å hindre t ilbakesuging

fra privat ledningsnett t il o ent lig ledningsnett , jf. pkt. 2.4

i tekniske bestemmelser

Kommentar:
Dette er selvsagt ikke til hinder for at kommunen håndhever
øvrige lover og regler dersom anlegg/ bygning/ installasjoner
er oppført i strid med gjeldende bestemmelser på oppførings-

tidspunktet. eksempler på dette kan være oppføring av byg-
ninger og installasjoner som er i strid med gjeldende kommu-
nale vedtekter, normer, etc., eller i strid med servituttlovens
alminnelige bestemmelser om hvordan eieren av en eiendom
med kommunen som ledningseier/servitutthaver plikter å
opptre.

For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i t ilknytning

t il drift og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer.

Kommentar:
Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et
brudd på de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med

et pålegg om utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt.

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.
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GENERELT

Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de

passer, også for påslipp t il kommunal ledning fra o ent lig veg,

plass o.l.

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er git t av kommunen

som eier av hovedanleggene og leverandør av vann- og avløps-

tjenester. En del vilkår er i tillegg direkte hjemlet i lover og forskrifter.

Kommentar:
private vann- og avløpsanlegg uten offentlig tilknytning om-

fattes ikke av abonnementsvilkårene, med mindre pålegg
om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er gitt etter
plan- og bygningslovens bestemmelser.

Henvisninger t i l lover og forskr i f ter

Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk
som det er viktig å ha kjennskap til og følge. plan- og byg-
ningsloven, med byggteknisk forskr if t (t ek ) og veiledning
til byggteknisk forskrif t (Vt ek ), gir rammebetingelsene for

planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og
avløpsanlegg. i tillegg kommer enkelte lover med tilhørende
forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte
kommunes vann- og avløpsabonnenter. Vi gjør oppmerksom
på at lover og forskrifter kan endre seg over tid:

l ov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg-

ningsloven) med bl.a. følgende forskrifter:
– Forskr if t om byggesak (byggesaksforskri f ten) av

26. mars 2010, sist endret 22 . februar 2016
– Byg gteknisk forskrif t (TEK ) av 26. mars 2010 nr. 489

• l ov om vern mot forurensninger og om avfall (forurens-
ningsloven) med bl.a. følgende forskrift:
– Forskrift om begrensning av forurensning (forurens-

ningsforskriften)

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.
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KAPITTEL 1

• l ov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med
bl.a. følgende forskrift:
– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevanns-

forskriften)

• l ov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. føl-
gende forskrifter:
– Forskrift om miljørettet helsevern
– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.

• l ov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

• l ov om kommunale vass- og avløpsanlegg med bl.a. føl-
gende forskrifter:

– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16
om kommunale vann- og avløpsgebyrer

– kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Net tbaser te ki lder

Det nnes og så et stor t antall veiledninger, normer, standarder,
detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som
arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet.

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig
informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:

www.lovdata.no
l ovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter
m.m. i Norge.

www.norskvann.no
På Norsk Vanns hjemmesider nner du bl.a . informasjon om
interessepolitisk arbeid og regelverk som er under utvikling, rap-

porter og veiledninger som Norsk Vann har utgitt på vann- og
avløpsområdet samt oversikt over aktuelle kurs og arrangementer.
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www.va-jus.no
på Norsk Vanns regelverkssider legges det fort løpende ut
informasjon om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet.
Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inneholder også
bl.a. følgende hjelpemidler:
• Regelverksdatabasen
• Boken «Vann- og avløpsrett»
• Selvkostveiledningen
• en rekke standardmaler for brev, brosjyrer m.m.
• t ypiske spørsmål og svar

www.va-norm.no
Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entre-
prenører, rørleg gere, konsulenter etc .) å nne ut hva som er
kommunens krav til Va-tekniske anlegg.

www.rorsenter.no
Norsk Rørsenter aS er et kurs- og kompetansesenter innen vann-
og avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NkF og Norsk Vanns
Va/ Miljø-blad og for Norsk Vanns Va-norm (www.va-norm.no).

www.regelhjelp.no
Regelhjelp.no er et t ilbud om bransjevise oversikter over
regelverket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn,
Matt ilsynet, Direktoratet for arbeidst ilsynet, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap.

www.dibk.no
Databasen til Direktoratet for byggkvalitet over lover, forskrif-
ter, veiledninger, blanketter mv.

www.miljokommune.no

www.standard.no
Standard Norges hjemmesider, der man bl.a . kan nne oversik t
over standarder på VVS- og Va-området.

Vi gjør oppmerksom på at nettadressene kan endre seg.
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1. 3 De nisjoner

Kommentar:
Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom
abonnent og kommunen som leverandør av tjenestene, og
for bedre presisering er det derfor valgt å avvike noe fra den
terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og for-
skrift.

Avløpsanlegg
Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige anlegg både for

sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt avløpsvann og over-

vann.

Kommentar:
avløpsanlegg omfatter ikke drensledninger.

O entlig vann- og avløpsanlegg
Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommunen eller annet

o ent ligrettslig organ har bygd eller overtatt ansvaret for.

Kommentar:
Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg regnes i disse
vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg. Det fremgår av
brev fra Klima- og Miljøverndepar tementet 28. mars 2014 til

Sivilombudsmannen at ved tolkningen av hva som er å anse
som et vann- og avløpsanleg g som omfattes av § 1 andre ledd
i lov om kommunale vass- og avløpsanleg g og hva som er å
anse som private stikkledninger, vil anleggets dimensjon og
formål være relevant. Det er videre et sentralt moment om
anlegget er nødvendig for å levere vann- og avløpstjenester i
kommunen, og hvorvidt kommunen selv har vedtatt at anleg-

get skal være en hovedledning , samt om ledningen er nan-
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sier t av vann- og avløpsgebyrer etter loven. Disse momentene
vil på samme måte kunne være relevante ved tolkningen av
hva som er å anse som offentlige vann- og avløpsanlegg etter
standard abonnementsvilkår for vann- og avløp.

Privat vann- og avløpsanlegg
Private ledninger (st ikkledninger) og utstyr utenfor husets ytter-

vegg som er t ilknyttet o ent lig vann- og/eller avløpsanlegg.

Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg som kommunen

eller annet o ent ligret tslig organ selv ikke har bygd, ikke har

overtatt ansvaret for etter plan- og bygningslovens regler eller

ikke på annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skrift lig

erklæring eller ved sin handlemåte/adferd.

Hvis ikke annet er angit t eller avtalt , er grensen mellom det pri-

vate og det o ent lige vann- og avløpsanlegget i t ilkoplingspunk-

tet på o ent lig ledning. Anboringsklammeret på vannledningen

er å anse som privat (se gur nedenfor):
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Sanitærinstallasjoner
Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg som er

t ilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.

Abonnent
Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som

enten er t ilknyttet o entlig vann- og avløpsanlegg, eller som har

fått pålegg om t ilknytning etter plan- og bygningslovens regler.

Kommunen kan etter søknad godta at andre enn eieren står som

abonnent , der særlige forhold t ilsier det.

Kommentar:
Sistnevnte tilføyelse tar sikte på tilfeller der eiendommen er
festet bort i lengre tid, eller hvor et større bygg er leid ut i

lengre tid til en leietaker, og det av denne grunn vil være
mest praktisk å forholde seg til den som bruker bygget og/
eller eiendommen direkte. Selv om leietaker aksepteres som
abonnent, kan kommunen i alle tilfeller holde eieren ansvarlig
dersom leietaker misligholder sine forpliktelser etter avtalen.

Ansvarlig foretak
Ansvarlig foretak er i disse vilkårene foretak som er godkjent i hen-

hold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften, dvs. som

er sentralt godkjent eller har erklært ansvarsrett . Foretaket skal

i t illegg dokumentere at det utførende personellet har følgende

minimumskvali kasjoner for det relevante arbeidsområdet:

Sanitærinstallasjoner

• Svennebrev som rørlegger

Privat vann- og avløpsanlegg

• Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-

sert i kat
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eller

• Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskin-

førerfaget, samt ADK1-sert i kat

Kommentar:

For å opprettholde tilstrekkelig k vali kasjoner på dem som
skal utføre arbeidet med sanitærinstallasjoner og private
vann- og avløpsanlegg, og sikre den nødvendige faglige kva-
liteten på disse arbeidene, er det som tidligere holdt fast ved
kravet om at foretaket i tillegg til enten å være sentralt god-
kjent, eller å ha erklært ansvarsrett, må kunne dokumentere

at det utførende personellet har visse nærmere angitte mini-
mumsk vali kasjoner for det relevante arbeidsområdet .

1.4 Plikt t i l å overholde bestemmelsene
Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsan-

legg t il enhver t id er i forskriftsmessig stand, og at de t il enhver

t id gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt ,

jf. pkt . 1.2, 1.5, 2.5 og 3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten

er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som

benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene.

Ansvarlig foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløps-

anleggene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov-

og regelverk. Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og

sanitærinstallasjoner skal utføres av ansvarlig foretak i henhold

t il pkt. 1.3, med mindre kommunen, som eier av hovedanleggene,

i det enkelte t ilfelle har godkjent en annen utførende.

Kommentar:
Firmaer som engasjeres til å spyle private stikkledninger, tren-

ger ikke forhåndsgodkjenninger til dette eller tilfredsstille kra-
vene i pkt. 3.2. kommunen kan kreve opplysninger fra slike
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rmaer om hvor og når spyling har funnet sted og sannsynlig
årsak til spylingen. Spyling eller annet arbeid på kommunens
hovedledning snett kan ikke nne sted uten skrif tlig tillatelse
fra kommunen.

1.5 Over tredelser og håndhevelse
Abonnementsvilkårene for vann og avløp skal håndheves av kom-

munen eller den kommunestyret delegerer myndighet t il, med

mindre noe annet framgår av disse bestemmelsene.

Kommunen kan kreve at anlegg blir reparert , utbedret , omlagt

eller ernet dersom de er i strid med de administrat ive eller tek-

niske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene eller med

plan- og bygningsloven med t ilhørende tekniske forskrift (TEK).

Dette gjelder uavhengig av den myndighet som kommunen er

t illagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når

det gjelder krav om reparasjon av anlegg.

Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for

abonnentens regning dersom et slikt pålegg ikke etterkommes.

Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten for-

utgående varsel.

Kommentar:
Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av
privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som ut-

øvelse av offentlig myndighet. i den grad et vilkår er stilt med
hjemmel i kommunens private eierrådighet over eget vann- og
avløpsanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang
til noen overordnet instans. Dette gjelder hvis kommunen
har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten som hjemmels-
grunnlag, selv om det også skulle være en mulig alternativ
hjemmel for pålegget i lovverket. et eksempel på dette kan
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være ved krav om utbedring av utette vannledninger, hvor
det kan være uklart i hvilken grad man også kan hjemle ved-
taket i plan- og bygning sloven § 31-3. Hvis kommunen derimot
bruker gjeldende lovverk som hjemmel for pålegg, gjelder for-
valtningslovens bestemmelser.

Hvis det ikke kommer til en minnelig ordning med den aktuel-
le abonnenten, skjer håndhevelsen ved at det reises søksmål
for de ordinære domstoler med krav om dom for at abonnen-
ten plikter å etterkomme et gitt pålegg eller må unnlate å fore-
ta en nærmere bestemt handling. kommunen kan ev. kreve å

få dekket utgifter for slikt arbeid i medhold av pkt. 1.5 andre
og tredje ledd. på samme måte kan abonnenten reise sivilt
søksmål for domstolene hvis han ikke godtar abonnements-
vilkårene.

i den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har

hjemmel i sentrale lover eller forskrifter og håndheves i tråd
med disse, jf. pkt. 1.2, kan sanksjonsbestemmelsene i dette
lovverket benyttes.

Kommunen kan også ved vesentlig mislighold av abonnements-

vilkårene stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt

t il forholdet er rettet .

Kommentar:
Det forutsettes at kommunen utviser skjønn i slike saker, spe-

sielt når det gjelder vanntilførsel t il boliger. en eventuell sten-
ging må ikke true liv og helse eller kunne medføre brannfare.

Kommunen kan nekte et ansvarlig foretak som ikke overholder de

t il enhver t id gjeldende abonnementsvilkårene (administrat ive

og tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis

forholdene ikke blir brakt i orden innen rimelig t id. Det samme

gjelder hvis krav t il ut førelsen etter plan- og bygningsloven med

tilhørende forskrifter ikke blir overholdt .
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1.6 Endringer
Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestem-

melsene. Kommunestyret , eller den kommunestyret delegerer

myndighet t il, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene.

1.7 Dispensasjon
Når særlige grunner taler for det , kan kommunestyret eller det

organ som kommunestyret har delegert myndighet t il, gi dis-

pensasjon fra disse abonnementsvilkårene.

1.7.1 ikrafttreden. Opphevelse av tidligere
bestemmelser
Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra den dato

kommunestyret bestemmer. Fra samme t idspunkt oppheves t id-

ligere vedtatte sanitærreglement eller t ilsvarende bestemmelser

om private vann- og avløpsanlegg t ilknyttet kommunalt nett .
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2 Søknad og godkjenning
av tilkny tning m.m.

2.1 Søknad om t ilknytning t il offentlig
vann- og avløpsanlegg
I t illegg t il nødvendige søknader i henhold t il plan- og bygnings-

loven skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene,

ha søknad om t ilknytning t il o ent lige vann- og avløpsanlegg.

Søknadsskjema fås hos kommunen.

Søknad om t ilknytning skal underskrives av abonnenten og

ansvarlig foretak. Søknaden må inneholde tilstrekkelig dokumen-

tasjon t il at kommunen kan ta st illing t il den, som erklæringer og

situasjonsplan med inntegnet st ikkledninger, angitt t ilkoblings-

punkt og høydeangivelser. Søknaden skal være godkjent før arbei-

det settes i gang, med mindre kommunen t illater noe annet.

Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder

leietakere, festere etc., skriver under på en slik søknad.

Overdras et arbeid under utførelsen t il et annet ansvarlig foretak,

skal det sendes ny søknad. Er et arbeid ikke påbegynt innen t re

år etter at t illatelsen er git t , bort faller godkjenningen.
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Ansvarlig foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan

som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart

anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med t ilhørende innmåling

av anlegget sendes t il kommunen. Dersom mottatt dokumenta-

sjon er t ilfredsst illende, gis ferdigmelding av kommunen. Ferdig-

melding git t av vann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad

om ferdigattest.

Kommentar:

Andre søknader
t iltak som oppføring, endring eller reparasjon av vann- og
avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig ulempe for
omgivelser eller allmenne interesser, f.eks. lokal drenering og
reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd, kan unntas fra søk-

nadsplikten.

Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmel-
ser i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift ivaretas av
tiltakshaveren.

Når det gjelder søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann,
henvises det til forurensningsforskriftens kap. 15, jf. pkt. 3.12.2.
kommunen kan også kreve søknad om påslipp av fettholdig
avløpsvann.

2.2 Søknad om endringer
Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner

og private vann- og avløpsanlegg som medfører vesent lige

endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, krever t illatelse

fra kommunen.
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Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot

brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omleg-

ging, rehabilitering eller opphør/stenging av private vann- og

avløpsanlegg.

Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og et

ansvarlig foretak som skal utføre arbeidet . Kommunen kan også

kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc.,

skriver under på en slik søknad.

For øvrig gjelder de samme krav t il søknaden som under pkt. 2.1,

og det benyttes samme søknadsskjema.

2.3 Tinglyste erklæringer
Ved søknad om t ilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæ-

ring for følgende forhold:

• At det er innhentet t illatelse t il å legge, drifte/ vedlikeholde

og skifte ut privat vann- og avløpsanlegg på andres eiendom

• At ere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår

vedrørende felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt

• At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og

avløpsanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere

Også ellers kan det kreves framlagt t inglyste erklæringer når det

er nødvendig for å sikre noens rett .

Kommentar:
Se f.eks. plan- og bygning sloven §§ 27-1 og 27-2 , der plan- og
bygningsmyndigheten skal påse at retten til å føre vann- og
avløpsledning over annen manns grunn er tilstrekkelig sikret
ved tinglyst dokument, eller på annen måte som kommunen
godtar som tilfredsstillende. Den tinglyste erklæringen om
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solidaransvar gjelder kun i forholdet mellom den enkelte sam-
eier i en privat fellesledning og kommunen. Det er intet i veien
for at det i samme erklæring fremgår at sameierne, hva gjelder
forholdet dem imellom, kun skal ha et proratarisk ansvar for
de aktuelle ledningene, dvs. at den enkelte sameier kun har

ansvar for den delen av et felles ledningsnett som vedkom-
mende beny tter seg av. Dette vil i tilfelle være i samsvar med
sameieloven § 9.

De t inglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være

påført at de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke.

2.4 Godkjenning av søknad om t ilknytning
De vilkårene som skal gjelde for godkjenning av søknad om

t ilknytning, herunder nærmere krav t il det private vann- og

avløpsanlegget , fastsettes av kommunen i hvert enkelt t ilfelle,

herunder også eventuell påslippsavtale i henhold t il forurens-

ningsforskriften.

Kommunen kan gi pålegg om t iltak som vil gi bedre in lt rasjon

av overvann i grunnen, dersom det te kan gjennomføres uten

urimelige kostnader. Det kan i den forbindelse gis pålegg om

etablering og drift av overvannsanlegg eller t ilknytning t il et

allerede etablert overvannsanlegg.

Kommentar:
kommunen kan stille nærmere krav til søknaden eller anleg-
get for å godkjenne denne. kommunen har også hjemmel til å
gi pålegg som vil kunne motvirke problemer forbundet med
økt avrenning av overvann fra den enkelte eiendom. Bestem-
melsen er i stor grad sammenfallende med det som er foreslått

av over vannsutvalget til ny § 29-8 i plan- og bygning sloven.
Men med det unntaket at det ikke stilles krav om at et etablert

© Kommuneforlaget AS.
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas.

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre.



25

søKNAd oGGodKj eNNINGAVTILKNY TNINGM.M.

overvannsanlegg må være fastsatt i plan for at det skal kunne
gis pålegg om tilknytning til dette. Dette fordi det ikke alltid
vil foreligge en areal- eller reguleringsplan der slike anlegg er
omfattet, og at det like fullt vil kunne være praktisk å kunne
pålegge slik tilknytning uavhengig av om anlegget er forankret

i plan. kommunen har til en viss grad allerede adgang til å gi
denne typen påleg g etter vannressurslovens § 7, 2 . ledd.

Kommunen kan set te krav både overfor nye og eksisterende

abonnenter om maksimal mengde som kan føres t il o ent lig

eller privat avløpsanlegg, og t il forrensing av særlig forurenset

avløpsvann.

Kommentar:

Dette er i samsvar med det som er foreslått som ny pkt. 7.3
tredje avsnitt i sektorlov for vanntjenester i Norsk Vann Rap-
por t 214/ 2015. Uavhengig av om en slik lov blir vedtatt er det
et praktisk behov for og hensiktsmessig at det inntas en klar
hjemmel på dette punktet.

Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold t il

gjeldende abonnementsvilkår, lover og forskrifter, med mindre

skrift lig dispensasjon er git t .

Godkjent søknad om t ilknytning skal sendes ansvarlig foretak

og abonnenten.

2.5 Kontroll og besikt igelse av anlegg og
installasjoner under ut førelse
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til

å kontrollere/besikt ige sanitærinstallasjoner og private vann- og

avløpsanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning

for drift og vedlikehold av o ent lige vann- og avløpsanlegg eller
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for gebyrberegningen. Vedkommende kontrollør skal uten opp-

fordring legit imere seg.

Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor

abonnenten, utførende ansvarlig foretak eller tredjemann.

Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og ev. omleg-

ging av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom

de ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrat ive

og tekniske bestemmelser.

Kommentar:

Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksis-
terende anlegg og installasjoner. Dersom det f.eks. er mistan-
ke om lekkasje på en privat stikkledning, vil dette kunne ha
betydning for gebyrberegningen, og kommunen vil derfor ha
hjemmel til å kontrollere nevnte stikkledning for å undersøke
om dette er tilfelle eller ikke.

2.6 Prøving
I forbindelse med kontroll et ter pkt. 2.5 kan kommunen forlange

dokumentasjon av t rykk og tetthets- og funksjonsprøving av

sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

2.7 Krav t il materiell og utførelse
Det henvises t il abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser

når det gjelder krav t il materiell og utførelse. Det vises også t il

plan- og bygningsloven med t ilhørende teknisk forskrift .

Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installa-

sjoner og materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten.
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2.7.1 Separatsystem
Kommunen kan kreve at stikkledningene legges som separatsys-

tem i områder hvor kommunens ledninger er lagt som kombi-

nertsystem der det foreligger et saklig behov for dette.

Kommentar:

et eksempel på dette kan f.eks. være der kommunen har til
hensikt å skifte ut sin eksisterende fellesledning med et se-
paratsystem innen rimelig tid, f.eks. 5–10 år fram i tid, på det
tidspunkt abonnenten søker om tillatelse til å anlegge avløps-
ledninger fra hovedledningen og inn til eiendommen. Det vil
her være lite hensiktsmessig om kommunen godkjente et fel-
lessystem, for så å gi pålegg om utskiftning til separatsystem

noen år senere, når kommunen skulle legge om sitt lednings-
nett til separatsystem, slik kommunen blant annet har hjem-
mel for i dette regelverket og i medhold av forurensningsloven
§ 22 andre ledd.
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3 Øvrige bestemmelser

3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgif ter
Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og vedlike-

hold av private vann- og avløpsanlegg bæres av abonnenten.

Kummer, stengevent iler mv. som med kommunens t illatelse

monteres på o ent lig vann- og avløpsanlegg som del av det

private anlegget , bekostes i sin helhet av vedkommende abon-

nent. Utstyr og vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av

kommunen.

3.2 Funksjonskrav og tekniske krav
Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske

kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven

med t ilhørende teknisk forskrift , overholdes i hele anleggets leve-

t id. Det te gjelder også krav om at det private vann- og avløps-

anlegget t il enhver t id skal være tett , at de t il enhver t id gjel-

dende krav t il overhøyde mellom innvendig topp hovedledning
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i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for

eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt . Dersom avløpsvannet pum-

pes, gjelder t ilsvarende høydekrav målt t il det høyeste punktet

(gravitasjonspunktet) på pumpeledningen.

I den grad en bygning på et t idligere t idspunkt er anlagt med

lavere overhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes t iltak for

å kompensere for dette, f.eks. ved å installere t ilbakeslagsventil

eller pumpestasjon etter dispensasjon fra kommunen for å mot-

virke t ilbakeslag. Abonnenten har plikt t il å vedlikeholde slike

installasjoner regelmessig.

Kommunen kan, dersom det foreligger et saklig behov for det ,

kreve at eksisterende abonnenter for egen kostnad skal koble

takvannet fra o ent lig avløpsanlegg, etablere fordrøyningst il-

tak på eiendommen eller etablere nytt privat avløpsanlegg for

å håndtere overvann t il kommunalt ledningsnett , dersom dette

ikke vil medføre uforholdsmessige kostnader for abonnenten.

Kommentar:

på samme måte som det er behov for å kunne stille relevante
krav for håndtering av overvann på nyanlegg, er det også behov
for å ha en klar hjemmel for at kommunene kan stille krav til
overvannshåndteringen overfor eksisterende abonnenter. Det er
derfor inntatt en uttrykkelig hjemmel for dette for eksisterende
abonnenter. Dette er for øvrig i samsvar med forslag til § 7-3

fjerde ledd i Norsk Vanns Rappor t 214/ 2015 med forslag til ny
sektorlov på vann- og avløpsområdet. Det er føyd til at det må
foreligge et saklig behov for et slikt krav, og videre oppstilt en
begrensning om at det ikke må medføre uforholdsmessige kost-
nader for abonnenten.
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3.3 Eksisterende offent lige vann- og
avløpsanlegg
Abonnenten godtar ved t ilknytning t il kommunens nett at even-

tuelle eksisterende lovlig anlagte o ent lige vann- og avløpsan-

legg på abonnentens grunn har rett t il å bli liggende uavhengig

av om denne ret ten er t inglyst eller ikke, og uavhengig av om

abonnenten kjenner t il ledningen på overtakelsest idspunktet

for eiendommen. Abonnenten har bevisbyrden for at anlegget

eventuelt er ulovlig anlagt .

Kommentar:
For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt
over abonnentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyt-
tet kommunens nett, må kommunen inngå en avtale med
abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen.

Overvannsutvalget har foreslått at bestemmelsen blir lovfes-
tet som ny § 27-6 i plan- og bygning sloven fra 2008.

Dersom abonnenten hevder at de offentlige vann- og avløps-
ledningene over hans eiendom i sin tid er anlagt ulovlig, er
det abonnenten som har bevisbyrden. Bakgrunnen for dette

er at en ny eier av en eiendom der det ligger kommunale Va-
ledninger, ofte vil kunne bestride at kommunen i sin tid lovlig
har fått tillatelse til å anlegge Va-ledninger over den aktuelle
eiendommen.

Dette vil kunne være vanskelig å bevise for kommunen når
det er inngått muntlige avtaler med tidligere grunneier, som
i etter tid har y ttet fra eiendommen eller ikke lenger er i live.

For å unngå at bestemmelsen mister mye av sin betydning
for kommunen, og før det har gått så lang tid at det uansett

foreligger hevdsgrunnlag, er det presisert at det er nåværen-
de abonnent/eier av den aktuelle eiendommen som må kunne
dokumentere at kommunen i sin tid ulovlig la ledningene. i ut-
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gangspunktet må det antas at kommunen ikke ville ha anlagt
ledningen dersom kommunen på det aktuelle tidspunktet ikke
hadde innhentet nødvendig tillatelse til dette.

3.4 Bygging nær offent lig vann- og
avløpsanlegg
O entlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyg-

gelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at

den er t il ulempe for drift og vedlikehold av o ent lige vann- og

avløpsanlegg. Det samme gjelder øvrige søknadsplikt ige t iltak

og øvrige t iltak som kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold eller

utskiftning av slike ledninger. Slik bebyggelse og slike t iltak skal

ha en avstand t il o ent lig vann- og/eller avløpsanlegg på minst

4 meter beregnet fra ytterkant ledning/anlegg.

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad

hvis utbyggeren sikrer drift og vedlikehold av o ent lige lednin-

ger med anlegg av varerør, kulvert eller t ilsvarende, eller dersom

tiltakshaver/abonnent forestår omlegging av hovedledningene

etter servitutt lovens regler.

Eier av o ent lige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte

krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig paral-

lelt med, den ordinære byggesaksbehandlingen av t iltaket etter

plan- og bygningsloven.

Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i t råd med pkt . 1.5

i disse bestemmelsene.

Kommentar:
For dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg,
må kommunen sikre dette i en egen avtale. Bakgrunnen for
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presiseringen i forhold til tidligere utgave av de administra-
tive bestemmelsene fra 2008, er at det of te vil kunne være
et behov for å hindre å anlegge øvrige søknadspliktige tiltak
over offentlige vann- og avløpsanlegg, ut over oppføring av
bebyggelse og støttemurer. Dette vil f.eks. kunne gjelde anlegg

med vesentlige terrengoppfyllinger, da slike fyllinger i praksis
vil kunne gjøre det svært vanskelig for kommunen å komme til
med forsvarlig drift og vedlikehold eller utskiftning av lednin-
gene. Det er også åpnet opp for at tiltak som ikke er søknads-
pliktige etter plan- og bygningsloven er omfattet av bestem-
melsen, der de vil kunne vanskeliggjøre drift og vedlikehold
eller utskiftning av slike ledninger. Som eksempel på dette kan

være ulike typer beplantning, så som å plante trær, en hekk,
sette opp gjerde, etablere plattinger, etc.

Over vannsutvalget har i NOU 2015: 16 foreslått å lov feste en
ny § 29–4 femte ledd om at nye byg g verk og tiltak skal ha

en avstand til offentlige vann- og avløpsanlegg på minimum
4 meter, med mindre kommunen bestemmer noe annet . Blir
bestemmelsen vedtatt, vil det foreligge et overlappende hjem-
melsgrunnlag, men slik at bestemmelsen også vil gjelde over-
for dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg,
og derfor ikke bundet av abonnementsvilkårene.

3.5 Opphør av t ilknytning
Når privat vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift , skal

abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved t ilknytningen

på hovedledning eller der kommunen anviser. Kommunen kan

i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hoved-

ledningen blir ernet .

Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens reg-

ning dersom det te ikke blir ut ført av eieren av privat vann- og

avløpsanlegg.
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3.6 Stengning av offent lige ledninger
Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndterin-

gen som skyldes arbeider på kommunale ledninger, gjøres kjent

i rimelig t id på forhånd for de berørte abonnentene.

Ved øyeblikkelig stenging av vannforsyningen på grunn av akutt

arbeid på kommunens vannledninger, varsler kommunen de

berørte parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil

være gjenopprettet.

Stengning av o ent lig vannledning på grunn av t ilknytning, opp-

hør eller omlegging av privat st ikkledning, kan bare ut føres av

kommunen etter best illing fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for

stenging av kommunale vannledninger avtales med kommunen.

Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres av

stengningen.

3.7 Besikt igelse og kontroll av
eksisterende anlegg og installasjoner
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett

t il å besikt ige/ kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann-

og avløpsanlegg, i den grad disse kan ha betydning for drift og

vedlikehold av o ent lige vann- og avløpsanlegg eller for gebyr-

beregningen. Dette gjelder også kontroll av vannforbruket hos

abonnenter som har vannmåler. Vedkommende kontrollør skal

uten oppfordring legit imere seg.

Det er kun kommunens egne mannskaper, ansvarlig utførende

eller andre med t illatelse fra kommunen som kan besikt ige og

kontrollere o ent lige vann- og avløpsanlegg.
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Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omleg-

ging av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg

som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administra-

t ive og tekniske bestemmelser, eller foreta andre kompenserende

t iltak. Det te gjelder i den grad forholdet kan ha betydning for

drift og vedlikehold av o ent lige vann- og avløpsanlegg eller for

kommunens gebyrberegning.

Kommentar:

Som eksempel på dette kan nevnes:
• l ekkasjer
• Ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og

miljøskadelige stoffer
• Manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laves-

te vannlås i bygning

• Manglende tilbakestrømmingsbeskyttelse i abonnentens
vannledning snett , jf. pk t . 2 .4 i abonnementsvilkårenes tek-
niske bestemmelser

3.8 Kontroll og innskrenking av
vannforbruk
Abonnenten forplikter seg t il ikke å sløse med vann.

Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kom-

munen innføre restriksjoner på vannforbruk t il spesielle formål,

for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner

også innføre andre rest riksjoner. Eventuelle rest riksjoner som

kommunen nner det nødvendig å gjennomføre under vann-

mangel eller når andre forhold krever det , gir ikke rett t il å kreve

erstatning eller prisavslag.
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3.9 Vannkvalitet og t rykk
For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser

i § 12 (jf. § 5) som minimumskrav. Kommunen kan, med Matt il-

synets godkjennelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav t il

vannkvalitet for en avgrenset periode, dersom kravene ikke kan

oppfylles før utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er

gjennomført. Kommunen skal informere abonnentene om slike

avvik fra drikkevannsforskriftens krav t il vannkvalitet .

Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med

kommunen om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om.

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved t ilknytningspunktet på

den kommunale vannledningen. Dersom vanntrykket inne i byg-

ningen ikke er t ilf redsst illende, og dette ikke skyldes manglende

trykk på kommunens ledning, må abonnenten bekoste og instal-

lere trykkforsterkningsanlegg. Kommunen kan kreve installering

av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne

i bygningen overst iger 6 bar, jf. tekn. best . pkt. 2.1.3.

Kommunen plikt er å varsle abonnent ene ved vesent lige

endringer i vanntrykk eller vannkvalitet .

Kommentar:
i den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel etter

forbrukerkjøpsloven § 16, kan abonnenten etter nærmere
regler kreve prisavslag og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøps-
loven § 26.
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3.10 Videredistr ibusjon av vann-
og avløpst jenester
Uten kommunens samtykke må det ikke tas, bort ledes eller sel-

ges vann fra en eiendom som er t ilknyttet o ent lig vannanlegg,

på en slik måte at uttaket i mengde overst iger et normalt hus-

holdningsabonnement eller det vannforbruk som den aktuelle

type virksomhet vanligvis har.

Det samme gjelder for t ilførte avløpsmengder fra den enkelte

abonnent t il o ent lig avløpsanlegg.

3.11 Ekstraordinære vannuttak/ påslipp
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak eller unormalt store

eller støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk t il klimakjø-

ling, sprinkleranlegg, jordvanning eller ved tømming av bassen-

ger og oppfylling av tanker som overst iger det som er godkjent

etter pkt . 2.1, 2.2 og 2.4, må det innhentes særskilt t illatelse fra

kommunen.

Kommentar:
Som eksempel må testing av sprinkleranlegg ikke gjennom-
føres uten at det på forhånd er innhentet særskilt tillatelse fra
kommunen til dette.

Kommunen kan som vilkår for slik t illatelse f.eks. st ille krav om

installering av vannmåler, eller stille krav til særskilte t idspunkter

som t iltaket må gjennomføres på, mv.
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3.12 Påslippenes beskaffenhet

3.12.1 Generelt
Til o ent lig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, sto er, gas-

ser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige,

miljø- eller helsefarlige eller skadelige for o entlig avløpsanlegg.

Dette innebærer at abonnenter som er t ilknyttet o entlig avløps-

anlegg, må vise aktsomhet ved bruk av sine sanitærinstallasjoner

for å unngå at slike væsker, sto er, gasser eller produkter føres

ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller toalett . Eksempelvis

skal farlig avfall leveres t il godkjent mottak, legemiddelrester skal

leveres t il apotek og hygieneprodukter skal avhendes gjennom

avfallsinnsamlingen.

Kommunen må straks varsles dersom farlige eller skadelige væs-

ker, sto er, gasser eller produkter ved uhell blir ført t il o ent lig

avløpsanlegg.

Kommunen kan st ille krav t il påslipp av overvann t il o ent lig

avløpsanlegg, bl.a. innhold, mengde, sandfang, fordrøynings-

basseng m.m.

3.12.2 Forurensningsforskriften
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsfor-

skrif ten) har en rekke bestemmelser som regulerer påslipp

av avløpsvann fra virksomheter og husholdninger t il o ent lig

avløpsanlegg.

De vikt igste i denne sammenhengen er:

• Utslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder påslipp til o ent-

lig avløpsanlegg, er regulert i forurensningsforskriften kap.

15. Det skal bl.a. sendes søknad til kommunen ved etablering
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av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp

av oljeholdig avløpsvann.

• Påslipp av oppmalt matavfall t il o ent lig avløpsanlegg fra

virksomheter og husholdninger er regulert i forurensnings-

forskriften kap. 15A. Slike påslipp er forbudt med mindre

kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet .

• Ingen kan set te i verk eller øke utslipp av fotokjemikalie-

holdig eller amalgamholdig avløpsvann uten at utslippet ,

herunder påslipp t il o ent lig avløpsanlegg, etableres og

drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften §§

15A-5 t il 15A-7.

• Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav

t il virksomheters påslipp av avløpsvann til o ent lig avløps-

anlegg, jf. forurensningsforskriften § 15A-4. Kravene kan

fastsettes ut fra hensynet t il det o ent lige avløpsanleggets

utslippskrav, for å unngå skade på o entlig avløpsanlegg, for

å sikre at driften av avløpsanlegget og slambehandlingen

ikke vanskeliggjøres, for å sikre kvaliteten på avløpsslammet

eller for å sikre helsen t il personell som arbeider med o ent-

lig avløpsanlegg. Kravene vil komme i t illegg t il eventuelle

krav som stat lig forurensningsmyndighet har stilt i virksom-

hetens utslippst illatelse.

3.12.3 eksempler på uønskede væsker,
stof fer, gasser eller produk ter
Vi nevner her noen eksempler på hva som er å anse som væsker,

sto er, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplo-

sjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for o ent lig

avløpsanlegg, jf. pkt . 3.12.1.
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Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler,

maling, lakk, sprøytemidler, legemidler, t jære, fet t , olje, voks,

sement , kalk, mørtel, sot , asfalt , karbid, presskaker, cyanidfor-

bindelser, sulfater, sul der, kadmium, kvikksølv, amalgam, bly,

kopper, nikkel, sink, krom, ammonium og magnesiumsulfater.

Andre eksempler er vaske ller og hygieneprodukter som bind,

bleier, tamponger og Q-t ips.

Denne opplist ingen er ikke uttømmende.

3.13 Utskillere og renseanlegg
Ettersyn, tømming og vedlikehold av private olje- og fettutskil-

lere, slamavskillere/sept iktanker og andre renseanordninger t il-

knyttet o ent lig avløpsanlegg må utføres i henhold t il gjeldende

forskrifter, utslippst illatelser og eventuelle øvrige vilkår som er

satt .

Dersom slike anlegg ikke drives t ilf redsst illende, kan kommu-

nen gi pålegg om utbedring eller stenging, eller overta driften

midlert idig for abonnentens og/eller leietakerens regning. Eie-

ransvaret for de aktuelle anlegg t illigger fremdeles abonnenten/

leietakeren.

Eieren er plikt ig t il å sette utskillere og renseanlegg ut av drift

og føre avløpet direkte t il o ent lig avløpsanlegg når kommunen

krever det, jf. forurensningsloven § 26.
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3.14 Ansvarsforhold
Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlike-

hold av kommunale ledninger for vann og avløp.

Abonnenten har t ilsvarende ansvar for bygningens sanitærin-

stallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Kommunen som anleggseier er ansvarlig, uten hensyn t il skyld,

for skade som avløpsledning eller vannledning volder. For skade

fra avløpsanlegg som skyldes at kapasiteten ikke strekker t il, er

anleggseieren kun ansvarlig dersom han har utvist uaktsomhet

og/eller forsett .

Kommentar:
t eksten er revidert og tilpasset de senere årenes rettspraksis
som på visse områder har innskrenket kommunens adgang til
å fraskrive seg sitt objektive ansvar etter forurensningsloven
§ 24 a , i forhold til det som var situasjonen da standard abon-
nementsvilkår pk t . 3.14 ble utformet i 2008.

endringene i reguleringen av bestemmelsene om ansvarsfor-
hold innebærer først og fremst at kommunen ikke kan fra-
skrive seg sitt objektive ansvar for manglende vedlikehold av
en offentlig avløpsledning. Det følger av Høyesteretts dom i
Stavanger-saken avsag t 19. mars 2007, at en kommune kan

fraskrive seg det objektive ansvaret for manglende kapasitet
etter forurensning sloven § 24 a dersom det regner mer enn
kommunens avløpsledning er dimensjonert for, og dimen-
sjoneringen på det aktuelle tidspunktet var forsvarlig etter
dagjeldende regler for dimensjonering av avløpsanlegg.

Senere rettspraksis har ikke endret på dette, og dommen an-
ses derfor fortsatt å gi uttrykk for gjeldende rett på området.
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Det vises her til at Alta-saken (R t . 2011 s. 1304) g jaldt ansvars-
fraskrivelse for manglende vedlikehold, og Molde-saken (Rt.
2014 s. 656) g jaldt spørsmålet om det forelig ger et objek tiv t
ansvar for andre skadeårsaker enn manglende vedlikehold el-
ler manglende kapasitet.

i det aktuelle tilfellet, der tilbakeslagsskaden var forårsaket av
tilstopping av røret ved at en større stein hadde kommet inn
i dette, ble det konstatert at det er et rent ulovfestet objek-
tivt ansvar også for denne type skader, og at adgangen til å
fraskrive seg ansvaret måtte være den samme enten ansvaret

var lov festet (som i forurensning sloven § 24 a) eller ulov festet ,
dvs. skapt av domstolene.

Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg

eller sanitærinstallasjoner, på grunn av arbeider på det o entlige

hovednettet , forurenses eller t ilstoppes av rust, slam eller andre

sto er, eller får frostskader.

Det samme gjelder ved svikt i vannt ilførselen eller manglende

vann t il brannslokking/sprinkling og for skader som skyldes for-

hold som beskrevet i pkt . 3.8 og 3.9, så langt forholdet ikke ram-

mes av forbrukerkjøpslovens bestemmelser, og kommunen har

opptrådt aktsomt.

Kommentar:
Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyg-

gende tiltak og tilsyn § 5-4 og NKF og Norsk Vanns VA/ Miljø-
blad nr. 82 .

Kommunen er ikke ansvarlig dersom det oppstår skade på eien-

dom og det private vann- og avløpsanlegget eller sanitærinstalla-

sjonen ikke er i samsvar med leveringsvilkårenes tekniske og

administrat ive bestemmelser.
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Kommentar:
Rettspraksis oppfattes fortsatt slik at den gir åpning for an-
svarsfritak for kommunen der skaden er forårsaket av feil el-
ler mangler ved abonnentens eiendom eller anlegg som f.eks.
ikke godkjente kjellerrom eller abonnentens anlegg ikke til-

fredsstiller krav til 90 cm overhøyde fra topp hovedledning til
laveste slukåpning, jf. pkt. 3.5 i de tekniske abonnementsvil-
kårene, eller der regnværet eller omhendelsen for øvrig er å
anse som en force majeure-begivenhet, dvs. med et gjentaks-
inter vall på mer enn 50 år, jf. dom fra Borgar ting lagmannsrett
19. juni 2007 i den såkalte Fredrikstad-saken.

I NOU 2015: 16 har over vannsutvalget delt seg i tre ulike frak-
sjoner når det gjelder synet på i hvilken utstrekning det objek-
tive ansvaret skal kunne fraskrives ved avtale eller ikke, og i
synet på avgrensningen av kommunens objektive erstatnings-
ansvar etter forurensning sloven § 24 A . I den grad dette leder

til at forurensning sloven § 24 a blir endret , slik at den y tter-
ligere innskrenker kommunens adgang til å fraskrive seg sitt
objektive ansvar, ut over det som allerede følger av ovennevn-
te rettspraksis, vil dette også få konsekvenser for anvendelsen
og forståelsen av pk t . 3.14 i standard abonnementsvilkår.

Kommunen er ikke ansvarlig for skader et ter oversvømmelse

i kjeller/ lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som

skyldes ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer

når skadetilfellene omfatter:

• Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som bru-

kes t il varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksom-

het , og som mangler nødvendig godkjenning av bygnings-

myndighetene t il slik bruk.

• Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig

eller uaktsomt å oppbevare på slike steder.
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• Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.

• Skader som kan knyt tes t il manglende vedlikehold og t ilsyn

av t ilbakeslagsanordning.

Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett

eller uaktsomhet påfører o ent lig vann- og avløpsanlegg. Abon-

nenten svarer også for skade eller ulempe som personer som

bruker hans sanitærinstallasjoner, påfører o ent lig vann- og

avløpsanlegg.

Har ere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk

ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnen-

ten. Det vises for øvrig t il pkt . 1.2 og pkt . 2.3 i disse bestemmel-

sene.
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Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar 
med kommunelovens §14-3. 

Foreliggende finansreglementet for Heim kommune er utarbeidet med bakgrunn i ny 
kommunelov av 23.06.18 og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning av 18.november 
2019.  

Finansreglementet skal inneholde regler om hvordan kommunens finansielle midler og finansielle 
forpliktelser i samsvar med kommunelovens § kap. 14-1 tredje ledd Jfr. § 14-13 første ledd.  

Finansreglementet skal minst angi:  
  

A. Hva som er formålet med forvaltningen  
B. Hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet  
C. Hvilke midler som skal forvaltes med lang tidshorisont  
D. Hvilke avsetningsmål, rammer og begrensinger som gjelder for forvaltning av gjeld  
E. Hvordan avvik fra finansreglementet skal håndteres  

  
Etter første ledd bokstav d og e skal det blant annet angis hva som er tillatt risiko, kravene til 
risikospredning og hvilke finansielle instrumenter som er tillatt.  
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Vurdering 

Ekstern kvalitetssikring av finansreglementet 

Forskrift om garantier og finans-og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner §7 pålegger 
kommunestyret/fylkestinget at uavhengig instans med kunnskap om finans og gjeldsforhandling 
vurdere om finansreglementet legger rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med 
kommunelovens og forskriftens regler.  Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i 
kommunestyret og fylkestinget. 

Kommunen har benyttet Revisjon Midt-Norge som uavhengig kompetanse til å vurdere om forslag 
til finansreglement for Heim kommune er i samsvar med forskriften.  

Uttalelsen fra revisjon av 14. januar 2020 kan kort oppsummeres til følgende: 

Vi mener at finansreglementet tilfredsstiller kommunelovens og forskriftens krav.  

 

Rådmannens innstilling: 

Foreliggende finansreglement for Heim kommune vedtas, slik det framkommer av vedlegget 
Finansreglementet er kvalitetssikret av Revisjon Midt Norge i skriv av 14.1.2020.  
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UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM FINANSREGLEMENT

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet,
finansreglement, utkast mottatt 9. januar 2020.

forbindelse med

Heim kommunes ansvar for finansreglement
Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med
kommunelovens § 14-13, og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for Norges kommunerevisorforbunds
medlemmer, som inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om
integritet, objektiv itet, faglig kompetanse og t ilbørlig aktsomhet, fortro lighet og profesjonell opptreden.

I samsvar med International Standard on Quality Control 1 har Revisjon Midt-Norge et omfattende
kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav,
faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.

Vår oppgave
Vår oppgave er å avgi en uttale lse om reglement for finansforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har
hentet inn. V i har utført vårt attestasjonsoppdrag med sikkerhet i samsvar med den internasjonale
standarden for attestasjonsoppdrag 3000 (ISA E 3000), Attestasj onsoppdrag som ikke er revisj on eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasj on, utgitt av International Audit ing and Assurance
Standards Board. Denne standarden krever at v i planlegger og gjennomfører dette oppdraget for å
oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved kommunens
regler for finansforvaltningen.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal g i betryggende sikkerhet i henhold til ISAE 3000, innebærer
å utføre handlinger for å innhente bevis for at reglementet er i tråd med kommuneloven og forskrift om
finansforvaltning. Typen, t idspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors
skjønn. Gjennomføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, innebærer også:

1. Med utgangspunkt i kommuneloven § 14-13 første ledd kontro ll av at lovens bestemmelser er
innarbe idet i kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning, herunder at reglementet:

• ikke tillater en forvaltning som medfører vesentlig finansiell ris iko for kommunen,
• har bestemmelser om at forvaltningen må ta hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke

sine forpliktelser ved forfall,
• gj ør det mulig for kommunen å oppnå en tilfredsstillende avkastning gjennom forvaltningen.



2. Med utgangspunkt i § 6 i forskrift om garant ier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner, kontroll av at reglementets innhold tilfredsstiller forskriftens krav , herunder at det
reglementet minst angir:

• hva som er formålet med forvaltningen,
• hvilke midler som skal forvaltes med lav ris iko og høy likv iditet,
• hv ilke midler som skal forvaltes med lang t idshorisont ,
• hvilke avkastningsmål, rammer og begrensninger som gjelder forvaltning av gjeld,
• hvordan avv ik fra finansreglementet skal håndteres.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Vi mener at finansreglement t ilf redsstiller kommunelovens og forskriftens krav .

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til Heim
kommunens informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Orkanger 14 . januar 2020

l j , Nss -l
Kjell Næssvold
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte 913 29 475 eller 4 kjell.nassvold@revisjonmi d tnorge.no



Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. 11.2019 med hj emmel i lov 22.
j uni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner $$ 14- 13 0g 14-19.

Kapittel 1. Garantier

§ I Saklig virkeområde

Bestemmelsene i kapittel I gjelder for kausj oner og annen økonomisk garanti som kommuner
eller fylkeskommuner st iller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller
fylkeskommunen selv.

$ 2 Kr a v t l inh oldet i vedtak om garant ier

Et garantivedtak skal angi

a. hvem garantien er st ilt for

b. hvilket formål garantien gjelder

c. hvilken type garant i som er st ilt

d . det maksimale beløpet som det garanteres for og hvordan beløpet eventuelt reduseres

i garantiperioden

e. hvilket tidspunkt garant ien gjelder fra og når den opphører

f . om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.

Hvis det kausjoneres for lån, skal garantivedtaket også angi lånets hovedstol og hvilket tillegg for
renter og omkostninger som det garanteres for.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen tar forbehold som har betydning for kommunens eller
fylkeskommunens garantiansvar, skal forbeholdene komme fram av garantivedtaket.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen skal ha rettigheter som skal dekke utgiftene ved en
eventuell innfrielse av garantien, skal rettighetene komme fram av garantivedtaket.

Hvis garantien er gitt for små beløp og ikke skal være gjenstand for godkjenning av
departementet, j f. kom m une loven § 14- 19 andre ledd første punktum, skal garantivedtaket også angi at
garantien er ugyldig hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at den er i strid med
kommuneloven $ 14- 19 forste ledd første punktum.

$ 3 Begre nsninger i gara ntiens vari ghe t

Garantier for finansiering av investeringer, kan ikke gis utover investeringens levetid og uansett
ikke for mer enn 40 år.

Garantier for andre formål, kan ikke gis for mer enn fem år.

Kausj oner kan ikke gjelde for mer enn to år fra det tidspunktet som fordringen mot hoveddebitor
forfaller.

$ 4 K omm unale gara ntier f or sma belop

Et garantivedtak som er truffet av en kommune skal ikke være gjenstand for godkjenning av
departementet, j f. kommuneloven § 14-19 andre ledd første punktum, hvis beløpet som kommunen
garanterer for er lavere enn eller lik den belopsgrensen som gjelder for kommunen etter andre ledd.

Beløpsgrensen for kommuner som

a. ikke har over 3 000 innbyggere, er 800 000 kroner

b. har over 3 000, men ikke over 10 000 innbyggere, er 2 000 000 kroner

c. har over 10 000, men ikke over 30 000 innbyggere, er 4 000 000 kroner

d . har over 30 000, men ikke over 100 000 innbyggere, er 7 000 000 kroner
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e. har over 100 000 innbyggere, er 10 000 000 kroner.
Det er innbyggertallet i kommunen l . j anuar i året før garantivedtaket som avgjør hva som er

beløpsgrensen for kommunen.

$ 5 F lkeskommunale garantier f or sma belop

Et fylkeskom m u nal t garantivedtak skal ikke være gjenstand for godkjenning av departementet, j f.

kommune loven § 14- 19 andre ledd forste punktum, hvis beløpet ikke er over kr l 0 000 000.

Kapittel 2. Finans- og gjeldsforvaltning

$ 6 Kra v til in h oldet i fi nansreglementet

Finansreglementet skal inneholde regler om hvordan kommunens eller fylkeskommunens

finansielle midler og finansielle forpliktelser ska l forvaltes i samsvar med kommuneloven $ 14- 1

tredje ledd, j f. $ 14- 13 forste ledd.

Finansreglementet skal minst angi

a. hva som er formålet med forvaltningen
b. hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet
c. hvilke midler som skal forvaltes med en lang tidshorisont
d. hvilke avkastningsmål, rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av

midlene som er nevnt i bokstav b og c
e. hvilke rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av gjeld
f. hvordan avvik fra finansreglementet skal håndteres.

Etter første ledd bokstav d og e skal det blant annet angis hva som er t illatt risiko, kravene ti l

risikospredning og hvilke finansielle instrumenter som er tillatt .

$ 7 Kr av om kv alitetssikr ing av fi nans reglementet og rutine ne f or fi nans - og gje ldsf orvaltningen

En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gje ldsforvaltning skal vurdere om

finansreglementet legger opp t il en forvaltning som er i samsvar med kommuneloven § 14- 1 tredj e

ledd og som oppfyller kravene $ 14- 13 forst e ledd første punktum og forskr iften § 6. Vurderingen skal

foreligge før finansreglementet vedtas av kommunestyret eller fylkest inget .

En slik instans skal vurdere rutinene for finans- og gjeldsforv altni ngen .

$ 8 Kra y til in h oldet i komm unedire ktore ns rapp orter tl kommunestyre t og fylkestinget

Rapportene om finans- og gieldsforvaltni ngen ti l kommunestyret eller fylkest inget skal inneholde

en beskr ivelse og vurdering av kommunens eller fylkeskommunens finansie lle risiko og avkastning,

sammenholdt med målene og kravene i finansreglementet . Rapportene skal også inneholde en

beskrivelse og vurdering av eventuelle vesentlige endringer i markedet og i kommunens eller

fy lkeskommunens finansielle risiko. Rapportene skal også opplyse om eventuelle avvik mellom

kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, og hvordan avv ikene er håndtert.

Rapportene skal

a. vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien av dem, både

samlet og for hver gruppe av midler
b. vise hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både

samlet og for hver gruppe av forpliktelser
c. opplyse om de f inansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og

må refinansieres innen 12 måneder
d. opplyse om aktuelle markedsrenter og kommunens eller fylkeskommunens egne

rentebetingelser
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e. opplyse om forhold som kommunestyret eller fylkestinget har stilt krav om at det skal
opplyses om.

Kapittel 3. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 9 Ikrafi tredelse og overgangsbestemmelser

Forskr iften trer i kraft l . j anuar 2020 . Fra samme t idspunkt oppheves forskrift 2. februar 200 I nr .

l 44 om kommunale og fy lkeskommuna le garantier og forskrift 9 . j uni 2009 n r. 635 0m kommuners og

fy lkeskommuners finans- og gieldsforvaltni ng.

Lov 25. se ptember 1992 nr . l 07 om kommuner og fy lkeskomm u ner $ 5 l og forskrif 2. febr uar

200 I nr. 144 om kom muna le og fy lkeskomm unale garant ier gj elder for garantier som er vedtatt innen

3 1. desember 20 19, men som først behandles av departementet etter I . j anuar 2020.
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KAPITTEL 1 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 
 

1.1 Hensikten med reglementet 

 
Finansreglementet skal inneholde regler om hvordan kommunens finansielle midler og finansielle forpliktelser i 
samsvar med kommunelovens § kap. 14-1 tredje ledd Jfr. § 14-13 første ledd. 
 
Finansreglementet skal minst angi: 
 

A. Hva som er formålet med forvaltningen 
B. Hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet 
C. Hvilke midler som skal forvaltes med lang tidshorisont 
D. Hvilke avsetningsmål, rammer og begrensinger som gjelder for forvaltning av gjeld 
E. Hvordan avvik fra finansreglementet skal håndteres 

 
Etter første leddbokstav d og e skal det blant annet angis hva som er tillatt risiko, kravene til risikospredning og hvilke 
finansielle instrumenter som er tillatt. 
 
 
 
1.2 Hvem reglementet gjelder for 

 
Reglementet gjelder for Heim kommune.  

 
 

KAPITTEL 2 HJEMMEL OG GYLDIGHET 
 
2.1 Hjemmel 

 
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 23.06.2018 

Forskrift om garantier og finans - og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner av 18. november 2019 

 
 

2.2 Gyldighet 

 
• Reglementet trer i kraft fra 01.01.20.  

• Finansreglementet skal endres om det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko og overholde 
betalingsforpliktelsene. Jfr.   Kommunelovens § Kap. 14-13 andre ledd 

   

KAPITTEL 3 FORVALTNING OG FORVALTNINGSTYPER 
 
I samsvar med bestemmelsene i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal reglementet 
omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom 
dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: 

• Forvaltning av ledig likviditet  

• Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

Heim kommune har for tiden ingen midler som kan defineres som langsiktige finansielle aktiva.  Av den grunn 
omhandler ikke reglementet plassering og forvaltning av denne type aktive. 

Langsiktige finansielle aktiva defineres som midler, i kommunens besittelse, som ikke er vedtatt, eller tenkt vedtatt, 
disponert til bestemte formål i et tidsperspektiv på 3 år eller mer. 
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Reglementet vil bli tatt opp til revidering, hvis Heim kommune får midler klassifisert som langsiktige finansielle 
aktiva. 

 

KAPITTEL 4 FORMÅLET MED KOMMUNENS FINANSFORVALTNING 
 
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto 
finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.  

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

• Heim kommune skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.  

• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte 
krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og 
renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

 
 
 

KAPITTEL 5 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER 
 

• Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 
tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 14-13. 

 
• Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. 
 
• Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes 

som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem 
saker for kommunestyret som anses som prinsipielle. 

 
• Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og 

om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer 
kommunen er eksponert for. 

 
• Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 
 
• Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med 
kommunens overordnede økonomibestemmelser.    

 
• Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, 

skal vedtas av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. 
 
Heim kommunes finansforvaltning skal skje i tråd med kommunens gjeldende etiske retningslinjer. 
 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens ledige likviditet, og gjeldsporteføljen omtales i 
fortsettelsen hver for seg. 
 
 
 
 

KAPITTEL 6 FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET  
 
Rådmann gis fullmakt til å plassere kommunens midler i bankinnskudd. 
Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). 
 
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av 
hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB eller tilsvarende 
kredittvurdering.  
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Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. 
 
Kommunens driftslikviditet skal som hovedregel plasseres i kommunens hovedbankforbindelse, evt. supplert med 
innskudd i andre spare eller forretningsbanker. 
 
Ledig likviditet utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser, kan plasseres etter følgende 
retningslinjer:  
 
 
6.1. Innskudd i bank 

 
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 
 

• Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 50 mill.   
 
• Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder.   

 
  

6.2. Rapportering 

 
Rådmannen skal i forbindelse med rapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter for 
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge 
frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

Rapporten skal minimum angi følgende: 

• Fordeling på ulike plasseringsalternativer i prosent av de samlede midler  

• Egne rentevilkår sammenlignet med markedsrenter 

• Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige 
markedsendringer og endring i risikoeksponering 

• Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet. 

 
 

KAPITTEL 7 FORVALTNING AV KOMMUNENS GJELDSPORTEFØLJE OG 
ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER 
 
7.1. Vedtak om opptak av lån 

 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal angi størrelsen på lånebeløpet. 
 
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmann fullmakt til gjennomføre låneopptak, herunder velge 
långiver og godkjenne lånevilkår, og for øvrig forvalte kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette 
reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 14 -14 til 14 -18 om låneopptak.   
 
Rådmann har fullmakt til å gjennomføre refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet 
samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet og for tilpasning til minimumsavdraget, 
 
Kommunens gjeldsbrev skal undertegnes av rådmann eller den han bemyndiger. 
  
 
7.2.  Valg av låneinstrumenter 

 
Det kan kun tas opp lån i norske kroner (NOK). 
 
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.  
 
Lån kan tas opp enkeltvis eller som samlelån.  
 
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.  Jfr.  pkt 7.1 
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7.3. Tidspunkt for låneopptak 

 
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig 
renteutvikling og generelle markedsforhold. 
 
 
7.4. Gjennomføring av låneopptak 

 
Låneopptak skal gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. 
 
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets mest gunstige betingelser. 
 
 

7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 

 
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger 
om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og 
stabilitet i lånekostnader.  
 

• Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall   
 

• Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende 
gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år.  

 
• Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal 

vurderes ut fra markedssituasjonen 
 
 
7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 

 
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 
 

• Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall 
begrenses.  

 
• Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere långivere. 
 
• Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 25% av kommunens samlede gjeldsportefølje. 

 
 

 

7.7. Rapportering 

 
Rådmannen skal i forbindelse med rapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for 
gjeldsforvaltningen.  I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 
 
For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende: 
 
• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året  
 
• Refinansiering av eldre lån så langt i året 

 
• Sammensetning av låneporteføljen fordelt på ulike typer passiva 

 
• Gjenværende løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding 
 
• Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og 

rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt 
forestående finansierings-/refinansieringsbehov  

 
• Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 

finansreglementet. 
 

• Egne rentevilkår sammenlignet med markedsvilkår. 
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KAPITTEL 8 RISIKOVURDERING, KVALITETSSIKRING, AVVIK 
 
8.1. Risikovurdering 

 
Rådmannen skal ved hver rapportering til kommunestyret gjøre følgende risikovurdering: 
 

• Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet, og gjeldsporteføljen sett i sammenheng angitt i NOK ved en 
generell endring i rentekurven på 1% 

 
 
8.2. Kvalitetssikring 

 
Finansforskriftens §7 legger opp til at en uavhengig instans med tilstrekkelig kompetanse om finans- og 
gjeldsforvaltning skal vurdere om finansreglementet legger opp til en forvaltning som er i samsvar med 
kommuneloven §14-1 tredje ledd og som fyller kravene i § 14-13 første ledd, første punktum og formskriftens §6.  
Vurderingen skal foreligge før finansreglementet vedtas av kommunestyret. 
 
Rådmann pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  
 
 
8.3. Avvik 

 
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik 
umiddelbart lukkes.  Avviket slik det har fremstått og evt. økonomisk konsekvens av avviket skal rapporteres til 
kommunestyret ved neste ordinære finansrapportering sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 
sannsynlighetene for slikt avvik i fremtiden. 
 
 
 
  

KAPITTEL 9 ENDRING AV FINANSREGLEMENTET 
 
Alle endringer av finansreglementet skal vedtas av kommunestyret. Før endringer av finansreglementet vedtas av 
kommunestyret, skal det gjennomføres en kvalitetssikring av reglementet som beskrevet i punkt 8.2. 
 
Unntatt fra dette er rene redaksjonelle endringer, som ikke har noen betydning for innholdet i finansreglementet. 
Rådmann får fullmakt til å foreta slike endringer. 
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Saksframlegg 

 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - tiltaksplan 2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Tiltaksplan for planlagte anlegg 2020 i henhold til «Plan for idrett og fysisk aktivitet» i Heim (Halsa og 
Hemne) vedtas i henhold til vedlagte forslag.  

Saksopplysninger 

Oversikt over planlagte anlegg skal rulleres hvert år. Dette er en forutsetning for å få tildelt spillemidler 
til anlegg i kommunen. Inneværende år er det laget en ny oversikt over planlagte anlegg som omfatter 
Heim kommune. Det er ikke laget ny plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Heim. De gamle 
planene for Hemne og Halsa legges til grunn for tiltaksplana for 2020.  

Samtlige skytterlag, idrettslag, grendalag og velforeninger i Hemne er tilskrevet. Det er i tillegg informert 
ved annonsering i avisa Søvesten, informasjon på kommunens hjemmeside og Hemneportalen. I Halsa 
ble det gitt informasjon til aktuelle søkere.  

Frist for å komme med innspill ble satt til 10.10.2019.  

Ettersom vi har vært gjennom en kommunesammenslåing, er fristen for å prioritere anlegg satt til 15. 
mars 2020. Dette for at alle anlegg i Heim kommune skal samles i ett dokument (Planlagte anlegg 2020 – 
2023 vedtatt av Heim kommunestyre 3.3.2020). 

Ytre Snillfjord har ingen anlegg som er under planlegging pr. dato.  

Idrettsamlegg (rehabilitering og nyanlegg): 

Hemne idrettsråd skal prioritere søknadene i sitt møte den 4.2. Prioriteringene ettersendes 5.2.2020.   

Ordinære anlegg (ikke i prioritert rekkefølge): 
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- KIL/Hemne fotball: Klubbhus i Ånesøyan. Totalbudsjett kr 10 947 000. Spillemidler kr 
3 500 000. Delutbetaling på 1 750 000 i 2019. Søknad fornyet i år.  

- KIL/Hemne fotball: Ånesøyan storhall AS. Godkjent som interkommunalt anlegg.  

o 11-hall med løpebane. Totalbudsjett kr 12 622 500. Spillemidler kr 2 080 000.  Søknad 
fornyet i år.   

o Fotballdelen. Totalbudsjett kr. 59 377 500. Spillemidler kr 11 960 000. Søknad fornyet i 
år.   

▪ Fotballdelen utgjør 82% og friidrett 18% av kostnader og spillemidler etter 
benyttet fordelingsnøkkel.  

- Heim kommune: Svømmeanlegg.  Godkjent som interkommunalt anlegg. Totalkostnad kr 
96 030 000. Spillemidler kr 23 660 000.  Søknad fornyet i år.  

- Heim kommune: Friplassen ved Halsa barne- og ungdomsskole. Totalkostnad kr 5 916 000. 
spillemidler kr 1 000 000.  Søknad fornyet i år.  

- Hemne jeger- og fiskeforening: Gapahuk ved fiskeplass for funksjonshemmede. Totalkostnad 
kr 98 000. Spillemidler kr 33 000.  Ny søknad i år.  

- Samlet kostnad ordinære anlegg: kr 184 991 000.  

- Samlet omsøkt spillemiddelfinansiering for ordinære anlegg: kr 42 298 000. 

- Interkommunale anlegg gir et påslag på 30% i spillemidler.  

I tillegg er det kommet søknader fra to anlegg til. Her mangeler det en del dokumentasjon som er 
etterspurt og som vil bli ettersendt.  

- Betna idrettslag: Klubbhus ved Øyan idrettsanlegg. Totalkostnad kr 440 400. Spillemidler kr 
147 000. Ny søknad.  

- Hemne Motorklubb: Vanningsanlegg på Motocrossbane. Totalkostnad kr 474 000. 
Spillemidler kr 158 000.    

 Nærmiljøanlegg, andre tiltak / aktiviteter og uprioriterte anleggsprosjekt: 

- Valsøyfjord idrettslag: Rehabilitering av ballplass på Enge. Totalkostnad kr 225 800. 
Spillemidler kr 118 000. Ny søknad i år.   

- Stamnesdalen grendalag: Etablering av trasè Snekkvika – Bjørkneset. Totalkostnad kr 338 000. 
Spillemidler kr 169 000. Ny søknad i år.   

Samlet kostnad nærmiljøanlegg: kr 563 800. 

Samlet omsøkt spillemiddelfinansiering for nærmiljøanlegg: kr 314 000. 

 

Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2014 – 2017 for Hemne kommune, ble vedtatt 24.6.2014.  

Plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Halsa kommune, ble vedtatt 19.12.2013.  

Arbeidet med å lage ei ny plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er utsatt i påvente av at det skal 
lages ei ny plan for Heim kommune. Dette arbeidet starter opp i løpet av januar 2020.  
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Vurdering 

Prioriteringene i utbyggingsprogrammet vil være en blanding av det som man tror vil være 
gjennomførbart og det som er ønskelig.  

Alle anlegg som er prioritert skal falle inn under strategier som er trukket opp i Plan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. Det er pr. dato ingen gjeldende plan for Heim kommune.  

Inneværende år, er det 6 (8) ordinære anlegg og 2 nærmiljøanlegg som er kommet så langt i 
planleggingen / gjennomføringen at de av den grunn bør prioroteres høyt av hensyn til søknad om 
spillemidler. I styremøte 4.2.20 har Heim idrettsråd vedtatt forslag til prioritering av innkomne 
spillemiddelsøknader (se vedlegg ettersendt 5.2).  

Alle søknadene, både på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, er godkjent av Trøndelag Fylkeskommune 
og kommer med i betraktningen når fylkeskommunen skal foreta sine prioriteringer.  

Andre tiltak / aktiviteter og uprioriterte anleggsprosjekt:  

Grøntplan for Heim kommune skal vedtas i løpet av 2020. Tiltak i grøntplana kan overlappe andre 
forslag og for enkelte være aktuell for spillemiddelfinansiering. 

Idrettsrådet og Enhet for kultur samarbeider om tiltak for å hjelpe og stimulere lag og organisasjoner til 
å avdekke behov og utvikle anleggsprosjekter.  

Tilrådingen fra rådmannen er i tråd med Heim idrettsråd sin tilråding.  

Vedlegg 

1: Plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 – 2017 - Hemne kommune. 

2: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 - 2017 - Halsa kommune. 

3: oversikt over planlagte anlegg 2020 - 2023 med prioriteringer vedtatt av Heim idrettsråd 
4.2.2020. Dok ettersendes 5.2.2020.  
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Idrett betyr i ordets rette forstand - med iver og glede!
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Forord

Arbeidet med ny planperiode for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Halsa ble satt i gang august
2013. Den er behandlet i Halsa idrettsråd, Halsa formannskap og har ligget til offentlig høring jfr
gjeldende plan og bygningslov. Plana ble endelig vedtatt i kommunestyret den 19. desember
2013.

Plana er først og fremst tenkt å være en praktisk veileder i søknadsprosessen mot spillemidler.
Den skal også gi en oversikt over de anlegg og aktiviteter som finnes. Planen skal ut i fra mål og
hensikter peke på prioriterte satsingsområder framover. Handlingsdelen er utviklet i samarbeid
med, og etter innspill fra de ulike idrettslagene i kommunen.

Det er videre utsendt brev til alle kommunens lag og organisasjoner, samt grendeutvalg og
velforeninger, med oppfordring om å komme med innspill på planer og ønsker innen området
idrett , fysisk aktivitet og friluftsliv.

Halsa har et stort spekter av tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Det er aktivitet for alle aldre og
mange ulike interessegrupper. Det er også lagt godt t il rette for friluftsliv i kommunen. Det er et
potensiale for å bli endra bedre på aktivitetstilbud «nær der du bor» og lavterskelaktivite ter. Vi
bør også holde fokus på å bedre kvaliteten på turst ier og andre anlegg . Dette behandler vi
nærmere i plana med bakgrunn i folkehelsesatsinga i Halsa.

Under mottoet "Kjenn kor du trivest" er en fysisk aktiv befolkning i Halsa av stor betydning .
Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, folkehelse og trivsel henger nøye sammen.

Videre er begrepet "en åpen og inkluderende idrett" et statlig motto som vi lokalt også må
arbeide bevisst i forhold til.

Plan for idrettsakitvitet og friluftsliv ble siste gang utarbeidet i 2010. Den har vært t il revisjon i
2011 0g 2012. 2014 er ny planperiode og ny plan er med dette utarbeidet.

Ragnhild Godal Tunheim
Rådgiver næring og kultur

Trine Krist iansen Glåmen
Folkehelsekoordinator
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Visj on for fysisk a kt iv it et i Halsa :

FYS I S K AKTI VITET FOR ALLE
HOVEDMÅL: AIie skal ha en akt iv hverdag

1 Innledning

1.1 Bakgrunn
Halsa kommune vil legge så godt som mulig t il rette for fysisk aktivitet i hele befolkningen. Ny
plan for idrett , fysisk aktivitet og friluftsliv har et folkehelseperspektiv. Det er derfor viktig å
sidestille organisert og uorganisert/ egenorganisert aktiv itet. Nye anlegg bør vurderes ut fra at
det tilføres ny aktivitet, nye idretter og nye former for friluftsliv slik at flere av innbyggerne gj øres
fysisk akt ive . Nye anlegg bør også bidra til en komplettering og utvidelse ved eksisterende
anlegg, dersom dette er naturlig. Lavterskelt ilbud for f lere «der du bor» bør være en vikt ig
hensikt for å enda. bedre legge til rette for god folkehelse i Halsa kommune.

I dette plandokumentet mener vi at all form for fysisk aktivitet er viktig. Vi inkluderer alt fra
det å plukke bær, gå på tur, klippe plen, hogge ved, gå trappa i stedet for å ta heisen, gå og
sykle til og fra jobben, svømming, skiturer, sykkelturer, trim på inst itusjoner til
konkurranseidrett på høyt nivå.

Denne planens varighet er fra 2014-2018 0g erstatter «Plan for idrett og friluftsliv 2009-2013»
Kommunedelplanen skal blant annet vurdere kommunens behov for idrettsanlegg. Her skal
hvert anlegg settes inn i et større perspektiv med hensyn til lokalis
ering og bruk . Koblingen mellom kommunedelplanen og kommuneplanens arealdel er viktig .

Planen skal ha en årlig rullering av handlingsprogrammet. Årlig rullering behandles i
kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett . Idrettsrådet og andre involverte parter
skal få handlingsprogrammet til uttalelse.

Anleggspolit ikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede tilbud
både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom mulighet for egenorganisert
aktivitet. Anlegg i lokalmilj øet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i
organiserte og egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, tas det
sikte på å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon.

Ungdom må g is mulighet t il å medvirke i utforming av anlegg. Anleggene bør også fungere som
sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.

I Halsa er byggingen av gocartanlegg et godt eksempel på der ungdom har vært involvert i
utformingen av anlegg. Det samme gjelder også sandvolleyballbane og paintballbane i
t ilknytning t il Fossdalen stadion. Anleggene er drevet fram av ungdom selv og utgjør samtidig
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en vikt ig møteplass for ungdom i ettertid. Det har vært tatt initiativ til bygging av skatepark i
forrige planperiode, uten at dette ble realisert da .

Det er viktig å inkludere ungdom i utformingen av anlegg framover. Ungdomsrådet er en formell
gruppe å samhandle med/ inkludere i slike saker.

1.2 Planprosess og medvirkning
Planarbeidet er lagt opp t il bred involvering gjennom mulighet for innspill. Arbeidsgruppa har
bestått av folkehelsekoordinator Trine Kristiansen Glåmen og Ragnhild Godal Tunheim. Det har
kommet inn flere innspill til plana gjennom høringsperioden, se handlingsprogram. Plana har
vært behandlet i idrettsrådet både under innspillfasen og før den ble vedtatt .

1.3 Tidsplan

• Avklaringer med fylkeskommunen vedr fritak for eget før høring
planprogram.

• Plan legges ut for innspill 6 uker

• Planen behandles i idrettsrådet vedr innspill fra 13.09.13
idrettslaqene

• Mote i arbeidsgruppa 11.10. 13

• Horingsfri st 11.10. 13

• Skriving av planen oktober 2013

• Offentlig høring 6 uker

• Plan drøftes i formannskap 14.11.13

• Plan behandles i Idrettsrådet 26.11.13

• Plan leaaes fram for formannskap 05.12.13

• Sluttbehandling i kommunestyret 19.12.13
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2 Rammer for arbeidet

2.1 Statlige føringer
Statlig politikk innen områdene idrett , fysisk akt iv itet og friluftsliv er fordelt på tre departement ,
hhv. Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet. Viktige
satsingsområde for den statlige idrettspolit ikken de kommende år er bl.a . okt satsing på anlegg
for idrett og egenorganisert fysisk akt iv itet , herunder friluftsliv. En ønsker å bedre
rammebetingelsene for den organiserte idretten, økt innsats mot ungdomsidretten og målrettet
satsing for å nå inaktive.

• St. melding 26 (2011 -2012) Den norske idrettsmodellen

• St. meld . nr. 39 (2000-200 1) Friluftsliv  - Ein veg til høgare livskvalitet
• St. meld. nr 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen - Rett behandling på rett sted til

rett tid

2. 1. 1. Den Norske Idrettsmodellen
Kulturdepartementet har gjennom idrettspolit ikken et ansvar for å legge t il rette for idrett og
fysisk aktiv itet i form av trening eller mosjon på fritiden. På denne bakgrunn kan følgende
overordnede mål utledes for den statlige støtten t il idrettsformål;

Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosj on.
Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for
et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle
attraktive tilbud til barn og ungdom.
Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet.
Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en
positiv prestasj onsku/tur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis
treningsmuligheter som bidrar til prestasj oner på internasj onalt toppnivå innenfor etisk
forsvarlige rammer.

Sentrale målgrupper
Selv med et overordnet mål om å legge t il rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å
drive idrett og fysisk akt ivitet, er det enkelte priorite rte målgrupper som det er særlig viktig at
den stat lige virkemiddelbruken rettes inn mot å nå.

Barn og ungdom
Barn og ungdom vil fortsatt være de viktigste målgruppene for den statlige id rettspolit ikken. Med
barn menes aldersgruppen 6 til 12 är, mens ungdom er definert som alders gruppen 13 til 19 år.

Personer med nedsatt funksj onsevne
Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett
og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Dette vil ligge t il grunn for
virkemidde lbruken både på aktivitets- og anleggsområdet.

Inaktive
Det vil være et mål for den stat lige idrettspolitikken å legge t il rette for at personer som i dag er
fysisk inaktive, kommer i gang med akt iv itet.
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Viktige satsingsområder
Regjeringen vil legge særlig vekt_ på noen vikt ige satsingsområder for den statlige
idrettspolitikken de kommende årene:

Økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
Særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder.
Bidra til å skape gode rammebetinge/ser for den organiserte idretten slik at den er i
stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter.
Økt satsing på ungdomsidrett. Satsingen på ungdom vil avspeiles i både anleggs- og
aktivitetspolitikken.
Sikre gode rammebetinge/ser for barneidretten.
Bidra til å videreutvikle toppidretten innenfor faglig og etisk forsvarlige rammer, og som
bidrar til en posit iv prestasj onskultur som kan ha overføringsverdi til andre
samfunnsområder.
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.
Målrettet satsing for å nå inaktive.
Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrette/egging.
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering.

Den del av overskuddet til Norsk T ipping AS som avsettes t il idrettsformål, vil fortsatt utgj øre
den primære finansieringskilden for den statlige idrettspolit ikken. Nye t iltak og prioriteringer som.
omt ales i meldingen vil, der ikke an net framgär, finansieres innenf or ramme n av spillem idler til
idrettsformål. Regjeringens forslag t il prioriteringer og t iltak i meldingen forutsetter en endring i
pengespilloven vedr. forde lingen av overskuddet fra Norsk T ipping .

Barn og ungdom er de viktigste målgruppene i den stat lige idrettspolit ikken. Det skal spesielt
satses på å legge forholdene t il rette for et allsidig t ilbud om idrett og fysisk aktivitet for barn (6-
12 år) og ungdom (13-19 är).
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2.1.2 Ny stort ingsmelding om folkehelse (2012)
Vi trenger en mo bilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskje ller og gi barn like
mulig heter. Regjeringen styrker helsestasjons- og sko lehelsetjenesten, setter i gang kampanje
for fysisk akt iv itet og sørger for bedre merking av mat.

- Vi må forebygge sykdom og f remme helse i alle sektorer i sa mfunnet. Det er hver enkelts
ansvar. Og det er et fe lles ansvar, sa t idligere helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

I meld ing til Stort inget nr. 34 "Folkehelsemeldingen. God he lse - felles ansvar" setter
regjeringen tre ambisiøse mål:

• V i skal gj øre Norge t il et av de tre landene i verden med høyest levealder.
• Vi skal redusere helseforskjeller og befolkningen skal oppleve flere leveår med god

helse og trivse l.
• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkn ingen.

2.2 Fylkeskommunale føringer

Satsingsområde i hand lingsprogrammet Fysisk akt iv itet i Møre og Romsdal 2013 - 2016.

• Friluftsliv
• Id retts- og akt iv itetsanlegg
• Kompetanse
• Oppslutning
• Samhandling
•  Rammevilkår
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I t illegg har vi lagt til grunn prioriteringar i St.meld. 26 (2011 - 2012) Den norske
idrettsmodellen. Vi har og lagt til grunn Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 - 2016.

Definisjon:
Fysisk aktivitet er all kropps/eg bevegelse produsert av skj elettmuskulatur, som
resulterer i ein vesentleg auke av energiforbruk utover kvilenivå.

Ein kan med bakgrunn i definisjonen putte mange former for fysisk utfolding i denne sekken,
mellom anna leik, mosjon, friluftsliv, arbeid, trening og idrett. Fysisk aktivitet er ei kjelde til
overskot , helse og trivsel, og det er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn. Ved å
stimulere innbyggarane til fysisk aktivitet , kan ein og førebygge og behandle helseproblem.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har peikt på fysisk inakt ivitet som ein av dei f ire viktigaste
risikofaktorane for livsstilssj ukdommar som kreft , hjerte- og karsj ukdommar,
diabetes og kroniske luftvegssjukdommar. Dei tre andre er røyking, dårleg kosthald og høgt
inntak av alkohol.

Møre og Romsdal er eit av dei fylka som har mest etterslep på spelemidlar. Ser ein på tabell 2
og 3 viser desse at 20 % av dei som søkjer får kvart år t ilsegn på spelemidlar, noko som betyr
at søkjarane i snitt må fornye søknadene sine fem gonger før dei får tilsegn. Med bakgrunn i
dette er det viktig å fortsette med å auke spelemidlar t il fordeling, og ein må ha ei prioritering
som er mest mogleg føreseibar for søkjarane som må fornye søknadene sine fleire gonger for å.
kunne faspelemidlar.
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2.2.1 Handlingsprogram

Hovudmål:
Innbyggarane i More og Romsdal skal ha kunnskap om nasj onale anbefalingar for fysisk
aktivitet. l løpet av 20 16 skal 50 % av befolkninga vere fysisk aktive 1 time kvar dag for barn og
ungdom og 30 minutt for vaksne.

Delmål
1. A Iie innbyggarane i Møre og Romsdal skal ha tilgang til turstiar, turvegar eller gangvegar

minimum 500 meter frå der dei bur, og ha ein infrastruktur som gjer det attraktivt å gå
e ller sykle til barnehage , skule og arbeid .

2 . Innbyggarane i Møre og Romsdal skal ha gode høve t il å vere fysisk akt ive i
barnehagen, på skulen og andre institusjona r.

3. Satsinga på idrettsanlegg i Møre og Romsdal skal utviklast på ein slik måte at den
tilfredsst iller framtidas behov i forhold t il organisert og eigenorganisert aktivitet fo r
innbyggarane i fylket.

4 . Det skal jobbast for å legge til rette organiserte aktivitetst ilbod t il alle innbyggarane
uavhengig av nivå og ambisjonar.

5. Kunns kapsn iväet for fysisk aktivit et i More og Romsdal skal vere pa eit hogt niva for sfo-
tilsette og skuleassistentar, leiarar for skule , barnehage og kommunaie instit usjona r,
trenarar, saksbehandlarar på spe lemidlar og folkehelsekoordinatorar.

6 . Det ska l skapast auka medvit om kvardagsaktiviteten si betyding for helsa.

7. Det skal gjerast eit systematisk arbeid for førebygging innanfor området doping i Møre
og Romsdal.

8. Innbyggjarane i Møre og Romsdal skal ha kunnskap om rett kosthald og kva det betyr for
helse og fysisk aktivitet

•
\

Foto: UREDD
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2.3 Kommunale føringer
Halsa kommune har visjonen «en kommune i vekst». Idrett , fysisk aktivtet og folkehelse er et
viktig perspektiv under en slik visjon.

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner har stor betydning for idrettesanleggenes
estetiske utforming. Her fastsettes overordnede formede elementer som volum, størrelse,
høyder, retninger med mer. Arealdelen skal avklare blant annet samspillet mellom landskap
{landbruks- natur- og friluftsområder) og byggeområder.

I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal kommunens behov for idrettsanlegg
vurderes. Her skal hvert anlegg settes inn i en langsiktig strategi og plasseres i et større
perspektiv med hensyn til lokalisering og bruk. Koblingen mellom kommunedelplan og
kommuneplanens arealdel er derfor svært viktig.

God utforming, solide materialer og skikkelig utforming vil på sikt lønne seg økonomisk.
Kommunen har ansvar for at idrettsanlegget settes inn i en overordnet plansammenheng.

I denne planen er det derfor lagt vekt på å følge opp de behov som idrettslagene og andre
foreninger melder inn angående nye anlegg, eller rehabilitering av eksisterende anlegg, slik at

det t ilrettelegges best mulig for Halsa kommunes målsett ing om tilrettelegging for allsidig fysisk
aktivitet for innbyggere i alle aldre og funksjonaliteter.

Anlegg det søkes om spillemidler til, skal forhåndsgodkjennes av kommunen eller av
Kulturdepartementet. Formålet med godkjenning er å sikre egnethet for idrettslige aktiviteter og
tilrettelegging for alle brukergrupper. Ved forhåndsgodkjenning stilles det krav til den estetiske
utformingen av anlegget. Dette er nærmere beskrevet i departementes "Forskrifter og
bestemmelser om stønad av spillemidler" (V-0732).
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Før store anlegg sendes til forhåndsgodkjenning kan private anleggseiere eller idrettslag be om
en forhåndskonferanse med kommunen, slik §93 a i plan- og bygningsloven (pbl) legger opp t il.
En forhåndskonferanse har blant annet som mål å klargjøre premissene og rammebetingelsene
for et byggeprosjekt. En slik konferanse kan både sette det enkelte prosjekt inn i en større
plansammenheng (for eksempel kommunens arealdel) og målsett inger om estetisk utforming.

Konsekvensutredninger skal utarbeides for:
• Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsport med en investeringskostnad på

mer enn 50 mill kroner, og som medfører utarbeidelse av plan etter pbl.
• Skibakker, bobbaner, skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging, med en

investeringskostnad på mer enn 50 mill. kr, og som medfører utarbeidelse av plan etter pbl.
• Golfbane på 9 hull eller mer.
• Aktivitetssentra, lekeland, badeland og lignende med en investeringskostnad på mer enn 50

mill. kr, og som medfører utarbeidelse av plan etter pbl.

Slike konsekvensutredninger skal «klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at
disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket, og når det tas stilling
om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjenn omfores.»

Konsekvensutredningsprosessen skal skje samtidig og samordnet med plan- eller
søknadsprosessen. Slike utredninger kan være viktige bidrag i planleggingen av idrettsanlegg
med stor innvirkning på blant annet lokalmiljøet og natur, landskaps- og kulturmilj øet.
Konsekvensene for transport og annen arealbruk kan også være viktige faktorer.

Til syvende og sist er det tiltakshaver/anleggseier som har det endelige ansvaret for
planlegging, bygging og drift av idrettsanlegget.

3 ldrett, fysisk aktiv itet og fr iluft sliv i Halsa komm une

3.1 Folkehelsearbeid i Halsa kommune
Halsa kommune har nå en folkehelsekoordinator, gjennom denne funksjonen ønsker vi å satse
på livsløpshelse og hverdagslivets helsefokus. Dette er naturlig å trekke inn i plana:

Folkehelse:
Befolkningens helsetilstan d og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid:

Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for  å  opprettholde, bedre og fremme
befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer
som bidrar til bedre helse.

Folkehelsemeldingen sier at fysisk inakt ivitet er den største utfordringen for folkehelsa i
Norge. Vår fysiske form henger sammen med hvordan vår helse er. Vi bør forebygge
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mer og reparere mindre, sa vår t idligere helseminister Jonas Gahr Støre. Derfor er
satsning på økt fysisk aktivitet og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner et viktig
område i alle kommuner i Norge.( Kilde: St. melding nr. 34- Folkeh elsemeldingen - God
helse-felles ansvar)

Det viser seg at i Norge er vi aktive og mange driver med organisert idrett , men det er markant
nedgang i hverdagsaktivitetene våre. Vi sitter mer stille både på arbeid, skole og hjemme. Vi går
og sykler mindre i hverdagen. De norske anbefa lingene om at barn skal være i 60 minutters
fysisk aktive og voksne og eldre 30 minutter daglig er ikke for alle like lett å klare å gjennomføre
(Kilde: Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet).

Her er det de små grepene som gjelder. Hagearbeid, rask gange, ta trappa istedenfor heisen, la
bilen stå, gå eller sykle t il jobb eller skole, lek med barna, hoppe på trampoline, er blant annet
dagligdagse aktiviteter som er enkle å mestre. De små grepene hver dag gir positive
helsegevinster, som forhindrer inaktivitet. Med inaktivitet fører også økt risiko for overvekt,

hjerte og karsykdommer, diabetes, høy blodtrykk og andre kroniske sykdommer.

Undersøkelser viser at vi trener mer enn på ått itallet. Men samtidig viser det seg at folk er blitt
tyngre, selv om vi trener oftere og lengre økter enn t idligere. Det er vår stillesittende hverdag og
mangel på daglig fysisk aktivitet som er årsak i dette. ( Kilde: HUNT- helseundersøkelsen i Nord
Trøndelag 2006-2008)

I Halsa skal det være like lett å ta en topptur på en av våre fantastiske fjell, som at
bevegelshemmede eller mennesker med sansetap eller som har kroniske sykdommer skal
kunne gå en tur på en mosjons løype for å være i fysisk aktivitet.

•  Vi ønsker et bredt spekter av tilbud, som dekker innbyggernes behov. Lavterskeltilbud til
den gruppa som sliter med å motivere seg til å være fysisk aktive kan blant annet være
turstier i nærområdet eller flerbruksanlegg tilknyttet eksisterende anlegg rundt  om i
kommunen.
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Barn og unge ønsker variasjon av tilbud for å være aktive. Mange fotballøkker gror igjen og det
er færre hytter i trærne enn før. Den frie uteleken er erstattet mye av aktiviteter foran en skjem i
fritiden og i helgene. Barns naturlige mestri n gsfolelse ute i frileken er positiv for selvfølelsen. I
tillegg t il frivilligheten får også barnehager, SFO og skolene et større ansvar for å få barna til og
bli aktive .

Det er også at paradoks at på idrettsarrangement, kamper og andre tilstelninger for barn og
unge (også gjennom skolen) , serveres eller selges det usunn mat av de voksne. Blant voksne
og eldre likeså. Et løft for bedre folkehelse i kommunen har vært å få fokus på sunne
alternativer å servere/selge til de unge som er på f . eks. fotball kamp eller korpsseminar.
Kiosksalg står for en del av inntekta til lag og foreninger, men frivilligheten kan som pådrivere
selge sunn mat på sine tilstelninger og være med å bidra til bedre folkehelse til innbyggerne i
Halsa.

Dette gjelder også for alle aldersgrupper, og spesielt under tilstelninger for eldre er det tradisjon
å servere søte kjeks og kaker t il kaffen. Kompetanseheving/ kurs til de frivillige kan være nyttig
å gjennomføre, for å øke kunnskapen om hva som er sunn mat og rett og slett oppskrifter på
hva man kan servere.
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3.2 Organisert idrett
Id rettslagene i Halsa tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) utgjør 854 medlemmer totalt. Dette
fordeler seg på kj ønn ; 36 1 kvinner og 493 menn. Dette utgj ør litt over 50% av kommunens
innbyggere totalt.

Kvinner Menn Totalt

Halsa ldrettsrad 361 493 854

Betna IL 62 69 131

Halsa IL 150 214 364

Valsoyfjord IL 84 106 190

Halsa Miniatyrskytterlag 4 19 23

Halsa ballklubb 42 32 74

Norsk Motorsport Halsa 2 25 27

Halsa NTN Taekwon -Do klubb 14 20 34

Trollheimen Randoneeklubb 8 3 11

3.3 Friluftsliv og uorganisert aktivitet
I tillegg har vi foreninger og grupper utenom de som er t ilknyttet NIF som t ilbyr fysisk aktiv itet
året rundt, blant annet Halsa seniordans, Valsøyfjord bygdekvinnelag , bedrifts idretter,
turgrupper, baby- og småbarnstrim, private etc. Kristiansund og Nordmøre turistforening er også
en vikt ig bidragsyter for fysisk aktiv itet og friluftsliv i kommunen gjennom de mange merkede
stiene og hyttetettheten i området.

I Halsa er det et vidt spekter av anlegg for idrett og f riluftsliv. A sikre fr iområder nær skoler og
boligområder, v il fortsatt væ re vikt ig. Store deler av befolkningen ønsker å bruke naturen t il
fysisk fostring og rekreasjon.

Det å drive friluftsliv har mengde posit ive effekter. Det er med å øke bevisstheten rundt miljø,
det formidler også kulturhistorie og det gir oss økt naturfaglig kunnskap. Frilufts liv er helse og
trivselsfremmende og g ir dermed samfunnsøkonomiske fordeler ved forebygging av fysisk og
psykisk sykdom.

Friluftsliv blir også benyttet som en att raksjon i re iselivssammenheng. Ikke minst gir friluftsliv
oss en avkopling fra hverdagen og fører oss inn i et naturfellesskap.
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Halsa kommune er en fjordkommune og har dermed et spesielt ansvar for å fremme friluftslivet i
strandsonen. Kommunen må være bevisst på at det i framtiden kan bli konflikter mellom
frit idsbebyggelse og fr iluftsliv i strandsonen.

I tillegg til friluftsliv i nærmilj øet og i strandsonen er det også vikt ig å ha turområder i mer urørt
natur. Det er viktig med tanke på de som kommer etter oss og det er fremdeles en stor gruppe
som ønsker å benytte seg av «urørte» turområder både for dagsturer og overnatt ingsturer. Her
har Halsa et ansvar ikke bare for egne innbyggere, men også for tilreisende og besøkende.

Det har i forrige planp eriode vaert merke t 23 turstier spredt rundt r kommunen med tilhørende
turstikart. Disse stie ne er det viktig å holde vedlike og kanskje supplere med enda flere, selv om
det vil ha sin øvre grense for hvor mye av terrenget som skal være merket med turstier. Det er
viktig å ta vare på landskap t il friluftsliv og rekreasjon uten slik tilrettelegging også. En naturlig
oppfølging av etablerte stier vil være å skape en enda bedre tilrettelegging «nær der du bor». Vi
ser en del kommuner som opererer med mål om at merkede stier skal ligge maksimum 500
meter fra stuedøra til enhver innbygger. Dette kan være noe å strekke seg etter, i alle fall i
tettere boligstrøk og grender i Halsa. I tilknytning til helseinstitusjonene på Liabø vil det være en
god målsetting å legge til rette for helseløper og lavterskel turløyer helt inn til bygningene.

Ved nye Halsa barne- og ungdomsskole er det lagt til rette for naturliv gjennom tursti og hytter i
skogen ved skolens uteområde.

Betna IL kjører opp vinterløyper fra Skaramyra mot Blåfjellet. Det er anlagt to lysløyper i
kommunen, en i Betna og en på Valsøybotn, den siste nevnte har sin rolle innenfor Barn i
Løypa. Det planlegges nå løypetrase som binder kommunesenter og skole t il oppkjørte
skiløyper i Glåmenområdet.
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Turorientering er en økonomisk rimelig aktivitet som ikke krever vesentlig organisering, foregår i
natur og kan drives av alle i alle aldre . Kartene er imidlertid gamle og tenger oppdatering.

Vi har fått sikret en del områder t il friluftsliv både statlig og via servituttavtaler med grunneiere.
Av sikrede områder har vi Knarrbukta og Fjærvika som badestrender.
De jaktbare viltartene i kommunen representerer betydelige verdier, ikke bare som ren
kjøttverd i, men også som rekreasjonsverdi og inntektspotensiale ved salg av jaktrett igheter.

For å ivareta i kommuneplansammenheng benytter en flere muligheter. En kan avsette arealene
til fellesformålet landbruks-, natur- og friluftsområder. En måte å ta hensyn til denne interessen
er å la områdene inngå i byggeområder eller reguleringsplan før tiltak settes i gang.

1akt8
nskekor' ••
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En annen måte å sikre formålet er å avsette
aktuelle arealer som båndlagte områder. Her
vil selve båndleggingsbestemmelsene senere
sikre interessene. Dette er bestemmelser som
vedtas i kommuneplan og som gjelder også
delplan for idretts og friluftsliv .

I forrige planperiode ble det gjennom et
tverrfaglig samarbeid utviklet et felles jakt- og
fiskekort, kalt «Blåfjella». Dette for å gjøre
jakt- og fiskemuligheter lettere tilgjengelig for
innbyggere og besøkende uten
g ru nneierrettig heter.

Halsa kommune er en kommune med mange
vann, 48 av dem er fiskevann. Dette gir
mange muligheter for aktivitet som for
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eksempel fiske, badeliv, båt og kanoaktivitet , etc . Når det gjelder fiskevann så bør en kanskje
tenke på om det er noen vann som bør tilrettelegges spesielt slik at en kan få ungdom
interessert. Ingen vann i kommunene er av en slik størrelse at motorisert ferdsel er t illatt .

4 Generelle utviklingstrekk

Gjennomsnittlig levealder for det norske folk har økt, og materielt sett har vi aldri hatt det
bedre. Vi lever i et samfunn der livsstilssykdommer øker i omfang. I overgangen fra et fysisk
arbeidende folk t il en mer st illesittende hverdag for størstedelen av befolkningen makter vi
ikke kompensere for det faktum at menneskekroppen er skapt t il å være i bevegelse.
Samtidig øker helsevesenets utgifter for å holde oss friske øker kraft ig. Undersøkelser viser
at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15-25 är. Livsstilen ser
deretter ut t il å feste seg og varierer lite fram til pensjonsalderen. Den
mest krit iske fasen er mellom 17 og 20 år, da andelen fysisk inaktive øker mest i den
perioden.

For kort t id siden trodde vi at nordmenn f lest har en fysisk aktiv livsstil og at livsst ilssykdommer
knyttet til fysisk inaktivitet ikke er så fremtredende i Norge. Det er imidlertid grundig dokumentert
at også Norge er rammet av det moderne samfunns helsesvekkende livsstil som bl.a. inkluderer
nedgang i aktivitetsnivået. Den negative utviklingen i befolkningens fysiske aktivitetsnivå er en
del av en trend i alle industrialiserte land.

Økningen i kroppsvekt på verdensbasis er så
sterk at Verdens helseorganisasjon (WHO)
definerer den som en global epidemi med store
konsekvenser for folks helse. Dette medførte at
WHO våren 2004 vedtok en Global strategi for
kosthald, fysisk aktivitet og helse.

Økt fysisk aktivitet har vært satt i fokus gjennom
en samlet nasjonal strategi. Flere
samfunnsområder og arenaer har vært involvert -
barnehage, skole, arbeidsplass, transport,
nærmiljø og frit id. Det har krevd og krever
samarbeid mellom ulike sektorer og
forvaltningsnivåer. Det er åtte departementer som
har stått sammen om utformingen og
oppfølgingen av planen.

Handlingsplan for fysisk aktivitet har vært og er en
nasjonal mobilisering for bedre folkehelse
gjennom økt fysisk aktivitet.

4.1 Utviklingstrekk hos barn og ungdom
Samfunnsmessige og institusj onelle endringer
har de siste t iårene endret vilkårene for barns
aktivitet utendørs, spesielt i nærmilj øet.
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Barns hverdagsliv preges i større grad enn tidligere av tilstedeværelse og utfoldelse innen
andre aktivitetsarenaer enn i og rundt hjemmet. Barn og ungdom tilbringer stadig mer t id i
offentlige institusjoner. Skolestart for 6 åringer og innføring av skolefritidsordning har
forsterket utviklingen. Barnehage, skole og skolefritidsordning utgjør i dag kanskje de
viktigste arenaer for barns lek og fysisks utfoldelse.

•  Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag og ha moderat
og høy in tensitet (SHdir 2000b, Nordic Counsil of Ministers 2004)

•  Norske 10-äringer sitter i gjennomsnitt 10 timer pr dag. Hver femte tenåring har
symptomer på muskel/ skj elettplager (Norsk senter for barneforskning)

•  En WHO-studie fra flere land, viser at barn og ungdom i alderen 11-16 är sitter stille
foran skj erm i gjennomsnitt 40 timer per uke utenom skoletid.

4.2 Hvorfor drive fysisk aktivitet
Med henvisninger t il Folkehelsemeldingen og handlingsplan for fysisk aktivitet vises det til at
de viktigste forhold som påvirker mennesket helse speiles av vår livsst il.

Gjennomsnittsnordmannen har de siste 10 åra blitt 5 kg tyngre til tross for et bedre kosthold.
Dette er et klart signal om at vi driver for lite fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er den enkleste
og mest effekt ive måte å bedre egen helse på, undersøkelser viser at dette i tillegg fører
med seg bedre vaner  i  forhold til kosthald og bruk av nytelsesmidler.
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Fysisk aktivitet skjer svært ofte i et sosialt felleskap med andre mennesker, og skaper derfor
gjerne sosiale møteplasser. Disse effektene mä ikke undervurderes, i et samfunnsmessig og
helsefremmende perspektiv. I tillegg viser gjentatt forskning en betydningsfull sammenheng
mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

4.3 Motoriske vansker
I følge dokumentasjon fra blant annet Norsk senter for barneforskning og
Nordlandsforskning vet vi at:

•  Barn er mindre fysisk aktive enn tidligere
•  Barn bruker mer av fritiden innendørs til fjernsyn, video, data eller lesing.
•  Stadig mer av barn og unges oppveksttid tilbringes på offentlige institusj oner.
•  Barn i skolealder har svakere grov- og finmotoriske ferdigheter enn tidligere.
•  Stadig færre  bamn gar/sykler til skole eller fritidsaktiviteter.

Det er altså nærmest utallige undersøkelser som nesten uten unntak viser sammenhengen
mellom trivsel, helse og fysisk aktivitet.

Spesielt ønsker befolkningen å drive uorganisert fysisk aktivitet, mange ønsker å drive dette
utendørs, spesielt i sommerhalvåret. Mesteparten av barn og unges fysiske aktivitet skjer på
en uorganisert måte, via lek i nærområdet. Dette betyr at Halsa kommune må fortsette sitt
arbeid for å få bygget nærmiljøanlegg, og tilrettelegge og stimulere til bruk av naturen. Det er
viktig med målsettingen om at tilretteleggingen legges der «folk bor» dersom det skal ha en
reell folkehelseeffekt.

aaa- ±•e

Foto: Ragnhild Godal Tunheim
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5 Spillemidler

Overskuddet fra Norsk T ipping AS forde les med halvparten t il kultur og ha lvparten til
id rettsformål. Av den halvparten som går t il idrett fordeles ca halvparten til anleggsutvikling , dvs.
idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene. I t illegg fordeles 10 % av
overskuddet til aktiviteten i idrettslagene.

Prioriteringer av spillemidler til næ rmiljøanlegg og anlegg med høyt brukspotensiale er
sentrale virkemidler med tanke på å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Midlene ska l
fortrinnsvis t ilfalle hovedmålgruppen barn og unge mellom 6-19 år.

En forholdsvis stor andel av anleggsmassen i Norge er eldre anlegg . Enkelte av anleggene
tilf redsstiller ikke dagens krav , enten på grunn av at anleggene er nedslitte eller at kravene i dag
er høyere enn da anleggene ble bygd. For mange av disse anleggene er derfor rehabilite ring en
forutsetning for fortsatt drift . Det vil i e r samfunnsøkonomisk og milj ømessig perspektiv ofte
væ re mer lønnsomt å rehabilitere enn å bygge nye anlegg.

5.1 Klassifisering av anlegg:
Nasjon alanle gg, har en stand ard som gj or det mulig aarran gere internasjonale mesterska p.
De e ies og drives av kommuner og eller selskap.

 Ordinære anlegg, drives av det offentlige og eller idretten som driver ca halvparten hver. En
generell tendens er at jo dyrere og mer komplisert teknisk anleggene er, jo f lere har det
offent lige ansvar for.

 Nærmilj øanlegg er anlegg elter områder tilrettelagt for egenorgan isert fysisk aktiv itet ,
hovedsakelig be liggende i tilknyt ning t il bo- og/eller oppholdsområder. Vanligvis eies av
kommunen, velforeninger eller idrettslag.
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5.2 Universell utforming
Kulturdepartementet har utarbeidet regler for hvordan idrettsanlegg skal tilrettelegges for
funksjonshemmede brukere (Idrettsanlegg og funksjonshemmede V-511). Tilrettelegging er en
forutsetning for tilskudd fra spillemidlene. Kulturdepartementet legger plan- og bygningsloven,
med byggeforskriftene, til grunn for godkjenning av ulike idrettsanlegg. Norsk Standard og NBI's
anbefalinger i rimelig geografisk nærhet til stedet de bor.

Norges Idrettsforbund (NIF) og Olympiske komite har som hovedmål at:

«Alle mennesker skal ut fra sine forutsetninger og behov, gis anledning til å drive fysisk
aktivitet p å allment tilgj engelig område, eller i et tilrettelagt idrettsanlegg i rimelig
geografisk nærhet til stedet de bor.»

5.3 Søknad om spillemidler til idrettsanlegg
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt
forskrifter, gitt i kongelig resolusjon av 11. desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» - V0732 (veilederen finnes
her: Søknads- og regnskapsskjema - reaiering en_no).

«Alle søkere av sp illemidler plikter selv å gj øre seg kj ent med
veilederen V-0732»

Søkere av  t ilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner,
fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet. Det
vil bli tillagt vekt om idretten og/ eller det offentlige er med på eiersiden. For andelslag og
aksjeselskap må vedtektene inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/ eller det offentlige
kontroll med eierforhold og drift .

Det er et  grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag
for fortjenestebasert eierformer  eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Det kan søkes tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg  som er åpne for
allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Hovedregelen er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad
opp til et maksimumsbeløp, som for tiden er kr 1 000.000, nederste grense for godkjent
kostnad ved beregning av tilskudd er pr 2013 kr 150 000. For kart er nedre grense for godkjent
kostnad kr 75 000.

For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at søknadsbeløpet
kommer over kr 1 000.000, fastsettes det hvert år maksimale tilskuddsbeløp.

For turløyper kan det søkes om inntil 50% tilskudd av godkjente kostnader inntil kr 1 000 000.

Alle søknader sendes elektronisk.  Ta kontakt med Halsa kommune for å registrere
anleggssted. Anlegget skal være med  i  plan for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune, i Halsa kommune er fristen 15. oktober.
Søknadene må være ferdig politisk behandlet i kommunen innen utgangen av året. Søknadene
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videresendes innen 15. januar til Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen fordeler
beløpene og underretter søkerne om tilsagnet innen 1. juni samme år. Søkerne plikter å gjøre
seg kj ent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen. For fullstendig informasjon se:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732. Soknadsskjema finnes
som lenke på www.halsa.kommune.no og den finner du via menypunktet «næring og kultur» på
forsiden, følg deretter «kultur»-lenken inn til siden med lenke til søknadsskjema.

Den elektroniske søknaden inneholder følgende:
1. Soknadsskjema finnes på idrettsanlegg.no
2. Skjema for kostnadsoverslag
3. Finansiering
4. Regnskapsskjema
5. Regnskapsskjema for bygging av anlegg for friluftsliv i fjellet
6 . Gavebrev.

Foto: UREDD

Vedleggsliste  i  idrettsanlegg.no
• Forhåndsgodkjennning av dugnad
• Forhåndsgodkjente planer
• Prosjektplan
• Behovsvurdering
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• Egenkapital
• Kommunale tilskudd
• Fylkeskommunale tilskudd
• Private tilskudd/kontanter
• Lån
• Dugnad
• Gaver/rabatter
• Annen finansiering
• Driftsplan
• Kopi av skjøte/leieavtale
• Tinglyst skjøte/leieavtale
• Aktivitet/behov
• Vedtekter/utleieregler
• Opplysninger om konto og regnskapsansvar
• Uttalelse fra idrettsrådet

5.4 Rehabilitering av anlegg
Det kan ytes tilskudd til rehabilitering av anlegg, primært når dette vil gi større og bedre forhold
til aktivitet blant barn og ungdom. Slik omfattende rehabilitering er ofte like dyrt som nybygg og
må derfor vurderes i forhold det.

Generelle bestemmelser ved rehabilitering
• Anlegget må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk

aktivitet.
• Anlegget skal være universelt utformet.
• Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalif isert og helhetlig

tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold
i hele anlegget.
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• Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer
med relevant fagkompetanse. Tilstandsanalysen kan uføres i henhold til NS
3424. (For bad/svømmehaller kan i t illegg departementets tilstandsrapport
V-0869 utfylle s).

• Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.
• Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være

utilfredsstille nde teknisklokonom isk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner
og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.

• Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak
gjelder for idrettsgulv, idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg og kart hvor det
kan søkes om tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk.

• Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold
fra anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd.

• Planer for rehabilitering av anlegg som etter gjeldende bestemmelser skal
forhåndsgodkjennes i departementet som nyanlegg, skal sendes departementet til
behandl ing.

• Forhåndsgodkjenning av planer skal gjøres etter samme regler som for nye anlegg . Se
nærmere om dette i informasjonsheftet V-0598 B/N.

•
Foto: UREDD

5.5 Nærmiljøanlegg  -  orientering om endringer varslet  i  Meld. St. 26 (2011-2012)
Den norske idrettsmodelle n - sammenslaing av tilskudd til ordinære anlegg og nærmilj øanlegg
- bortfall av t ilskuddsordningen for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.

For 2013 fastsetter depart ementet - som tidlig ere - to beløp som den enkelte fylkeskommune
får til forde ling til henholdsvis ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fra og med 2014 vil
departementet slå sammen de to beløpene og fastsette ett samlet beløp som den enkelte
fylkeskommune selv kan fordele mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
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Bestemmelsene om nærmiljøanlegg vil gjelde for søknader om og t ildeling av t ilskudd t il
nærmilj øanlegg fra og med 2014. Fra og med 2014 vil t ilskuddsordningen for mindre
kostnadskrevende nærmiljøanlegg bortfalle. Samtidig reduserer departementet kravet t il
minstekostnad for nærmiljøanlegg til kr 50 000.

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk akt ivitet, hovedsake lig
beliggende i tilknytning til bo- og/ eller oppholdsområder. Denne type anlegg er uteområder som
skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorgan isert fysisk aktiv itet , primæ rt for
barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig . Anleggene skal ikke dekke behovet
for anlegg til organisert idrettslig eller konkurranser  i  idrett .

T il nærmiljøanlegg kan det søkes om t ilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset
oppad t il 300.000 kroner. I tilskuddssammenheng er nærmilj øanlegg utendørsanlegg.

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillem id ler
t il bygg ing av idrettsanlegg. Fylkeskommunen har også ansvar for opplæring av
saksbehandlere i kommunene og andre spillemiddelsøkere. Mer detaljert informasjon f inner
du på idrettsanlegg.no.

Kommunal støtte til investeringer
Et utgangspunkt for kommunal deltakelse i slike investeringsprosjekter har vært å yte et tilskudd
på ca. 10% av godkjent utbyggingskostnad. Muligheten for å kunne gi tilskudd vil imid lert id
væ re avhengig av de n generelle kommunale økonomi f ra år t il år, dvs. i forhold t il politisk
priorite ring.

Handlingsprogrammet i kommunedelplanen og reelle søknader fra aktuelle
idrettsorganisasjoner v il derfor være viktige komponenter i det forberedende arbe idet i
forbindelse med utarbeidelse av kommunens økonomiplan/budsjett . Et av hovedpoengene må
altså være å bruke kommunedelplanen for id rett og fysisk akt ivitet aktivt i den årlige rulleringen
av økonomiplan/budsjett . Hovedaktørene vil være idrettsrådet , folkehelsekoordinator og
rådgiver næring og kultur.

Sitat fra forrige plan  :
"Kommunen kan yte tilskudd på inntil 25 % av totale kostnader. Kommunale vedtak om
budsj ett og økonomiplan med årlig prioriteringer vil bestemme omfanget av, og hvem
som til enhver tid skal få kommunale tilskudd til utbygging av idrettsanlegg. 11

Årlige kommuna le tilskudd t il idretten
Under ellers skiftende økonomiske t ider har det årlige t ilskuddet fra kommunen t il idretts laga
væ rt skjermet for nedskjæringer eller bortfall av støtte . T ilskudd for 2004 var på kr. 70.000. -
S iden 20 10 har beløpet vært kr 80 000. 25 % av dette fordeles etter medlemsta ll og 75 % etter
driftsutgifter og etter a ndel aktive barn og unge mello m 13-19 är i laget. Dette t ilskuddet går til
drift og vedlikehold av idrettslaga sine anlegg , samt t il akt iv itetstilbudet.

Kontaktpersoner for spillemidler i Fylkeskommunen:
• Siri Ask Fredriksen, tel 71258844, e-post: siri_ask_fregriksen @mrfylke _no
• Petter Ervik Jenset, tel 71258843, e-po st: petter_lind_jenset@m rfylke _no
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5.6 Friluftsliv og friluftsanlegg
Det kan søkes om tilskudd til friluftsanlegg fra spillemiddelordningen. Dette gjelder for
eksempel dagsturhytter, turveier, turløyper, turstier og turkart. Friluftsliv er en del av norsk
kulturarv med røtter både i bygdenes hosting stradisjoner og utgjør fundamentet i norsk
friluftslivstradisjon. Allemannsretten er tuftet på respekt for naturen og hensynsfull opptreden
både i forhold til miljøverdier, grunneiere og andre brukere.

For svært mange er friluftsliv kilde til økt trivsel både i hverdag og ferie. Gjennom friluftsliv
utvikles respekten fro natur og dermed ønsket om å ta vare på den. Naturvennlig friluftsliv
blir derfor et viktig element for en bærekraftig utvikling.

Nedre grense for godkj ent kostnad er kr 150 000 for overnattings- og sikringshytter og kr 20 000
for løypetiltak. Til overnattingshytter kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad.
Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 700 000. Departementet vurderer ethvert hyttetun (med flere
hytter/bygg) som ett søknadsobjekt. Beløpsgrensen gjelder således for samtlige bygg på
hyttetunet, med unntak av sikringshytte. Til sikringshytter og løypetiltak kan det søkes om
tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 000.

Fylkeskommunen fr iluftsmidler
Årlig settes det av kroner til ulike frilu ftstilt ak i fylket. Midlene skal bidra til å sikre arealet ,
tilrettelegging og stimulering til friluftsliv slik at mulighetene til å utøve friluftsliv som
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Kommuner eller interkommunale råd kan søke tilskudd etter denne ordningen i
fylkeskommunen. Søkere fra lag og frivillige organisasjoner kan inngå i søknader fra
kommune/interkommunale råd.

Tiltak som kvalifiserer til støtte skal være forankret i kommunal, regional eller
fylkeskommunal plan. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. Tiltakene bør tilpasses flest

27



' Plan for 1drGtt fyo ct .?ftivi:.-t og f i!dk l:1, f Halsa liommune - 201t , OP

mulig brukergrupper, jevnfør prinsippene om universell utforming.

Det er egne retningslinjer og søknadsskjema for fylkeskommunale friluftsmidler.

6 Visjon, mål og st rategier

Halsa kommune skal innenfor lovmessige og økonomiske rammer fremme helsebegrepet
ved å legge til rette for «idrett og fysisk aktivitet for alle».

Visjon for fysisk aktivitet i Halsa: Fysisk aktivitet for alle!
Hovedmål: AIie skal ha en aktiv hverdag.

Halsa kommune skal være et livskraftig lokalsamfunn der vi har gode og
likeverdige levevilkår, god livskvalitet for alle grupper av befolkningen, sterk
felles identitet og tro på framtida.

1. AIie skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og
miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.

2. Fril uftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkninga.
3. Barn og unge skal få muligheter til å utvikle egne ferdigheter i friluftsliv .
4 . Områder med verdi for friluftslivet skal sikres slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel,

opphold og høsting, og at naturgrunnlaget blir tatt vare på.
5. Ved bosted, skoler og barnehager skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og

annen aktivitet i en variert og sammenhengende grøntstruktur med nærhet til
omkringliggende naturområde.

6 . Den fysiske hverdagsakt iviteten settes i fokus gjennom folkehelsesatsinga i Halsa
kommune.

Disse delmålene gir en del videre føringer på hvor vi vil sette inn innsatsen for å arbeide
mot kommunens visjon:

1. Økt tilgjengelighet til nærmiljøanlegg og anlegg/ områder for friluftsliv.
2 . Utvalgte turstier legges så nær «stuedøra» og inst itusjonene som mulig.
3 . Det utvikles helseløype på Liabø/ Vågland.
4. Det etableres Stikk-Ut turer i Halsa
5. Prioritere prosjekter der familier, barn og ungdom er målgrupper.
6. Gjennom ulike tiltak å stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet som grunnlag for en

bedre helse , trivsel og livskvalitet generelt i befolkningen.
7. Sikring av arealer t il utøvelse av friluftsliv.
8. Økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage og skole.
9. Utvikling av nærmiljøanlegg i tilknytning av skolens uterom, knytte skole og

nærliggende løypenett og anlegg sammen.
10. Opprettholde/styrke rammebetingelsene for frivillig, medlemsbasert idrett på lokalt nivå .
11. Prioritere anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom.
12. Satse på anleggstyper som kan brukes av mange, og som gir mulighet for

egenorganisert fysisk aktivitet
13. Fortsette å legge til rette for aktiviteter som treffer ungdom mellom 15 og 30 år, som for

eksempel gokartbanen og paintballanlegget.

28



' !' 1 r fe,, 1ch .:tl  tr L.11 a'.l1v1:et op fr;i:,i,i r.liv i :  iai!..t ·:omnw : 1c - 20'i<, 2G1i

6.1 Hovedmål for idrett og friluftsliv
Planen skisserer de hovedmål som skal ligge til grunn for idrettens anleggsarbeid og
tilrettelegging for fysisk aktivitet i Halsa kommune.

1. Etablering og utvikling av idrettsanlegg og friluftsanlegg skal søke å integrere grupper som er
underrepresentert i idretts- og friluftsmiljøet.

2. Aller lokalsamfunn, boligfelt i ved offentlige funksjoner i kommunen skal ha idrettsanlegg og
tilgang til friluftsområder som fungerer tilfredsstillende for aller aldersgrupper og de aktiviteter
som utøves der.

3. Utvikle anlegg som fremmer deltagelse og trivsel, der idrett, friluftsliv og annen fysisk
utfoldelse favner et allsidig tilbud som passer for begge kjønn, i alle aldre og
funksjonshemmede.

6.2 Strategier for å nå målsett ingene

• Tilrettelegge idrettsanlegg slik at funksjonshemmede  kan  få utfolde seg innen idrett og
annen fysisk aktivitet og tilpasse anleggene/tiltakene slik at de har tilgang til egenaktivitet
og arrangementer i/ved disse

• Legge t il rette for kommunikasjon og samordning av skoleverkets-, idrettens- og friluftslivets
behov for anlegg.

• Videreutvikle barn og unges oppvekstmiljø ved å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i
nærmiljøet.

• Bidra til enda bedre samhandling mellom idrettslagene med det formål å skape en god
totalitet i tilbudet til innbyggerne.

• Legge vekt på estetikk og miljøhensyn ved etablering og rehabilitering av anlegg, der
opparbeiding til for eksempel friluftsformål er tilpasset og uten større inngrep.

• Tilrettelegge for friluftstilbudet som bading, turgåing, fiske, natur- og kulturstier.
• Friluftsanlegg skal gjøres tilgjengelig for alle brukergrupper  i  størst mulig grad.
• Utvikle friluftslivet til en del av reiselivstilbudet og legge til rette for friluftsliv og fysisk

akt ivitet i forbindelse med utbyggingsområder for hytter og hus.
• Sikre friluftsnære boligområder ved at arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv

innarbeides i kommunens kommuneplan og reguleringsplaner.
• Halsa kommune bør delta økonomisk ved etablering og tilrettelegging av idrettsanlegg som

tildeles spillemidler og/eller andre offentlige tilskudd.
• Kommunen bør så langt det er mulig bidra med teknisk bistand ved planlegging og

prosjektering av idrettsanlegg.
• Halsa kommune har et selvstendig ansvar for at drift og vedlikehold av anlegg det er

investert i blir fulgt opp på forsvarlig vis.
• Utbygging av idrettsanlegg skal skje etter de retningslinjer som gis av kulturdepartementet

og den prioritering kommunen har lagt opp til i planen.
• Etablering av nye idrettsanlegg skal i all hovedsak stå i forhold til den aktivitet som

eksisterer innenfor idrettsgrenen i kommunen og regionen. Det skal være mulig å legge til
rette for videreutvikling og nye idrettsgrener. Nye og etablerte idretts- og friluftsanlegg skal,
så langt det er mulig, tilpasses flere aktiviteter og brukergrupper.

• Et idretts- eller friluftsanlegg skal, så sant det praktisk gjennomførbart, planlegges og
tilrettelegges for helårsbruk.

• Halsa kommune bør bidra til tilrettelegging for vinteraktiviteter, dette gjelder for eksempel
bistand  i  planlegging og rydding av løypetrasseer, støtte til innkjøp av tråkkemaskin, etc.
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6.3 Folkehelsetiltak i Halsa kommune

[Es 17IE7I3 KG)III =LILIA

1. Øke aktivitetsnivået i • Flere gang og sykkelveger, slik Barn og unge trives bedre
skole og at de i nærområdene til skolen på skolen, konsentrere
barnehage kan sykle eller gå i trygge seg og presterer bedre

omgivelser med daglig fysisk aktivitet

• Fysak inn i alle alderstrinn på
skolen. Pr. i dag er det kun
fysak på mellomtrinnet, men
måler å kunne ha det inn på
alle alderstrinn Her er det ønskelig med

flere bålplasser,

• Økt kompetanse blant alle gapa huker og områder
lærere og barnehageansatte som stimulerer til aktivitet
vedr. lavterskelaktiviteter og som f. eks. taubaner,
fril uftsaktiviteter skogområde med

klatretrær og frilek

• Økt bruk av nærmiljøet og
uteområdene rundt skole og Flerbruksanlegg gir økt

barnehager i skole og tilbud til barn og unge

barnehagetida
AIie skal ha mulighet til å

• Flere tilrettelagte turstier og delta på skolen skøyte,

mosjonsløyper, gjerne med ake eller skidager. På en

gapahuker, bålplasser knyttet utstyrssentral kan man

mot eksisterende skiløyper, låne akt ivitetsutstyr som

skøyteplasser og idrettsanlegg ski, skøyter, akebrett ,
redningsvester, fiskeutstyr

• Bygge skateboardbaner ved m.m

fotballbanene og skolen i
bygda

• Utstyrssentral opprettes i Kiosksalg med typisk

kommunen for a utjevne pølse, brus, sjokolade og

sosiale forskjeller pluss tanken snack bør unngås og sunn

om gjenbruk mat bør serveres/ selges
som et alternativ- her

• Servering av sunn og kul mat trengs det

på t ilste lninger for barn og kompetanseheving og

unge kurs pa omrädet

2. Øke andelen voksne • Flere gang og sykkelveger Arbeidsgivere i kommunen
som er fysisk aktive rundt om i kommunen bør satse på friskhet og

satse på forebyggende

• Den enkelte arbeidsplass har arbeid, fysisk aktivitet og
fysisk aktivitet i arbeidstida og sunt kosthald
vi skal ha helsefremmende
arbeidsplasser, som reduserer Et bredt spekter av
sykefraværet muligheter som dekker

både den aktive
toppturentusiast og den
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• Legge til rette fjellturer, som driver mosjon på et
friluftsliv, turstier i skog og lavere nivä.
mark, mosjon eller helseløyper
i nærområder som er
universelt utformet, slik at alle
kan komme seg ut på tur

• Arbeide etter «500
meterre gelen» - 500 meter til
nærmeste tursti.

• Etablere Stikk-Ut turer i
kommunen.

3. Eldre skal ha en • Idrettslagene legger til rette for AIie idrettslag tar ansvar
aktiv alderdom seniorgrupper og eldretrim for å inkludere eldre

• Økt kompetanse blant
idrettsledere/instruktører om Kurs og opplæring
viktigheten av fysisk aktivitet
for eldre

• Gode mosjon - og helseløyper Tenke på tilgjengelighet,
i nærområder. parkering handicaptoalett

• Stimulering av frivilligheten i
samarbeid med det offentlige

Se på transport til og fraom å transportere eldre til
arrangement og dra i gang arrangement
trimtilbud til den eldre delen av Nærområder må ha
befolkningen tilgjengelige aktiviteter,

turstier og flerbruksanlegg
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Et vikt ig mål for utviklingen i kommunen er at hele befolkningen får gode muligheter for
fysisk akt iv itet der de bor og/e ller oppholder seg. For å nå et slik mål er det v ikt ig at
kommunen kan påvirke utbyggingsaktiviteten og loka liserningen av ulike idretts- og
friluftsanlegg .

Sikring av arealer
Kommuneplanes arealdel legger føringer på hvordan kommunens areal skal benyttes. Det
er driftsstyret som har et spesielt ansvar for at dette følges opp, men idrettslag og andre lag
har et se lvstendig ansvar for å fremme sine interesser. Ved rullering av kommuneplanens
arealdel er det v ikt ig at disse instansene sørger for at anleggplanens hovedmål blir fulgt opp
og det blir avsatt tilst rekkelig med areal for å dekke behovet.

Finansiering av utbyggingskostnad
Det er i dag hovedsakelig tre finansieringskilder som er aktuelle i forbinde lse med
idrettsanlegg og fr iluftsanlegg, det er egenkapital, spillemidler og kommunale t ilskudd. I
t illegg kan det væ re aktuelt med rabatter og gaver fra næringslivet og enkeltpersoner.
Regnskapsbestemmelsene pålegger lag og foreninger å vise forde lingen mellom dugnad og
gaver. Regnskapene må for ordinære anlegg revideres av kommunens revisor før
spillemidlene blir utbetales fra fylkeskommunen.

Godkjenning av idrettsanlegg
Siden 1987 har kommunen hatt ansvaret for godkjenning av de fleste typer id rettsanlegg og
friluftsanlegg . Slik kommunal godkjenning bygger på forskjellige forhold.

•  Anlegget er dokumentert gjennom denne de/planens tiltaksplan.
•  Forskrifter og råd om utforming og dimensjonering av anlegg. Ved godkj enning vil det bli

tatt hensyn til dette.
•  Tekniske løsninger og materialvalg er i tråd med generelle og idrettstekniske

bestemmelser og krav. Fylkeskommunen tilbyr kommunene faglig bistand ved vurdering
av idrettsanlegg.

Rådgivning og informasjon
Kommunen har et spesielt informasjonsansvar overfor lag, organisasjoner og anleggseiere
når det gj elder signaler og pålegg f ra sentrale myndigheter m.h.t. utforming, støtteordninger,
planlegging og annet som kan være nytt ige for init iativtakerne. Med god kommunikasjon kan
man unngå unødig ressursbruk og få i stand bedre sambruk og ressursutnyttelse blant
lagene og de forskjellige aktørene i idretts- og friluftsmiljøet og kulturlivet for øvrig. Dette
søkes ivaretatt ved å ha en god dialog med Idrettsrådet i kommunen og lag og foreninger
innen frilufts livet.

Drift og vedlikehold
AIie søknader om spillemidler krever opplysninger om hvordan driften og vedlikeholdet av
anlegget er tenkt gjennomført. Kulturdepartementet forutsetter at kommunene foretar
analyse av søkerens muligheter for drift og vedlikehold i forbindelse med
spillemiddelsøknader.
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8 A n leggs ove rsikt

Navn og a oor ma er or , re san egg 1 a sa
· )[ T El Tl? r 2 I I : s f 3 E l l 7107TT717Tl +771
1 Halsa skole 7015977 , 162782 Div aktiv itetsan l.
2 Halsa skytebane 7010970, 161378 Skyt era nleaq
3 Halsa stadion 701058 1, 158760 Fotballan leaa
4 Knarrbukta 7011460, 161341 Badeplass
5 0 -kart Orienteringskart
6 Røe Industriområde 7010583, 158334 Gjestebry gge
7 Turstier Hele kommunen
8 Blekken skole 70 11393, 158937 Div aktivitetsan l.
9 Skaramyra Skiløype
10 Øyan stadion 7012149, 164761 Idrettspark
11 Glåmsranden 7016656, 164683 Fotballbane
12 Glä msmyra  motorsportsen ter 7016596, 7016596 Motorsportsenter
13 Halsahallen 7016494, 163603 Idrettshall
14 Hjellnes fotbal lbing e 7015268, 176429 Fotballbinge
15 Valsøyfjord skole 7016932, 171651 Div akt iv itetsanl.
16 Valsøyfjord skytebane 7016801, 166661 Skytera nlegg
17 Fjaerli a 7015281, 178608 Balløkke/ binge
18 Fossdalen stad ion 6503392, 127433 Fotballanleqq + div
19 Halsa barne oq unqdomsskole Turnområde
20 Halsa barne oq ungdomsskole Tursti med qapahuk
21 Halsa barn e oq unqdomsskole Kunstqressbane
22 Halsa barne oa unadomsskole Balleik
23 Prosjekt: 24 merkede turstier i

Halsa med kart

k artk ·di t f idr ·tt ' H I

An le aasovers ikt  --  Halsanaustan
I=II5TETI If.l .Till  Mi l l T !T T : T l

3 7 73
IEEE.ILLIG
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1 Halsa sko le , 1973
avmna stikks al

N Halsanaustan Halsa
kommune

Halsa sko le, 1956
1.1 ballpl a ss

N Halsanaustan Halsa
kommune

1.2 Halsa sko le 2000
næ rmiljøanlegg

N Halsa sko le Halsa
kommune

1.3 Halsa skole, 1977
naermiljo/skolek art

N Halsanaustan Halsa
kommune

1.4 Halsa sko le,
vo lleyba llbane 1980 N Halsanaustan Halsa

kommune
1.5 Halsa sko le, 1980

ulike smäanle aa
N Halsanaustan Halsa

kommune
2 Halsa skytebane, 1960 K Megardsmarka Halsa Skal rive og
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sk erhus
2.1 Halsa skytebane 1989/2003 K Megardsmarka Halsa 50 -100 -

200 m
2.2 Halsa skytterlag 2001 K Megardsmarka 12

1. trinn skytebane standplasser
stand lass

3.3 Halsa stadion, 1989 K Halsanaust Halsa il 2013: Nyreno vert
idrettshus an kjokken

3.4 Halsa stadion 2004 Halsa naust Halsa il
Fotballbane an
(qress)

3.5 Halsa stadion, 1989 K Halsanaust Halsa il 4 Løpebaner
dela nleqg friidrett an

3.6 Halsa stadion, 1955 K Halsa naust Halsa il
Lagerbygg an

3.7 Halsa stadion, 1970 K Halsa naust Halsa il
Lagerbygg an

3.8 Halsa stadion 2004 Halsanaust Halsa il Reist med
Tribuneanle aa an egenkapital

3.9 Halsa Stadion 2007 Halsa naust Halsa
Ballbing e an idrettslag

4 Knarrbukta 1992 F Halsanaust Staten
badeplass an

4 Fjærviksanden
badeplass

4 Baarsetøya
badeplass

5 0 - kart 1975 K Megardsma Halsa il Behov for revisjon
Megardsmarka rka

5 O - kart 1977 K Valen Halsa il Behov for revisjon
Valen

6 Roe 2001 N Røe Røgalten
industriområde Vel
Gjestebrygge i
Småbåthavna

7 Tursti Fjellområda Kristians un
Roe - Vassdalen mot d og

Surnadal Nordmøre
Turistforeni
ng

7 Tursti 1992 K
Halsa - Knoken

7 Tursti 1992 K
StavråaN alen/
SaksaN assdalen

7 Tursti/ K Halsa 4H
frilkuftsområde
Megardsvatnet

7 Tursti K Halsa
Baarsetøya Bygdekv.

Lag
7 Tursti K
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Gapahuk
Svartberget
Ridebane 2009 Halsa

hestekl.
Skiløype/ tursti 2012 Halsa IL Finansiert av

stiprosjekt
Gjensidigestiftelsen

Nye turst ier 2010-2011 Halsa
kommune /
stifaddere

A ln r eg soversl - e na
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8 Blekken skole, 1960 N Betna Halsa
avmnastikksal kommune

8. 1 Blekken skole , 1960 N Betna Halsa
ballplass kommune

5 O - kart 1988 K Betna marka Halsa il Behov for
Betnaknoken revision

5 O -- kart 1979 K Betna marka Halsa il Behov for
Betnamarka revisjon

9 Skaramyra 2003 K Betna-Lia bo Betna il
skiloype

7 Turstier Fjellområda Kristian su
mot Surnadal nd og

Nordmøre
Turistforen
ing

7 Turistier/ skogsveg K
Betnanesset

7 Gapahuk/ tursti K
Silha uaen

7 Tursti K
Skarramyra over
Blekkan

10 Øyan idrettsanlegg, 1985 K Betna Betna il
id rettshus

10.1 0 yan idrettsanle gg, 1989 K Betna Betna il Renovert
alpinbakke 2011

10.2 Øyan idrettsanlegg, 1988 K Betna Betna il
fotballbane (grus)

10.3 0 yan idrettsanle gg. 1991 K Betna Betna il
hop pba kke

10.4 Øyan idrettsanlegg, 1991 K Betna Betna il
Id rettshus

10.5 Øyan stadion 1996 Betna Betna il
ld rettsh us -
redskapshus

10.6 v anldrettsanle aa 2000 K Betna Betna il

ikt B ot
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Sandvolleyba llbane
10.7 0 yan idre ttsan legg 1988/2010 K Betna Betna il

skiloype (lysloype)
10.10 Øyan stad ion 2001 K Betna Betna il

Snørenne/halvrør
10.11 Øyan idrettsanlegg , 1986/ 1998 K Betna Betna il Renovert

tennisbane 2011
Turst ier 2010 Halsa

kommune/
Stifaddere

An leg gsoversikt  -  Liabo

JI? CETETTJ a: MzI l e ) t l
4 "e I
[ 5 ) i p0 ±Ji

DETIElt:l
7I1A

11 Glämsrand en
fotba llbane

1948 K Glåmen Betna il Ikke i bruk

12 Halsa
Gokart-
supermotardbane

2008 Glåmsmyra Glåmsmyra
Motorklubb

13 Halsahallen 1994
idrettsha ll

K Liabo Halsahallen
A/L

13.1 Halsahallen, 1994
miniatyrskyt eb ane

K Liabo Halsahallen
A/ L

Renovert
2011

7 Tursti
Hoghei a

4 Badestrand
Langkunesset
Naermiljoan legg. 2012
tursti oa qapa huk

Liabø/ Halsa
skole

Halsa
kommune

Kunstgre ssba ne 2012 Liabø/ Halsa
skole

Halsa
kommune

Leikområde for 20 12
turn

Liabø/ Halsa
sko le

Halsa
kommune

Bane for ba lleik 2012 Liabol Halsa
skole

Halsa
kommune

14 Hj eldnes 20 00
flerbruks-/ball lass

N Hjeldne s boligfelt Valsoyfjord IL

7 Tursti Fjellområda mot
Surnadal

Kristians und
og Nordmøre
Turistforenin

7 Tursti/ gapahuk
Hestnesdalen

15 Valsøyfjord skole ,
mnastikksal

1968 N Valsøyfjord Halsa
kommune
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15.1 Valsøyfjord skole, 1976 N Valsøyfjord Halsa
ballpl a ss kommune

15.2 Valsøyfjord skole 1986 N Valsøyfjord Halsa
håndballbane (ute) kommune

15.3 Valsøyfjord skole, 1976 N Valsøyfjord Halsa
ulik e  smäanleaa kommune

16 Valsøyfjord 1988 K Ved Klettaelva Valsøyfjord
skytebane skytterlag
skytterhus

16.1 Valsøyfjord 1985 K ved Klettaelva Valsøyfjord 100, 200 og
skytebane skytterlag 300m
Standplass

16.2 Valsøyfjord 2005 K ved Klettaelva Valsøyfjord
skytebane skytterlag
Elekrtonisk
skvteanleaa

16.3 Valsøyfjord 1985 K ved Klettaelva Valsøyfjord 12 standplasser
skytebane skytterlag
standplass
overbvaa
Turstier med kart/ 2010 Halsa
div steder kommune/

turfaddere

A lnte Igsovers - a søy o n
:m IEE,E,EA SJ» IEEE] - J [ +T] [i [i El iliIll Lari [{ F S l T.\ T .1l

Ea3
LL,EEEIEIILG
ILA

17 Fjærlia 1996 N Fjærlia Fjaerlia
Naermiljoanle gg Velforening

18 Fossdalen stadion, 1982 K Valsøybotn Valsøyfjord il Nyrenovert
idrettshus 2012-2013

18.1 Fossdalen stadion 1988 K Valsøybotn Valsøyfjord il
Fotballbane, gress

18.2 Fossdalen stadion, 1989 K Valsøybotn Valsøyfjord il
fotballba ne (qrus)

18.3 Fossdalen stadion, 1987 K Valsøybotn Valsøyfjord il 5 - Løpebaner
delanleaa friidrett
Sand volleyballbane 2006 K Må renoveres
Paintballbane 2008 Trenger

klubbhus
6 Tursti K Fjellområda mot Kristiansund

Surnadal og Nordmøre
Turistforening

7 Sandådalen tursti 2010 K
Valsoybotn -
Botna vatnet
Turstier og kart, del 2010- Valsøybotn
av turstiprosjekt 2011 Fjaerlia

ikt Vi l b t
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1 Enge idrettsanlegg 1947 K Enge Enge il
Fotballbane

2 Enge idrettsanlegg 1954 K Enge Enge il
Idrettshus

3 Halsa K Reiten --Asbo Halsa il
Lvsløype

4 Valsøybotn 1948 K Valsøybotn Hengi i. I.
Fotballbane

5 Valsøyfjord 1955 K Enge
samfunnshus
Aktivi tessal

6 Råkollen 1952 K Betna Betna il
hoppbakke

Administrativt og politisk styringsverktøy
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , (idrettsplana) skal ha en årlig rullering, og en
fullstendig revidering etter plan og bygningsloven hvert fjerde år. Innenfor perioden kan plana
nyttes aktivt fra både polit isk- og administrativt hold, det vil si at nye mindre anlegg kan tas inn i
plana i løpet av perioden, og nye føringer/tilskuddssatser ved en eventuelle endret økonomi.

Plana ser ut til å ha fungert ganske godt etter hensikten i forrige planperiode, men
omstendigheter og rammevilkår endrer seg underveis og tilsier justeringer og t ilpasninger.

38



' • tai; 10 1 i:-lrc.l . f • !" 1 aktivite·, c :• iiu;,c iii' i f-k!!>?:ww nune - 2:011.n.•"1i

9 Anleggsoversikt

Prioritert liste 2014  -  2015

@) r( @ /e) (s ol {], u [$

TTilrett elegging

aa i s TT
Io I EI II I

2014

klubbhus, skytterbar 240
Halsa - Halsa Sk a

2016

Skytebane og skytterhus Glåmsmyrene
Vals

• (s @ ( ] bl [@

Tilslutning sleoype fra Halsa
skiløype - Betna IL barne- og

ungdomsskole
til Glåmen
skiutfartsomra
de.

Helseloype - stier med Liabo 250 50 125 75
hvilebenker og bålplass
Halsa kommune
Skatepark Halsa barne- 200 20 100 80
Halsa kommune og ungd. Skole

Roksvägen tursti Valsøyfjord 100 10 50 40
ldrettsla

I I I I I

7.3 Uprioritert liste - Andre aktuelle anlegg
C. Andre anle /tilt ak for idrett lanla t utb d 2014-2017

Tilsluttende bane på Halsa stadion -
kunst ress

Halsa Halsa idrettslag
stadion

Tribuneanlegg
Valso iord IL

Fosssdalen
stadion

Helseløype på Liabø Halsa
demensforening/
Halsa kommune
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Renovering sandvolleyballbane Fossdalen
Valsøyfjord IL stadion

Klubbhus Paintballbanen Fossdalen Valsøyfjord IL 2014-2017
stadion

Bruksendring avlastningsbane til Fossdalen Valsøyfjord IL
paintballbane stadion
Klatre/ buldreveaa Halsahallen Halsa kommune
Friplass - Kompak t fri idrettsanle qq
Rehabilitering gulv idrettshall Halsahallen Halsa kommune

o friluftsliv-tiltak planlagt utb

Tursti aasbømarken Aasbømarken Halsa IL
Utendors trenin Is ark Liabø
Renovering og forbedring av
turstier

Hele
kommunen

Halsa kommune

Ved å operere med uprioritert liste her, vil vi kunne prioritere de som har planene klare hvert år.
Prioritert liste nullstilles for hvert år.
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Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017

1. Innledning

1.1Bakgrunn

Kultur- og kirkedepartementet krever at alle kommuner må ha en delplan som grunnlag for

tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg. I tillegg skal denne

planen inneholde en handlingsplan med prioriterte tiltak for tildeling av spillemidler.

Revidering skjer hvert fjerde år, mens handlingsdelen rulleres hvert år.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et politisk dokument og skal være et

styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen er initiert og vedtatt av

kommunestyret. Planen varer fra 2014-2017 og erstatter «Plan for idrett og fysisk aktivitet

for planperiode 2009-2012». Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og

oppdatert plan for utviklingen av idrettsanlegg i kommunen.

1.2 Formål med planen

Å få mange flere mennesker fysisk aktive.

Å få en mer målrettet og helhetlig politikk for fysisk aktivitet.

Synliggjøre behov for tilrettelegging av anlegg, områder og andre tiltak som kan bidra

til at mange flere blir fysisk aktive.

Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for

organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingsprosjektene.

Sikre arealer for lek, idrett og friluftsliv.

Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser

ved utbygging og drift av anlegg og områder.

Sette mål for kommunens arbeid innenfor idrett og allsidig fysisk aktivitet.

Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet.

Gjøre friluftsområdene mer tilgjengelige.

Vedtatt kommunal plan for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

skal sikre:

Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen.

Klarere prioritering i kommunen.

Utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiv.

Hemne kommune Side 3



Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017

1.3 Planprosess og medvirkning

Planarbeidet er lagt opp med bred medvirkning og involvering av andre. Innspill fra

frivillige laR 02 OrganiSasInner unriPryPk i prosessen har vært svært viktig for re,:ultAtet.

Tora Vaagan Hofset og Ingrid Hoftun ble i mai 2013 engasjert til dette oppdraget, som

besto i å skape engasjement for planen i frivillige lag og organisasjoner, delta i fellesmøter

med lag og organisasjoner og kartlegge/registrere aktivitet og utarbeide et høringsutkast.

Gode prosesser, med invoivering av brukerne tidiig i form av planprosesser, gir bedre

planer enn "skrivebordsplaner" som tres nedover hodene på brukerne. "Bottom —up" gir

bedre resultater enn "top-down." Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, i dette

tilfellet mellom Hemne kommune, Hemne idrettsråd, idrettslagene og andre

organisasjoner som legger til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv, er en forutsetning for å

lagp gode prosesser.

17. juni 2014 ble det arrangert et oppstartmøte med bred deltakelse fra de ulike aktørene.

Selve prosessen ble kjørt som en blanding mellom individuelt arbeid, gruppearbeid og

arbeid i plenum, der vi gikk fra det generelle til det spesifikke i form av å måle formkurva —

med kommentarer, for så å avslutte med en handlingsplan —hva, hvordan, hvem, når.

I tillegg har det vært avholdt møter i Idrettsrådet, Kyrksæterøra I.L. og KIL/Hemne der mål

og strategier har vært diskutert. Hemnespeiderne og Hemne Jeger og Fisk har også deltatt

på et møte der dette har vært hovedtema. Dette endte opp i blant annet et innspill som

ble sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel. For å

kartlegge ungdommen sine vaner, behov og ønsker ble det utarbeidet en

spørreundersøkelse som ble gjennomført blant elever på Hemne videregående skole.

Det ble satt ned ei arbeidsgruppe som har fungert som et diskusjonsforum i arbeidet med

planen. Følgende personer har sittet i gruppen:

Kari Lian, FYSAK koordinator i Hemne kommune

Hanne Krisnes, leder for Ungdomsrådet

Ole Even Gjengstø, Hemne Jeger og Fisk

Hilde Gauslaa, Hemne Speidergruppe

Reidar Klungervik, Hernne kommune

Gunn Hilde Opsahl, Hemne kommune

Olav Hunnes, Hemne kommune

InRrid Hoftun, Hemne ldrettcrd

Tora Vaagan Hofset
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1.4 Tidsplan

mai 2013	 Dialogmøte mellom lag/foreninger ogHemne
kommune. Tema: Samfunnsdelen

17. juni 2013 Oppstartsmøte. Folkemøte med aktuelle lag og
organisasjoner. Tema: Status og handlingsplan.

aug.- okt. 2013 Møter i arbeidsgruppa

sep. 2013 - jan. 2014 Utarbeidelse og gjennomføring av
spørreundersøkelse blant ungdom

aug. - sept. 2013 Møter med Idrettsrådet, KIL, KIL/Hemne, Hemne
Jeger og Fisk og Hemne Speidergruppe

aug.- sept. 2013 Avklaring av mål og strategier for neste periode

jan. —feb. 2014 Skriving av planen

7. mars 2014 Frist for høringsutkastet

April Offentlig høring

04. juni Behandles i driftsutvalget

10. juni Behandling i formannskapet

juni Sluttbehandling i kommunestyret

2. Rammer for planarbeidet

2.1 Statlige føringer

Stortinget har vedtatt å endre tippenøkkelen slik at idrettens andel øker fra 47,9% i 2013 til

56% i 2014. Videre tildeling skjer etter spillemiddelsøknader.

Idrettslivet i endring (St.meld.nr.14 1999-2000) slår fast at visjonen for statlig

idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle.

Den norske idrettsmodellen (St.Meld.nr. 26 2011-2012) tar dette videre og sier noe 0111

hvordan staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det

skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste

forutsetningen for dette er økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk

aktivitet, herunder friluftsliv. Noen viktige satsingsområder vil være: økt satsing på barne-
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og ungdomsidretten, målrettet satsing på å nå de inaktive og skape gode

rammebetingelser for den oreaniserte idrpttpn.

Folkehelsemeldingen (St.Meld.nr. 34 2012-2013): Fysisk aktivitet og inaktivitet:

Hovedutfordringen er å øke andelen som oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet og

minske omfanget av stillesitting.

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020): Målsetting er at enda flere skal utøve

friluftsliv jevnlig.

Friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse, og målet er at flest mulig av

befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og

fysisk bevegelighet.

Prioriterte målgrupper: Barn, unge, personer som er lite fysisk aktive, personer med

innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Strategien slår fast viktigheten av å kartlegge og verdsette friluftsområder.

Levekårsundersøkelser viser at ungdom "svikter" det tradisjonelle friluftslivet. Fra 1970 er

andelen som går skitur nesten halvert. I stedet rapporterer 36% at de deltar i nye former

for friluftsliv som terrengsykling, rafting, kiting og frikjøring på ski.

2.2 Fylkeskommunale føringer

Mål for anleggsutviklingen for perioden 2013-2016 i Sør-Trøndelag ble vedtatt av Sør-

Trøndelag Fylkeskommune i juni 2013: Den skal bidra til enklere og tydeligere

anleggsprioriteringer i lag og organisasjoner, idrettsråd, kommuner og i fyikeskommunens

eget arbeid med veiledning og fordeling av spillemidler til anlegg.

Hovedmålet er at alle skal kunne utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gjennom gode og

fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Strategier

Mangfold: Anlegg som stimulerer til et mangfold av aktiviteter og inkludering av nye

brukergrupper prioriteres.

Pressområder: Anleggsutvikling i områder med stor befolkningsvekst og lav

anleggsdekning prioriteres.

Høyt brukspotensial: Anlegg med høyt brukspotensial og flerbruksmuligheter, spesielt

for barn og unge og egenorganisert aktivitet, prioriteres.
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Tiltak

Kommunene må sørge for en helhetlig anleggsplanlegging for å bli tildelt spillemidler.

Medvirkning fra alle brukergrupper, spesielt ungdom og egenorganiserte, er

avgjørende. Prosjektene må forankres i kommunale økonomi- og arealplaner.

Nærmiljøanlegg kan tildeles inntil 2 millioner kroner fra spillemidlene, ved helhetlige og

gode planer, under forutsetning av endringer i de sentrale bestemmelsene. Minimum

15 % av spillemidlene fordeles til nærmiljø- og friluftsanlegg årlig.

Kostnadseffektive svømmeanlegg, spesielt i områder med stor befolkningsvekst og lav

anleggsdekning prioriteres.

Gjennom kartlegging og verdsetting av friluftsområder utfordres kommunene til egne

sti- og løypeplaner, for økt tilgang til friluftsanlegg i gangavstand fra boområder og

institusjoner. Utvalgte friluftsanlegg bør være tilrettelagt for alle, jfr. prinsippene om

universell utforming.

Kommuner med stor befolkningsvekst og lav anleggsdekning prioriteres høyt i

fordelingen av spillemidler. Trondheim kommune sikres minimum 50 % av

spillemidlene årlig, under forutsetning av godkjente søknader.

Anlegg av stor regional og nasjonal betydning, med plan for store idrettsarrangement,

vil kunne søke støtte på regionalt og evt. nasjonalt nivå. Interkommunale anlegg sikres

ekstra spillemidler. Idretten og det offentlige utfordres til samarbeidsmodeller ut over

egen kommune og særidrett, for optimal utnyttelse av spillemidlene til anlegg.

For kostnads- eller arealkrevende anlegg må det utarbeides reelle behovsanalyser der

samarbeid, flerbruk og gjenbruk blir vurdert. Prosjekter som kan vise til høy

utnyttingsgrad (f.eks. digital booking, åpne anlegg eller fleksibilitet i utstyr) prioriteres.

Idretten og det offentlige utfordres til å etablere kompetansenettverk for

rehabilitering, bygging og drift av anlegg til en riktig pris og kvalitet, med fokus på

energieffektive løsninger. Friluftsliv engasjerer en stor del av befolkningen, og både

fylkeskommunen og kommunene må videreutvikle egen kompetanse for tradisjonelle

og moderne friluftsanlegg.

Strategidokumentet til Sør-Trøndelag idrettskrets for perioden 2014 - 2016 er også lagt til

grunn for arbeidet med planen.

2.4 Kommunaleføringer - forholdet til andre kommunale planer.

Planstrategi 2012-2016 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

2013-2025 ble vedtatt i Kommunestyret i Hemne den 18.09.2012. Plan for idrett, fysisk

aktivitet og friluftsliv er her definert som en delplan.

Arbeidet med Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har pågått parallelt med

utarbeidelsen av både Kommuneplanens samfunnsdel og sektorplan for kultur.

Kommuneplanens arealdel skal etter planen være ferdig til juni 2014. Sammenhengen
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mellom disse fire planene vil derfor bli bedre ivaretatt ved neste revidering. Dette vil føre

til bedre kontinuitet i planarbeidet.

0,5% av kommunens driftsbudsjett skal øremerkes til årlige driftstilskudd til lag og

organisasjoner. Ved dårlig kommuneøkonomi vil denne posten reduseres kraftig pga. at

det ikke er IovpålagtDette girldretten liten forutsigbarhet hva de kan forvente av

tilskudd hvert år.

Visjon for Hemne kommune:

"Hemne - kreativt fellesskap for muligheter, mestring og mangfold"

Kommuneplanens samfunnsdel sier følgende om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Fysisk aktivitet for alle:

styrke mangfoldet i aktivitetstilbudet og satse aktivt på bred deltakelse, for slik å bidra

til god mestringsfølelse gjennom hele livet.

Jobbe aktivt for etableringen av en variert og innbydende aktivitetspark.

Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser:

sørge for tilgjengelig informasjon om turløyper, frilufts- og naturopplevelser.

Viktige områder for friluftslivet skal bevares:

sentrumsnære turløyper og utfartsområder med høy grad av tilgjengelighet.

inngrepsfrie (INON) områder.

Allemannsretten skal vektlegges i all arealforvaltning.

Mestring innebærer et tydelig fokus på enkeltmennesket, og har vært et viktig tema

gjennom hele kommuneplanprosessen. Skal vi legge til rette for et godt samfunn å leve

må vi satse på fellesskapet gjennom å stimulere mestringsfølelsen hos den enkelte

innbygger. Dette gjelder også i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv..

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er under revidering våren 2014 og skal ferdigstilles i juni 2014.

Bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse i Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) er

omhandlet spesielt i gammel plan. Det er viktig at områder tilgjengelig for idrett, fysisk

aktivitet og friluftsliv blir ivaretatt også i ny plan.
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3. Evaluering av eksisterende plan 2009 - 2012
3.1 Anleggsutbyggingi forrige planperiode

Av de 36 tiltaka som var med i handlingsplanen i forrige periode, er totalt 11satt ut i livet.

Nedenfor følger en oversikt over anleggene som er bygd i perioden. I tillegg er det etablert

Idrettsskole i perioden i regi av Kyrksæterøra I. L.Av de resterende ca. 25 tiltaka som ennå

ikke er gjennomført, er mesteparten gamle og uaktuelle, og vil bli erstattet med nye i den

nye planen. Det største anlegget som er bygd i perioden er Skistua bestående av klubbhus,

kjøkken og sanitæranlegg.

Andel spillemidler som er tildelt i forrige planperiode 2009- 2013 etter godkjente søknader

fordeler seg slik:

Ordinære anlegg:kr. 2 542 000,-

Nærmiljøanlegg:kr.767 000,-

Gjennomført i planperioden:




Byggeår Anlegg Prosjekteier Status

2009 Nerhaugen grendalag, liten

kunstgressflate

Haugen Grendalag Gjennomført

2010 Haugen Isbane, oppgradering til

ishockeybane

Haugen Isbane Gjennomført




Vesse sandvolleyballbane Hemne

ungdomsrådet/Hemne

kommune

Gjennomført

2011 Garasjebygg KIL/Hemne Gjennomført

2012 BMX-løype v/Sodin skole FAU-Sodin/ Hemne

kommune

Under arbeid




Bjerksetra langrennsanlegg,

klubbhus

KIL ski Gjennomført

2013 Hemne Samfunnshus, garderobe

og inngangsparti

Hemne kommune Gjennomført




Bjerksetra Skisenter

sanitæranlegg og garderober

KIL ski Gjennomført




Hemnehallen, rehabilitering av

hallgulv

Hemne kommune Gjennomført




Haugen Grendalag, streetbasket Haugen Grendalag Gjennomført

MM
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3.2 Mål i forrige planperiode

Hovedmål, forrige planperiode

Hemne kommune skal gi alle sine innbyggere muligheter til allsidig fysisk aktivitet og

naturopplevelser. Aktivitetene skal være lett tilgjengelige og tilpasset den enkeltes behov

og forutsetninger.

Satsingsområder 2009-2012

Delmål

Møteplasser / anlegg /

områder for spontan,

fysisk, egenorganisert

aktivitet for alle

aldersgrupper, men med

utgangspunkt i ønsker fra

uorganisert ungdom.

Gi barn muligheter for

flere valg, mer allsidighet.

Bedre samarbeidet

mellom lag,

organisasjoner og

kommune.

Kommentarer

Hva er oppnådd i perioden?

Følgende nærmiljøanlegg er bygd i perioden:

Sandvolleybaner, 2 stk.

BMX bane (påbegynt)

Haugen Isbane med vant

Haugabanen aktivitetspark med kunstgressdekke,

streetbasketbane og klatretårn.

Målet er godt innfridd og anleggene fungerer godt etter

hensikten. Det har oppstått nye møteplasser for spontan,

fysisk, egenorganisert aktivitet. Barn og unge møtes på

tvers av alder, kjønn og kulturell bakgrunn, også voksne

bidrar i aktivitetene sammen med barna. Byggingen av

Sandvolleybanen og BMX løypa ble satt i gang etter ønsker

fra uorganisert ungdom

Allidrett i regi KIL ble satt i gang 1.1.2013. Det er et mål i

Sør-Trøndelag Idrettskrets at alle kommunene skal ha

Idrettsskole for barn fram til de fyller 12. år. KIL allidrett ble

godkjent som Idrettskole høsten 2012. Tilbudet gjennom

allidrett skal være gratis. Gjennom allidretten blir barna

introdusert for flere ulike aktiviteter som vil bidra til at de er

bedre stand til å velge en aktivitet som passer dem senere.

Hemne Turntorening ble startet opp høsten 2013. Allidrett

og turn gir opplæring i basisferdigheter som kommer godt

med når barna ønsker å spesialisere seg på et senere

tidspunkt.

Samarbeidet mellom lagene.

Samarbeidet mellom idrettslagene foregår i all hovedsak i

Idrettsrådet. Det er 5 faste medlemmer i styret som

representerer 5 idrettslag av totait 15. Barnas dag/Artig

familiedag har blitt arrangert hver høst siden 2011 og er et
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4. Ivareta ressurspersoner

og ildsjeler —gjør stas på

lokale helter.

Bedret tilgjengelighet til

anlegg og aktiviteter for

funksjonshemmede.

Utvikle barn og unges

ferdigheter og kunnskap

om natur og friluftsliv.

Ta hensyn til landskap,

miljø, estetikk og biologisk

mangfold i arbeidet med

tilrettelegging for idrett og

fysisk aktivitet. Det skal

stilles store krav til

utforming av anlegg og

samarbeid mellom flere lag og organisasjoner.

Samarbeid mellom lag og kommune:

I perioden er samarbeidet mellom Idrettsrådet og Hemne

kommune blitt mer formalisert. Det er laget et årshjul som

sikrer treffpunkter mellom idretten og Hemne kommune.

Idrettsrådet har også deltatt på formannskapsmøte og

kommunestyremøte. Å få til god oppslutning (oppmøte,

interesse, engasjement) blant idrettslagene om Idrettsrådet

sitt arbeid er en utfordring og kunne vært bedre. Alle

kommuner med tre eller flere idrettslag er lovpålagt å ha et

Idrettsråd.

Hemne kommune har ikke vært pådriver til utbygging av

anlegg, men har gitt informasjon om idrettsfunksjonell

godkjenning, arrangert spillemiddelseminarer og vært en

støttespiller på rådgiving i spillemiddelsøknader.

Gjøre stas på lokale helter:

Opprettelse av idrettsstipend for ungdom, som ble utdelt

for første gang i 2013.

Ivareta ressurspersoner:

Idrettsrådet har de siste fire årene nominert og hedret en

ildsjel fra idretten. Disse personene har blitt hedret på

Idrettens Hedersgalla hver høst:

2010: Kasper Hernes (KIL/Hemne)

2011: Jorun og Tormod Hansen (KILski)

2012: Ruth Kalland (KIL svømming)

2013: Olav Magnus Stamnestrø (KIL/Hemne)

Nye garderober i svømmehallen

Det blir stilt krav til universell utforming i byggesak.

Hemne Speidergruppe startet opp høsten 2011 og ivaretar

dette punktet

Aktiv sommer har vært gjennomført.

Blir vurdert i søknader etter Plan-og bygningsloven
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områder.

8. Ver f I um

allemannsretten generelt

og strandsonen spesielt.

Hensyntatt i alie byggesaker. Byggeforbud i strandsonen

(100 m)

Blir vurdert i søknader etter Plan- og bygningsloven.

Det er tilrettelagt for allemannsretten blant annet gjennom

økt tilgjengelighet i triluftsområder.

J
" Tiltaksplan i forrige planperiode

Satsningsområder i forrige planperiode var inndelt i 3 områder:

"En fornuftig arealforvaltning skal sikre at viktige friluftsområder ikke bygges ned.

Ytterligere privatisering av strandsonen kan ikke tillates. " Dette er ivaretatt.

"Kommunen skal ha en restriktiv holdning til etablering av vindmølleparker i viktige

friluftsområder.." Etter vedtak i kommunestyret vil det ikke bli etablert

vindmølleparker i Hemne.

"Innbyggerne i Hemne, skal gis mulighet til fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger:"

"Det skal motiveres til økt egenorganisert fysisk aktivitet og til å ta i bruk naturen i

nærområdet til gode friluftsopplevelser. Turstier skal vedlikeholdes og merkes".

Ikke oppnådd i perioden.

"Ved etablering av nye eller ved videreutvikling av eksisterende nærmiljøanlegg,

skal prioriteringene i tiltaksdelen til Plan for idrett og fysisk aktivitet legges til

grunn." Det har ikke vært behov for særlig prioritering av nærmiljøanlegg på grunn

av få søkere ORlett tilgang til spillemidler for denne type anlegg.

" Prosjektet "Aktiv sommer" med tilrettelagte kultur- og friluftsaktiviteter for barn

og unge i sommerferien, skal videreføres." Enkelte turer har vært knyttet opp mot

friluftsliv.

"Prosjektet FYSAK-Hemne skal videreføres."

Hemne kommune ble FYSAK-kommune i 2004. FYSAK jobber med å legge til rette for gode

AktivitPtctill-wd til beNkningen og samtidig motivere for en aktiv livsstil. Målgruppen er i

utgangspunktet alle hemnværinger, men barn og unge, inaktive voksne og eldre vil ha et

spesielt fokus. Det har under den seneste 4-års perioden vært mange utskiftinger av

koordinator og arbeidsgruppens sammensetning har variert. Arbeidet har av den grunn

mistet tempo og styring.
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Tiltak som har vært gjennomført av FYSAK-gruppen1perioden 2009 - 2013:

FYSAK- KALENDERfor Hemne kommune. Revideres årlig.

Flere punkter med Fysak, eks. Fiskesprell

Treningskort for ungdom på Hemne Treningssenter

Den fysiske skolesekken

Temakvelder om trening, treningsplanlegging og kosthold i samarbeid med Hemne
Treningssenter.

Skateboardskole

Kommunekampen, 2 topper

Innkjøp av tjukkasmatte til allidretten

KOLS-gruppe, gruppetreningstilbud for personer med KOLS

Kurs for ansatte i barnehager og SFO(Ernæring «Fiskesprell)))

Tiltak under planlegging:

Åpen hall for ungdom

Aktiv skolevei

4. Status og utfordringer

4.1 Folkehelse

Folkehelsemeldingen sier noe om status og utfordringer innenfor helse og fysisk

aktivitet:

Bare en av tre voksne er kjent med myndighetenes råd om 30 minutter fysisk aktivitet

daglig. For å øke kunnskapen om fysisk aktivitet har Helsedirektoratet fått i oppdrag å lage

en nasjonal kampanje om helsegevinstene ved fysisk aktivitet, og konsekvenser ved

inaktivitet. En første kampanje vil bli gjennomført i 2014.

Økende overvekt og fedme kan få avgjørende betydning for folkehelsen framover. Sykdom

kan i økende grad knyttes til usunt kosthold og mangel på fysisk aktivitet.

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige

organisasjoner i folkehelsearbeidet. Det gjelder organisasjoner som har folkehelse som

uttalt arbeidsområde, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, humanitære og ideelle

organisasjoner, organisasjoner på kulturområdet, pasient- og brukerorganisasjoner og en

rekke andre organisasjoner. Det handler både om organisasjonenes egenverdi som sosial

møteplass, aktiviteter og tilbud som organisasjonene driver, og om å utvikle

helsefremmende arenaer, for eksempel ved å skape alkohol- og røykfrie arenaer, tur- og

-
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treningstilbud og om å tilby sunnere mat på arrangementer. Dette samarbeidet bør

videreutvikles. Ikke minst i lokal- oa nærmiljoset, der kommiinene qkal legge til rette for

samarbeid med frivillige organisasjoner. Regjeringen vil invitere til dialog om hvordan

frivillige organisasjoner kan bli en enda viktigeTP s-Amarbeidspartner i folkehelsearbeidet,

om innrettingen på de statlige virkemidlene og behovet for bedre samordning på tvers av

sektorer.

Arbeidet som idretten gjør hver dag er et bidrag til folkehelse og primærforebygging i

befolkningen. Fedme og psykososiale lidelser øker. Stadig mer inaktive barn og unge som

tilbringer en stor del av sin fritid med ulike skjermaktiviteter

4.2 Frivillighet

Idrett er en viktig livsløpsaktivitet, og det arbeidet som legges ned i den frivillige idretten

utgjør en viktig samfunnsmessig ressurs, blant annet gjennom å skape gode oppvekstmiljø

for barn og ungdom, fremme trivsel og helse og gjennom å være viktige sosiale arenaer for

deltakelse, sosial tilhørighet og identitet. Det frivillige arbeidet er helt avgjørende for den

organiserte idretten i Norge.

Vi har utfordringer med å rekruttere personer, deriblant ungdom, til å sitte i styrene i de

ulike lag og foreninger i Hemne. Det blir lagt ned utallige timer med dugnadsarbeid, men

det er et krav om at lagene skal velge et styre.

I Hemne kommune ble det i perioden opprettet en Frivilligsentral som eies av alle lag og

foreninger i Hemne. Den iedes av et styre og driftes av frivillige sammen med en person i

en lønnet stilling. Frivilligsentralen skal stimulere og bygge opp under alt frivillig arbeid i

kommunen. Kommunen og staten yter tilskudd slik at vi kan drive denne virksomheten.

4.3 Organisert idrett

Aktivitet

I følge idrettsregistreringen for 2013 har idrettslagene som er tilnyttet Hemne Idrettsråd

(Norges Idrettsforbund) 1 872 aktive medlemmer, fordelt på 1 025 menn og 847 kvinner.

Det totale antallet medlemmer i idrettslagene er høyere, ettersom både trimmere og

støttemediemmer ikke er registrert i idrettsregistreringen.

Dette utgjør 44 % av befolkningen, noe som betyr at innenfor det frivillige er idretten den

desidert største enkeltaktøren i kommunen. Det legges ned en enorm frivillig innsats i de
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enkelte idrettslagene. Fotball har den største prosentandelen med 21.5 % av totalt antall

aktive. Kyrksæterøra I.L. er det største idrettslaget med totalt 965 medlemmer. 60 % av

det totale antallet aktive er i aldersgruppen 6-12 år. I aldersgruppen 13-19 år er dette tallet

redusert til 30 %. Dette utgjør en halvering i antall aktive i denne aldersgruppen. Det har

blitt dannet tre nye idrettslag i perioden og disse lagene bidrar med ny type aktivitet i

kommunen. De nye idrettsalgene er: Hemne Volleyballklubb, Hemne Hestesportklubb og

Hemne Turnforening. 2 idrettslag er lagt ned i perioden: Stamnes I. L. og Hemne Topprock.

Oversikt over antall aktive i idrettslagene

Tallgrunnlaget er hentet ut fra Idrettsregistreringen for 2013

Idrettslag Menn Kvinner: Total

Hemne Idrettsråd 1025 847 1872

Kyrksæterøra IL 511 454 965

KIL/Hemne Fotball 243 160 403

Hemne Turnforening 18 112 130

Eide IL 64 43 107

Hemne Jaktskytterklubb 87 6 93

Hemne Pistolklubb 42 0 42

Hemne Hestesportklubb 9 31 40

Staurset IL 9 13 22

Hemne Volleyballklubb 13 5 18

Hemne Tennisklubb 7 10 17

Hemne Sykkelklubb 10  3 13

Hemne Motorklubb 12 0 12

Svana IL 0 10 10

Hemne RCKlubb 0 0 0
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Medlemstall i lag og foreninger

Tallgrunnlaget er hentet ut fra søknader om Kulturmidler for 2013

Lagog foreninger Mediemstall

i 2012

Eide IL 49

Haugen Isbane 203

Heim Skytterlag

Hemne Dykkerklubb

Hemne hestesportklubb 68

Hemne Jaktskytterklubb 94

Hemne jeger- og fiskeforening 150

Hemne Modellfly klubb

Hemne Motorklubb 180

Hemne paintballklubb Ikke oppgitt

Hemne pistolklubb

Hemne Skytterlag

Hemne Sykkelklubb

Hemne Tennisklubb

Hemne Topprock

Hemne Travlag

Hemne turnforening Ikke oppgitt

KIL/Hemne fotball Inngår i KIL

Kyrksæterøra IL 1100

Oddan Skytterlag

Staurset IL

Svana IL 102

Vinje Skytterlag

Vinjeøra IL 112
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Kulturmidler

Den gamle Kommuneplanenes føringer sier at 0,5 % av kommunens driftsbudsjett skal

øremerkes til årlige driftstilskudd til lag og organisasjoner.

Andelen i kommunebudsjettet som gikk til kulturmidler var i 2013 kr. 528 000,- og utgjorde

for 2013 0,15 % av driftsbudsjettet. Av dette tilfalt kr. 166 000,- idretten. Denne

prosentandelen har gått gradvis nedover i planperioden og medfører at denne støtten blir

lite forutsigbar for lag og organisasjoner.

I de statlige føringene står det blant annet at det offentlige skal skape gode

rammebetingelser for den organiserte idretten. Videre i de statlige føringene står det:

"idrett og fysisk aktivitet for alle", en visjon der målet er å legge til rette for at alle som

ønsker det, skal kunne delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

økt aktivitetsavgift kan bli en konsekvens ved mindre tilskudd og kan føre til at aktiviteten

ikke blir like tilgjengelig for alle.

4.4 Friluftslivog uorganisert aktivitet

Friluftsliv er ivaretatt av Miljødepartementet og regulert ved lov i Friluftsloven fra 1957.

Allemannsretten betyr at alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å

bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.

Friluftsloven ble endret 01.01.2013, og åpner og tilrettelegger for enda mer friluftsliv.

Eksempler er:

Plukke bær i skogplantefelt

Utmark blir lettere tilgjengelig

Høsting er del av friluftsloven

Telting i nedbygde områder

Det er store muligheter til å praktisere friluftsliv i Hemne kommune og friluftsområdene

bør brukes mer. Det er vanskelig å finne gode tall på den frivillige bruken av turområdene

våre., men noen tall har vi. 10 på topp er et positivt tiltak som fører til at mange drar på tur

i vår, sommer og høst sesongen. I 2013 var det 428 stk. som deltok i regi av de to «Ti på

topp» arrangementene i kommunen. Hver av disse har gått minimum fem turer (mange

har gått ti turer). Det vil si at det er gjennomført minimum 2140 turer i friluftsliv dette året.
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"10 på topp" er populært og bidrar til at folk blir godt kjent i kommunen sin. Andre tiltak

rettet mot friluftsliv er. Onsrlaf:rstrimmPn turnriPntPrina og trininnctPr på pn rpkkp plasser i

kommunen.

Vinjeøra, Hellandsjøen og Kyrksæterøra har alle turområder og skiløyper/lysløyper i sin

nærhet. Kristiansund og Nordmøre turistforening har lagt deler av sitt løypenett til flere

turisthytter i Hemne kommune. KIL ski gjør en stor innsats for at turgåere og aktive,

innbyggere som hyttefolk, skal ha svært gode muligheter for å utøve friluftsliv i kommunen

på vinterstid.

Hemne er en stor hyttekommune med ca. 1350 hytter/fritidseiendommer og mange

ferdigregulerte hyttetomter. Interessen for hytter i sjønære områder er stor. Hyttefolket

bruker Hemne-naturen til rekreasjon og opplevelse. Båtlivet er økende. Det er tilrettelagt

med småbåthavner i kommunens tre tettsteder. I tillegg til dette, finnes en rekke mindre

småbåthavner i tilknytning til hytteområdene.

Magerøya og Røstøya er ervervet av staten til friluftsformål, Øyene er et eldorado for

småbåtfolket om sommeren. Kommunen har forvaltningsansvaret for de statlige

friluftsområdene. Her finnes flytebrygger, toaletter og fortøyningsfester til småbåter.

Kommunen leier areal og har lagt til rette med nødvendige fasiliteter ved badeplassen på

Heimsvatnet.

Lag og foreninger som tilrettelegger for friluftsliv for barn og ungdom i Hemne er: Hemne

Speidergruppe, Røstkvervet 4H, Hemne Jeger og Fisk, KIL Friidrett og KIL ski.

Utfordringer:

Ungdommer bruker naturen på en annen måte enn tidligere - veldig få går på den

tradisjonelle skituren. Det har de siste årene vokst fram en interesse for nye former for

aktivitet i friluftsliv: Kiting, rafting, terrengsykling, klatring og frikjøring på ski. Dette

stiller andre krav til anlegg enn tidligere. Er det mulig å tilrettelegge skiløyper til

helårsdrift med blant annet terrengsykling?

Tilgjengelighet i torbindelse med triluttsliv er et viktig stikkord. Mangelfull merking og

skilting av turløyper og skispor kan bidra til at brukerne ikke finner fram og ikke kjenner

til mulighetene.

De tilrettelagte mulighetene for eldre er få.????

Hemne kommune kan per i dag ikke gi sine innbyggere og tilreisende tilbud om

båtskyss til Røstøya og Vedøya.

Anlegg med kapasitet til å ta vare på den unrganiserte aktiviteten.

Rundløype for jogging og turgåing
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Skape nye turområder for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bør være

sentrumsnære og frie for biltrafikk.

Bedre de kommunale støtteordninger til oppkjøring og drift av skiløyper for

allmennheten.

4.5 Anlegg

Anleggsdekning

Et allsidig idrettstilbud og gode anlegg kan bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv for

innflyttere.

I følge tall fra anleggsregisteret (vedlegg 1) er det registrert 80 anlegg som har fått

spillemiddeltilskudd. 23 av disse anleggene er klassifisert som nærmiljøanlegg. De største

offentlige anleggene er Hemnehallen og Svømmehallen. Hemnehallen bærer preg av et

mangelfullt vedlikehold både utvendig og innvendig, samt at utstyret er utdatert og i dårlig

forfatning. Svømmehallen er fornyet med nytt inngangsparti og nye garderober, men selve

svømmebassenget har for dårlig kapasitet. Friidrettsanlegget er ubrukbart,

kunstgressbanen er overbelastet, kunstgressdekket er utslitt og gressbanen er i dårlig

forfatning. Garderobeanlegget i Ånesøyan er overbelastet på grunn av stor aktivitet og det

er et prekært behov for nye garderober, også fordi kravene til dommergarderober har blitt

strengere. Dekket på tennisbanen bærer preg av dårlig vedlikehold og kan ikke benyttes

når det er vått. Motorcrossbanen skulle vært gruset opp. Skiløypene er brukbare med

muligheter for fine løypetraseer. Her er utfordringen snøforholdene og det faktum at

sesongen blir stadig kortere fordi snøen lar vente på seg eller uteblir helt. Et mulig

alternativ er å oppgradere traseene til å bli tilrettelagt for f.eks. terrengsykling.
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Statusoversikt over anlegg. (23 av anleggene klassifiseressom nærmiljøanlegg)

Anleggskategori Antall Tilvekst

enheter i perioden

Aktivitetsanlegg 18 5

Aktivitetssal 4

Bad- og svømmeanlegg 1

Flerbrukshall 1

Fotballanlegg 7

Friidrettsanlegg 1

Friluftsliv 10

idlettshus 7 1

Kart 2

Kulturbygg 6

Motorsporta nlegg 2

Skianlegg 5 1

Skyteanlegg 15

Tennisanlegg 1

Sum 80

Enfullstendig oversikt over anlegg foreligger som vedlegg til planen

Tilgang på spillemidler

Det er liten pågang av spillemiddelsøknader i kommunen, til tross for god informasjon,

avholdte spillemiddelseminarer i regi Hemne kommune og god veiledning fra kommunens

spillemiddelkonsulent. Årsaker kan være at dette er en lang prosess som krever en stor

dugnadsinnsats. Det er et stort ettersiep på utbetaiing av midier nasjonalt, ikke aiie

idrettslagene kan forskuttere midler, behovet for mellomfinansiering blir dermed en

utfordring. Garantier på lån er nødvendig på store anlegg. Hemne kommune har ingen

tilbud om rentefrie lån.
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Nærmiljøanlegg

Mange av nærmiljøanleggene begynner å bli gamle og bærer preg av forfall og mangelfullt

vedlikehold. Ball - løkker, lekeplasser og uteområdene ved grunnskolene er nedslitte og

leikeapparater som ikke tilfredsstiller dagens kravspesifikasjon, er tatt ned. Det er et stort

behov for vedlikehold og rehabilitering ved mange av anleggene. Kommunestyret har

vedtatt at dette ikke lenger er en kommunal oppgave og at det blir opp til det enkelte

grendalag/velforening å ta tak i dette. Resultatet vil da bli at aktive grendalag og

velforeninger vil få oppgradert sine nærområder, mens i mindre aktive foreninger, vil

nærmiljøanleggene forfalle ytterligere. Det er et behov for flere nærmiljøanlegg for

egenorganisert aktivitet og spontanaktiviteter.

4.6Arrangement

Det har i løpet av perioden vært arrangert flere store idrettsarrangement i Hemne. Vi kan

nevne blant annet NM i motocross, ST-cup i langrenn, Hemne Triathlon og Rosenborg

Fotballskole.

Dette er arrangement som genererer flere besøkende til Hemne og vi får vist fram

kommunen vår på en god måte. Arrangementene kan være med på å gi Hemne et godt

omdømme slik at det kan føre til positive ringvirkninger for Hemne.

De lagene som ønsker slike arrangement til Hemne, er avhengige av gode

rammebetingelser. De største utfordringene ligger i å skaffe nok frivillig dugnadsinnsats og

tilby anlegg av god nok kvalitet. Enkelte arrangement krever i tillegg et større økonomisk

ansvar under gjennomføringen.

Stamnesdalen Motorsportsenter er et av i alt 5 anlegg i Norge som er klassifisert som A-

bane, og er dermed godkjent som NM-arena. De senere år har Hemne Motorklubb ikke

kunnet påtatt seg å arrangere NM-runder, på grunn av at kostnaden knyttet til sikkerhet og

beredskap blir et for stort økonomisk løft for klubben.
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4.7 Spørreundersøkelse blant ungdom

Det er gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med Hemne videregående skole.

109 av 180 elever i alderen 16-20 år har deltatt_ Nnen få er nver 70 år, 7 elever har annen

postadresse enn Hemne. Disse er tatt ut fra undersøkelsen. Vi er godt fornøyd med antall

deltakere. Likevel vil vi kommentere en svakhet spesielt i forbindelse med spørsmål 4:

"Tenk på en vanlig uke i skoleåret. Hvor ofte deltok du i idrett, friluftsliv eller annen fysisk

oktivitet hardt nok til at du pustet fort, svettet eller hjertet banket fort i 20 minutter? "Er

det slik at av de som IKKE har svart, er det sannsynlig at de er mindre fysisk aktive?

46 % av de som svarte, trener 4 timer eller mer per uke i fritida. Det er kun 7,4 % som ikke

er aktive. Videre svarer litt under 60 % at de har sluttet med organisert idrett etter fylte 13

år. De er likevel fysisk aktive. Det ser derfor ut til at det foregår en god del uorganisert

aktivitet

Det er tre grunner som skiller seg ut når ungdommene skal svare på hvorfor de er fysisk

aktive: for å holde seg I form, for å ha det artig og for å ha god helse.

Forhold som er av mindre betydning for aktivitetsnivået er:

gode ledere

oppleve mestring

for at det forventes av meg

for å se bra ut

at andre er med.

Det er overraskende at ikke flere holder på med fysisk aktivitet pga. den sosiale biten.

Svakhet kan være spørsmålsstillingen: «...andre er med». Vi kunne byttet ut ordet andre

med ordet venner. Det som er positivt er at de fleste holder på fordi de vil det selv. De

føler ikke noe press fra andre, at det forventes av dem eller at de ikke har noe annet å

holde på med.

Når vi skal se på forhold som har betydning for hvorfor ungdommene sluttet med

organisert idrett, er det litt ulikt hva jentene og guttene svarer.

Jentene sluttet pga. at de ville bruke mer tid på skolearbeid (her er det dobbelt så mange

jenter som gutter), pga at de var ikke gode nok eller pga. skade. Guttene sluttet pga.

kravet om å være god, pga. lite støtte fra ledere/for dårlige ledere og pga. at de ikke var

gode nok.
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Til slutt kan vi oppsummere flere spørsmål som gikk på hva som skal til for at ungdommene

skal bli mer fysisk aktive og hva de kunne tenke seg å holde på med i Hemne.

Her er det noen aktiviteter som skiller seg ut:

Tennis

Svømming

Klatring

Basket

Mulige forklaringer på hvorfor de ikke holder på med denne aktiviteten i dag er:

De savner et miljø eller organisering for deres aldersgruppe der anlegg finnes.

Det er ikke bra nok kapasitet på eksisterende anlegg eller anlegget er for dårlig.

Det finnes ikke anlegg.

Det bør finnes flere anlegg for uorganisert aktivitet.

Svarene fra denne undersøkelsen kan vi ta med oss i det videre arbeidet med å få flere

ungdommer til å bli mer fysisk aktive og etter hvert få ned frafallet blant ungdom mellom

13-19 år.

En slik undersøkelse blant ungdom er absolutt å anbefale ved neste revidering av Plan for

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Ved å stille gode spørsmål, vil man kunne få avdekket

flere forhold rundt fysisk aktivitet og behovet for anlegg i Hemne.

5. Mål og strategier
Det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for bredde- og konkurranseidrett når

det gjelder anlegg, og idretten har et særlig ansvar for gjennomføring av aktiviteter og det

sportslige arbeidet. Det er grunn til å peke på viktigheten av at det offentlige og idretten

oppnår best resultat dersom de samarbeider om rammevilkår for å gjøre dette arbeidet

best mulig.

For å fremme fysisk aktivitet og folkehelse er tilrettelegging og tilgjengelighet til

idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper en vesentlig del av

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid.
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Visjon

Hemne kommune skal gi alle sine innbyggere muligheter til allsidig fysisk aktivitet og

naturopplevelser. Aktivitetene og anieggene skal være lett tilgjengelige.

Visjonen-søkes oppnådd gjennom hovedmål,Hvert hovedmål er delt-inn i tilhørende

delmål som springer ut i strategier.

Hovedmål:

Fysiskaktivitet. Tilrettelegge for fysisk aktivitet for hele befolkningen.

Barn og unge. Skape og opprettholde trygge oppvekstmiljø og sosiale møteplasser for
barn og unge.

Fysisktilrettelegging og planlegging. God ressursutnyttelse ved utbygging og drift av
anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og fysisk aktivitet.

Kultur og frivillige organisasjoner. Styrking av det frivillige arbeidet innenfor idrett og
fysisk aktivitet.

Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser.

5. 1 Hovedmål 1: Tilrettelegge for fysisk aktivitet for hele befolkningen

Gjennom et tett samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og foreninger, skal kommunen

arbeide for å skape og tilrettelegge for gode muligheter til å drive både organisert og

egenorganiserte fysiske aktiviteter.

Delmål la:

Leggetil rette tor et allsidig aktivitetstilbud for barn og unge som danner grunnlaget for

fysisk aktivitet livet ut.

Strategi:

Samordne aktivitetstilbudene slik at det blir mulig for barn og unge å delta på flere

aktiviteter.

Fokus på grunnferdigheter i tidlig alder.

Stimulere til allsidige aktiviteter for barn fra 6-10 år. Legge til rette for at allidretten har

en egen dag i uka for sin aktivitet.

Bygge flere anlegg som vil være tilgjengelige for egenorganisert aktivitet

(nærmiljøanlegg), slik som f. eks. isbanen, sandvolleybanen og Haugabanen.
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Delmål lb:

Legge til rette for at barn og unge gjennom skolen kan få daglige økter med fysisk aktivitet

og oppleve mestring.

Strategi:

Prioritere tid til fysisk aktivitet i skoletiden.

Svømmehallen. Starte planleggingen av nytt svømmeanlegg innen neste revidering av

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Svømmeopplæring: Elevene skal være trygge i vann i løpet av 4. klasse. Alle

kommunens 1.-2. og 3.-4. klassinger bør ha minst en time svømming i uken.

Et svømmetilbud vil gi muligheter for aktivitet hos grupper som ikke benytter seg av

eller ikke har de samme mulighetene i det øvrige aktivitetstilbudet, f. eks. innbyggere

med fysiske og psykiske sykdommer, overvekt, reumatisme og eldre.

Satse i kommunen på utvikling av kompetanse innenfor fysisk aktivitet gjennom

satsning på kurs, etterutdanning/videreutdanning og motivering. Samarbeid mellom

skolene og idrettslag/foreninger er viktig her.

SFO. Samarbeid mellom idrettslagene og SFOfor å introdusere barna for gleden og

variasjonen i det å drive med fysisk aktivitet.

Delmål lc:

Informere og gjøre befolkningen kjent med mulighetene for å drive idrett og fysisk aktivitet

i kommunen.

Strategi:

Informasjon legges ut på kommunale hjennmesider og Hemneportalen.

Kommunens grunnskoler bistår med å spre informasjon om de mulighetene barn og

unge har i kommunen når det gjelder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Videreutvikle turkart og bedre merking av turstier slik at de blir tilgjengelige for alle.

Sette opp informasjonsplakater og gi informasjon rundt stedsnavn og historie.

Synliggjøre muligheter for andre typer aktiviteter som ungdommene savner og

etterspør. (jmr. levekårsundersøkelsen og spørreundersøkelsen). Aktivitetene som

skiller seg ut er: terrengsykling, rafting, kiting, tennis, basketball, klatring, svømming og

frikjøring på ski. Gjennom bl. a. Aktiv sommer bør ungdommen bli introdusert til slike

aktiviteter
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5. 2 Hovedmål 2: Skape og opprettholde trygge oppvekstmiljø og
sosiale møteplasser for barn og unge

Strategi:

Idrettens viktigste samfunnsbidrag er å styrke kjernevirksomheten. Aktiviteten i lagene

er vårt fundament. Ved å vedlikeholde og utvikle gode klubbmiljø gir vi livslangaktivitet

og tilhørighet.

Idrettens fremste samfunnsansvarer å bevare de tusener av trygge oppvekstmiljø som

hver dag holder barn og ungdom i aktivitet. Dissemiljøene er møteplasser der sosial

omgang og hverdagsligaktivitet er hovedsaken og idrettsglede for alle er målet.

Øke kulturmidlene til idrett og friluftsliv ettersom idretten aktiviserer flest barn og

unge i Hemne kommune.

De lag og foreninger som satser på aktivitet og anleggfor barn og unge skal prioriteres i

fordelingen av kulturmidler. «Aktiviteter rettet mot barn og unge, og barne- og

ungdomsorganisasjonerer prioritert» Jfr. retningslinjer for tilskott til kulturformål i

Hemne kommune.

5. 3 Hovedmål 3: Fysisk tilrettelegging og planlegging.

God ressursutnyttelseved utbyggingog drift av anlegg og tilrettelegging av områder for

idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv.

Delmål 3a:

Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal det tilrettelegges for idrett, fysisk

aktivitet og friluftsliv.

Strategi:

Innspillvil komme ved utarbeidelsen av arealdelen i Kommuneplanen.

Deimal 3b:

Det skalgjennomføres en målstyrt plan for utbyggingav anlegg og tilrettelegging av

områder for idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv.

Strategi:

Ved tilskudd av spillemidler prioriteres anlegg og områder med mange brukere, og som

gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av

den organiserte idretten. (overordna mål fra Staten)

Arbeide for at kommunen tar et større ansvar for utbyggingog drift av anlegg.
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Satsningsområder i neste periode:

Ånesøyan aktivitetspark. Det skal jobbes aktivt for etableringen av en variert og

innbydende aktivitetspark.

Ny svømmehall —starte planleggingen av nytt svømmeanlegg i løpet av neste

planperiode, altså innen 4 år.

Ridehall

Delmål 3c:

Det skal gjennomføres en plan og målstyrt drift og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk

aktivitet.

Strategi:

Å ta vare på og videreutvikle bestående anlegg og drifting av disse skal prioriteres høyt.

Hemne kommune har flere anlegg som bør nevnes i samfunnsdelen som

satsningsområder: Hemnehallen, Motorsportsenter, Ånesøyan, Svømmehallen.

Lag og foreninger skal kunne benytte seg av kommunens anlegg gratis, mens det kreves

betalingsleie av privatpersoner.

Skiløyper for allmennheten —kommunal støtte til oppkjøring av skiløyper bør dekke

driftskostnadene.

Delmål 3d:

Øke tilgjengeligheten til friluftsliv og idrettsanlegg.

Strategi:

Tilgjengelighet i form av:

lav treningsavgift, flere vil kunne delta på aktiviteter.

åpne og tilgjengelige anlegg, at det er plass/ledig kapasitet (eks. på anlegg som ikke

er tilgjengelige pga. sprengt kapasitet er Hemnehallen og kunstgressbanen).

adkomst/parkering til naturområder: legge til rette for at grunneiere kan

vedlikeholde/brøyte private parkeringsområder (eks. parkeringsplass ved

Vessesetra).

Flest mulig anlegg skal stå åpne for uorganisert aktivitet når de ikke er i bruk.

Delmål 3e:

Anlegg og areal for idrett og fysisk aktivitet skal så langt som mulig dekke behov for fysisk

aktivitet i idrett, skole, fritid og for personer med spesielle behov (Universell utforming).

Strategi:

Alle anlegg skal ha universell utforming

Hemne kommune Side 27



Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017

5. 4 Hovedmål 4: Kultur og frivillige organisasjoner. Styrking av det

frivillige arbeidet innenfor idrett og fysisk aktivitet

Delmål 4a:

Øke den økonomiske støtten til lag og foreninger og legge til rette for et godt samarbeid

mellom kommunen og ledere i det frivillige arbeidet gjennom å stimulere og motivere til

frivillighet.

Strategi:

For å gi forutsigbarhet skal kommunen prioritere å øremerke 0,5 % av kommunens

driftsbudsjett til årlige driftstilskudd til lag og organisasjoner.

Deler av eiendomsskatten kan/skal øremerkes lag og foreninger. Eiendomsskatten er

ment å skulle brukes til felles beste for alle innbyggere.

Inngå en forpliktende avtale mellom Hemne kommune og idrettsrådet for å styrke og

synliggjøre samarbeidet mellom Hemne kommune og idretten.

Kommunen bør vurdere å opprette en stilling som idrettskonsulent for å ivareta

idretten og den fysiske aktiviteten som skjer i lagene og organisasjonene i dag.

Involvering må skje på frivilligheten arena —møte dem, ikke bare sende brev

Hemne kommune må bli en enda bedre serviceinstitusjon. Enhetene må snakke

sammen, slik at det blir en mer «ja kultur» når lag og organisasjoner henvender seg til

Hemne kommune.

Hemne kommune skal være en økonomisk bidragsyter for å gjøre det mulig å legge

større, kostnadskrevende idrettsarrangement til Hemrte.
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5. 5 Hovedmål 5: Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser

Delmål 5a:

Gjøre friluftsområdene mer tilgjengelige

Strategi:

Utvikling av områder som stimulerer til økt friluftsliv skal vektlegges.

Hemne kommune skal legge til rette for at eksisterende turstier blir ryddet, merket og

skiltet. Sette opp infotavler ved turstiene.

Eksisterende aktivitetskart gjennomgås og gjøres tilgjengelig digitalt.

Tilgjengelig informasjon om turstier på Hemne kommune sine nettsider og

Hemneportalen.

Tilgjengelig, start- og stoppunkt: God adkomst til turmål og parkering er viktig.

Fokusere på å oppgradere noen få parkeringsplasser. Avklaring med grunneiere er

viktig.

Legge til rette for flere rundløyper (med samme start- og stoppunkt) og som er lett

tilgjengelige for ulike brukergrupper. Forslag: rundløype i Ånesøyan, rundt

Vindalsvatnet.

Oppkjøring av skiløyper.

Delmål 5b:

Viktig å skape gode rammebetingelser for de lagene som faktisk tilrettelegger for friluftsliv.

Strategi:

0,5% av kommunens driftsbudsjett skal øremerkes til årlige driftstilskudd til lag og

organisasjoner
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6. Planlagte anlegg 2014 - 2017
Oversikten foreligger i sin helhet som vedlegg til planen.

OA: Ordinære anlegg

NA: Nærmiljøanlegg

AT: Andre tiltak

UP: Uprioriterte prosjekt

AnliP4Prosjektnavn lEier

KIL/Hemne

KIL ski

KIL/Hemne

IBeliggenhet

Ånesøyan

Bjerksetra

Ånesøyan

Hemne samfunnshus

Hemnehallen

Ånesøyan Aktivitetspark

Ånesøyan Aktivitetspark

Ånesøyan Aktivitetspark

Ånesøyan Aktivitetspark

jAnleggstype }Startål

2012

2012

7014

Garderobe, dusj, toaletter, inngangsw 2013

Renovering av gulv 2012

Oppgradering og utvidelse av turløypa 2014

Kunstgressbane på gressbanen 2016

Nytt dekke m.m 2016

Klubbhus, garderober, lager, kontor m.m.

OA 1 Garasjebygg

OA 2 Sanitæranlegg og garderober

Oa 3 Renovering kunstgressbane

OA 4 Hemne Samfunnshus og svømmeha Hemne kommune

OA 5 Hemnehallen

OA Turløypc I Ånesøyan

OA Ny kunstgressbane

OA Nytt friidrettsanlegg

OA Klubbhus i Ånesøyan

OA Hinderløype

OA Bygging av aktivitetspark

OA Forlengelse av lysløype

OA Motorcrossbane - hovedtrase

OA Ridehall

OA Ny svømmehall/restaurering

OA Fotballhall

OA Garasje på skihytta

NA 1 BMX- løype

NA Restaurering av hytte, Osmarka

NA Snøkanoner

AT Oppdatering av aktivitetskart

AT Prissetting av kommunale anlegg

AT Åpen idrettshall - frie aktiviteter

UP Gangsti Hemne Kommune

UP Gangsti Hemne Kommune

UP Brygge og sti Hemne Kommune

UP Fullføre lys langs gangveg Hemne Kommune

UP Toalett ved badeplass Hemne Kommune

UP Nytt tak på naust Hemne Kommune

UP Blomsterbu Hemne Kommune

UP Bru Hemne Kommune

UP Remerking av turstier Hemne Kommune

UP Tilrettelegging / skjøtsel av turstier Hemne Kommune

Hemne kommune

Samarbeid med flere

KIL/Hemne

KILfriidrett

KIL/Hemne

Samarbeid med flere

Svana IL

KILski

Hemne Motorklubb

Hemne Hestesportkli

Hemne Kommune

KIL/Hemne

KIL ski

FAU- Sodin skole

Hemne Kommune

KIL ski

Hemne Kommune

Hemne Kommune

Hemne Kommune

Ånesøyan Aktivitetspark

Hellandsjøen Bygging av aktivtetspark 2016

Bjerksetra Forlengelse av lysløype 2014

Stamnesdalen Bygging av hovedtrase 2014

Usikkert Bygging av ridehall 2014

Sodin Restaurering

Ånesøyan Hall

Bjerksetra Opprusting/utvidelse 2014

Sodin skole 2012

Kyrksæterøra Møteplass i nærområdet

lysløypa i Haugen Produksjon av snø for mer skiaktivitet 2014

Prisnivå kan være til hinder for utøving

Tilgjengelig for spontan aktivitet

Kyrksæterøra

Kyrksæterøra

Mistfjorden/Osmarka

Søa Bru/båthavna

Bugen

Bugen

Sentrum

Ånesøyan

Hemne

Tettstednære områder

Vervet - Båthavna

Båthavna - Rovatnet
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7. Klargjøringavbegrep
Mestring

Gode opplevelser og vaner i barne- og ungdomsårene er viktig for å fortsette med fysisk

aktivitet. Fysisk aktivitet gir overskudd til å utføre andre oppgaver i livet. Tilgang på

utfordringer —livet er spennende!

Idrett

Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet

Med fysisk aktivitet forstås egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder

friluftsliv og aktiviteter preget av lek.

Friluftsliv

Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i

fritida, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kultur- og kirkedepartementet

har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

Idrettsanlegg

I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av

idrettsanlegg:

Nærmiljøanlegg

Ordinære anlegg

Nasjonalanlegg

Den enkelte kommune (og fylkeskommune) kan selv avgjøre om en inndeling i kommune-

og fylkesanlegg fortsatt skal opprettholdes på regionalt og lokalt nivå.

Nærmiljoanlegg

Er anlegg eller område tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig

beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller områdene skal

være fritt tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom,

men også for lokalbefolkningen for øvrig.

Ordinære anlegg

Er de tilskuddberettigede anlegg som framgår av publikasjonen V-0732 Bestemmelser —

Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De ordinære tilskuddberettigede

anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den

organiserte idretten.
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Nasjonalanlegg

Er anlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante

internasjonale mesterskap og konkurranser.

Friluftsområder og friområder

Begrepet "Frilufts- og friområder" blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder

som er tilgjengelige for allmenn, fri ferdsel. Dette er ofte store og uregulerte områder som

i hovedsak er i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Områdene benyttes til

turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene

oftest vist som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område). I

reguleringssammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf.

pbl § 12-5 nr.5 og 6).

Friområder

Er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens

uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og

vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser,

nærmiljøanlegg og badeplasser.

I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på kartet, da de

betraktes som en del av dette formål. I reguleringssammenheng er friområder en egen

kategori (jf. pbl § 12-5 nr.3).

Universell utforming

Universiell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte

så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Hemne kommune Side 32



Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017

Litteratur og kilder
Veileder: Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet - Kultur- og

kirkedepartementet

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag: Mål for anleggsutviklingen 2013-2016 -

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

St.Meld. 14 (1999-2000) : ldrettslivet i endring

St.Meld. 26 (2011-2012) : Den norske idrettsmodellen

St.Meld. 34 (2012-2013) : Folkehelsemeldingen

Prop. 1 S (2013-2014)

Strategiplan for Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014- 2016

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020)

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Røros kommune 2014-2017

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Lyngdal kommune 2006-2011

Vedlegg
Planlagte anlegg 2014-2017

Anleggsoversikt

Antall aktive fordelt på alder og kjønn

Spørreundersøkelse blant ungdommer ved Hemne videregående skole, januar 2014
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AnleggsklassePrioritering [Prosjektnavn Eler Beliggenhet Anleggstype
Ordinært anlegg1 Garasjebygg KIL/Hemne Ånesøyan

Ordinært anlegg2 Sanitæranlegg og garderober KIL ski Bjerksetra

Ordinært anlegg3 Renovering kunstgressbane KIL/Hemne Ånesøyan

Ordinært anlegg41Hemne Samfunnshus og svømmehall Hemne kommune Hemne samfunnshus garderobe, dusj, toaletter, nytt inngangsparti

Ordinært anlegg5 HemnehallenHemne kommune Hemnehallen renovering av gulv

Ordinært anlegg Turløype i ÅnesøyanSamarbeid med flere Ånesøyan Aktivitetspark Oppgradering og utvidelse av turløypa

Ordinært anlegg Ny kunstgressbaneKIL/Hemne Ånesøyan Aktivitetspark Kunstgressbane på gressbanen

Ordinært anlegg Nytt friidrettsanleggKIL friidrettlÅnesøyan Aktivitetspark Nytt dekke m.m

Ordinært anlegg Klubbhus i ÅnesøyanKIL/HemneÅnesøyan Aktivitetspark Klubbhus, garderober, lager, kontor m.m.

Ordinært anlegg Hinderløype Samarbeid med flereÅnesøyan Aktivitetspark

Ordinært anlegg Bygging av aktivitetspark Svana ILHellandsjøenBygging av aktivtetspark

Ordinært anlegg Forlengelse av lysløypeI KIL skiBjerksetraForlengelse av lysløype

Ordinært anlegg Motorcrossbane - hovedtraseIHemne MotorklubbStamnesdalenBygging av hovedtrase

' RidehallOrdinært anleggHemne Hestesportklub Usikkert•Bygging av ridehall

Ordinært anleggNy svømmehall/restaureringHemne KommuneISodinRestaurering

Ordinært anlegg,FotballhallKIL/Hemne ÅnesøyanHall

Ordinært anleggGarasje på skihyttaKIL ski ' Opprusting/utvidelseBjerksetra

Nærmiljøanlegg 1 BMX- løype•FAU- Sodin skole Sodin skole

NærmiljøanleggRestaurering av hytte, OsmarkaHemne Kommune KyrksæterøraMøteplass i nærområdet

NærmiljøanleggSnøkanoner•KIL ski Lysløypa i HaugenProduksjon av snø for mer skiaktivitet

Andre tiltak Oppdatering av aktivitetskartHemne Kommune

Prissetting av kommunale anleggHemne Kommune Prisnivå kan være til hinder for utøving

Åpen idrettshall - frie aktiviteterHemne Kommune Tilgjengelig for spontan aktivitet

Uprioriterte anleggsprosjekt GangstiHemne Kommune KyrksæterøraVervet - Båthavna

Gangsti•Hemne Kommune KyrksæterøraIBåthavna - Rovatnet

Brygge og sti,Hemne Kommune Mistfjorden/Osmarka

Fullføre lys langs gangveg Hemne Kommune Søa Bru/båthavna

Toalett ved badeplass Hemne Kommune Bugen

Nytt tak på naustHemne Kommune'Bugen

BlomsterbuHemne KommuneSentrum

Hemne KommuneÅnesøyanBru

Remerking av turstierHemne KommuneHemne

Tilrettelegging / skjøtsel av turstierHemne KommuneTettstednære områder

[ Totalkostnad kommunal andl Spillemidler Status
2012 695 000 232 000 Eksisterende

20122 300 000 660 000 Eksisterende

2014.

2013 2 255 000 1 055 000 700 000 Eksisterende

2012 750 000 500 000 250 000 Eksisterende

2014

2016

2016

5 000 000

2016 1 300 000

2014 400 000100 000

2014130 000

20146 000 000 j

10 000 000

40 000 000

2014450 000

201235 000132 000 lUnder arbeid

75 000

2014

200 000

Ikke def.

Ikke def.

150 000

90 000

Ikke def.

75 000 i

190 000

Ikke def.

Ikke def.

Ikke def.

IStartår



Anleggsoversikt i Hemne kommune, data hentet fra anleggsregisteret per 01.03.2014

AnleggsnavnStatusEier

ForklaringE: Eksisterende

U: Under arbeid

P: Planlagt

L:Lagtpå is

Driver AnleggsklasseAnleggstype

N: Nærmiljdonlegg

K: Kommuneanlegg

Anleggskategori: Aktivitetsanlegg





Vinjeøra handballbane E Vinjeøra IL




N Ballbane

Vinjeøra N E Vinjeøra IL




N Ulike småanlegg

Vinjeøra ballbinge E Vinjeøra IL




N Ballbinge

Sodin skole ballbane E Hemne kommune Hemne kommune N Ballbane

Sodin skole - Ballbinge E Hemne kommune




N Ballbinge

Sodin skole, BMX-Iøype U Hemne kommune Hemne kommune K BMX-anlegg

Grøtnes ball-løkke E Hemne kommune




N Balløkke

Bugen ball-løkke E Hemne kommune




N Balløkke

Vesselekra ballplass E Hemne kommune




N Balløkke

Spilleplass v/ Fjelna E Vinjeøra Vel forening Vinjeøra Vel forening N Ulike småanlegg

Svanem skole - Ballbinge E Hellandsjøen Grendalag




N Ballbinge

Haugen isbane/ balløkke E Haugen Isbane




N Balløkke

Haugen isbane/balløkke E Haugen Isbane




N Ishockeybane, vant og mål

Haugen Isbane 1




N Skotthyll

Geilhaugen balløkke E Hemne kommune




N Balløkke

Vinjeøra- Hasselskogen tursti E Vinjeøra FAU




N Ulike småanlegg

Nerhaugen grendalag -balløkke/ aktivitetsflate E Haugen grendalag




N Balløkke

Haugen Grendalag, Streetbasketbane E Haugen grendalag Haugen grendalag N Balløkke

Vesse sandvolleyballbane E Hemne kommune Hemne kommune N Sandvolleyballbane

Anleggskategori:Aktivitetssal






Hemnehallen -styrketr.rom E Hemne kommune




K Trimrom/helsestudio

Hemne samfunnshus -idr.hall E Hemne kommune




K Samfunnshus(idrettsdelen)

Vinjeøra skole gymsal samfunnshuset E Hemne kommune Hemne kommune K Gymnastikksal



Svanernsamfunnshus

Anleggskategori:Badog svømmean'egg

Hemne samf.hus-svømmehall

Hemne samfunnshus- garderobe og nytt inngangsparti

Kategrori: Flerbrukshall

Hemnehallen rehb. gulv

Anleggskategor gotbaIlanIegg

Starnnes grusbane

Haugaøyan grasbane

Anesøyan grasbare

Anesøyan Kunstgressbane

Vinjedra grasbane

Hellandsjøen grasbane

Eide grusbane

Anleggskategori: Friidretanlegg

Anesoyan std.-fr idrettsanl.

Anleggskategori• Fritufts111/

Ânesoyan tnrnl.rurdt std.

Ânesoyan fiskeolass for funksjonshernmede

Kyrksæterøra marila

Haugatun friluftsornråte

Skjenstadhaugen tursti

Wnjec.ra smabath.-klubbhus

HeIlands'iøen marir a klubbhus

Storlisetra Turisthrte

Soliia turSthytte

Søyassda!enturster

Anleggskategori: Icrettshus

Haugaøyan std. iorettshus

Ånesøyan stadion - klubbhus garasje/lager

Anesovan std.-arr.tekr.bygg

Åneseyan std.-klu obh.tenr is

Bjerksetra klubb/rct.hus

SvanemSamfunnshus

Hemne kommune

Hemne kommune Hemne kommune

Hemne kommune Hemneskommune

StamnesIL

KyrksæterøraILskiavdelingen

Hemne kommune

KyrksæterøraILskiavdelingen

Vinjeøra IL

SvanaIL

EideIL

Hemne kommune

Hemne kommune

HemneJeger-Og Fiskerforening

Hemne Båtforening

Hemne kommune

Hemne kommune

Vinjeøra Båtforening

HellandsjøenMarina

Kristiansundog NordmøreTuristforeni Kristiansundog Nordmøre

Kristiansundog Nordmøre Turistforeni Kristiansundog Nordmøre

Hemneturmarsjklubb

KyrksæterøraILskiavdelingen

KyrksæterøraIL KyrksæterøraILskiavdelinj

Hemne kommune

Hemne Tennisklubb

KyrksæterøraILskiavdelingen KyrksæterøraILskiavdelini

Samfunnshus(idrettsdelen)

Svørnmebasseng

Svømmebasseng

Flerbr.ikshall, normalhall

Fotball grusbane

FotbaIl gressbane

Fotball gressbane

Fotball kunstgressbane

Fottall gressbane

Fotball gressbane

Fotball grusbane

Friidrettgrusbane

Tursti

Friltftsliv ikke zefinert

Småbåthavn

Friluftsområde

Tursti

Småbåthavn

Småbåthavn

Overiattingshrte

Ovemattingshrte

Tursti

Idrettshus

Idrettshus

Garderobebygg

Idrettshus

Idrettshus



Bjerksetra langrennsanlegg - klubbhus

Kyrksæterøra sk.b.klubbhus

Anleggskategori: Kart

Strandahallaren o-kart

Kyrksæterøra o-kart

Anleggskategori: Kulturbygg

Svanem samfunnshus

Haugatun Grendahus

Trudvang forsamlingshus

Vårtun Forsamlingshus

Staurset Grendahus

Hollatun Grendahus

Hemne kom mune - Kulturskole, sal og publikumsarealer

Anleggskategori: Motorsportanlegg

Stamnesdalen Motorcross

Stamnesdalen Knøttløype

Anleggskategori: Skianleggg

Bjerksetra langrennsanlegg

Bjerksetra langrennsanlegg Sanitæranlegg og garderobe

Høgåsen lysløype

Vinjeøra lysløype

Svanem lysløype

Anleggskategori: Skyteanlegg

Hemne samf.hus -skytebane

Bjerksetra skiskytterstadion

Storoddan skytebane

Storoddan skytebane

Storoddan skytterhus

Furumoen skytebane -200m

Furumoen skytebane

Furumoen skyteb.-skytterhus

Furumoen skytebane

Fagerhaugmyra 200m

Kyrksæterøra IL skiavdelingen Kyrksæterøra ILskiavdelinj

Hemne Jeger- Og Fiskerforening

Hemne kommune

Sør-Trøndelag Orienteringskrets

Svanem Samfunnshus

Haugen Isbane

Hemne ungdomslag

Stamnes IL

Staurset Grenclahus A/L

Hollatun Grendahus AL

Hemne Prosjekt AS Hemne kommune

Hemne Motorklubb

Hemne Motorklubb Hemne Motorklubb

Kyrksæterøra ILskiavdelingen Kyrksæterøra ILskiavdelini

Kyrksæterøra ILskiavdelingen Kyrksæterøra ILskiavdelini

Kyrksæterøra ILskiavdelingen

Vinjeøra IL

Svana IL

Hemne Pistolklubb

Kyrksæterøra ILskiavdelingen Kyrksæterøra ILskiavdelini

Oddan Skytterlag

Oddan Skytterlag

Oddan Skytterlag

Hemne Skytterlag

Hemne Skytterlag Hemne Skytterlag

Hemne Skytterlag

Hemne Jeger- Og Fisker-forening

Vinje Skytterlag

Idrettshus

Idrettshus

Orienteringskart

Orienteringskart

Lokalt kulturbygg

lokalt kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Lokalt kuIturbygg

lokalt kulturbygg

Kulturbygg - Andre lokaler

Motorsport, ikke def

Motorsport motocrossløype

Langrennsanlegg

Langrennsanlegg

Skiløype

Skiløype

Skiløype

Skytebane (inne)

Skiskytteranlegg

Skytebane 200m

Skytebane 100m

Skytterhus

Skytebane 200m

Skytebane 100m

Skytterhus

Lerduebane

Skytebane 200m



Fagerhaugmyra skytebane .:.0Orn E Vinje Skytterlag K Skytebane 100m

FagerhaJgmyra skyttertws E Hemne Jaktskytterklubb K Skytterhus

FagerhaJgmyra elgbane E Hemne Jaktskytterklubb K Skytebane (ute)

Stamnesdalen skytebane 1COm E Heim Skytterlag K Skytebane 10Orn

Stamnesdalen skylebane 2COm E Heim Skytterlag K Skytebane 200m

Anleggskategori: Tennisaniegg




Âneseyan std.-tennisbane E Hemne Tennisklubb K Tennisbane



Orgleddnummer Orgleddnavn M0-5 M6-12 - M13-19 M20- M26- K0-5 K6-12 1(13- K20- K26- MSu KSum Total

1R1612 Hemne Idrettsråd 59 255 145 66 500 89 302 134 27 295 1025 847 1872

KL16120001 Eide IL (Kyrksæterøra) 5 8 14 8 29 3 8 6 4 22 64 43 107

GR16120001420 Eide1L-Ski 3 4 7 4 18 2 5 3 3 11 36 24 60

GR16120001270 Eide IL (Kyrksæterøra) - Friidrett 2 4 7 4 11 1 3 3 1 11 28 19 47

KL16120002 Hemne Pistolklubb 0 0 0 3 39 0 0 0 0 0 42 0 42

KL16120004 Kyrksæterøra IL 43 125 37 24 282 45 133 42 9 225 511 454 965

GR16120004630 Kyrksæterøra IL -Triathlon 0 0 3 13 70 0 0 1 2 41 86 44 130

GR16120004490 Kyrksæterøra IL - Skiskyting 0 2 2 0 7 0 0 0 0 4 11 4 15

GR16120004450 Kyrksæterøra 1L-syømmegruppe 20 39 2 1 20 20 40 7 2 35 82 104 186

GR16120004420 Kyrksæterøra IL- Ski 11 51 5 4 83 13 41 4 1 72 154 131 285

GR16120004330 Kyrksæterøra 1L- Håndball 0 0 0 1 30 0 30 26 1 30 31 87 118

GR16120004270 Kyrksæterøra 1L- Friidrett 12 33 5 1 65 12 22 4 1 41 116 80 196

GR16120004130 Kyrksæterøra IL- Innebandy 0 0 20 4 7 0 0 0 2 2 31 4 35

KL16120006 Staurset IL 1 2 0 0 6 1 5 2 0 5 9 13 22

K116120009 Svana IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10

KL16120011 Hemne Tennisklubb 1 0 0 0 6 3 3 1 0 3 7 10 17

KL16120014 Hemne Jaktskytterklubb 0 1 2 8 76 0 0 1 i 4 87 6 93

1(116120017 Hemne Sykkelklubb 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 10 3 13

KL16120022 KIL/Hemne Fotball 0 111 82 20 30 0 84 65 7 4 243 160 403

KL16120024 Hemne Motorklubb 0 3 7 1 1 0 0 0 0 0 12 0 12

K116120025 Hemne RC Klubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 0

KL16120027 Hemne Volleyballklubb 0 0 0 1 12 0 0 0 2 3 13 5 18

KL16120028 Hemne Hestesportklubb 0 0 3 1 5 1 7 7 4 12 9 31 40

KL16120029 Hemne Turnforening 9 5 0 0 4 36 62 10 0 4 18 112 130

Antall aktive



KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q1 Er du jente eller gutt? Sett bare ett
kryss

Besv art: 108 Hoppet ov er: 0

Jente

Gutt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Jente 42,59% 46

Gutt 57,41% 62

Totalt 108
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KARTLEGGING Dette er en kartlegging i forbindelse med revidering av plan for idrett, fysisk

02 Alder:

Besvart. 1013 Hoppe1 over 0

15 år

1.6 år

17 år

18 år

19 år

20 år

over 20 år




0% 20% 40% 60% 80% 100%




Svarvalg




Sv ar





15 år




0%





0

16 ar




19,44%





21

17 år




45,37%





49

18 år




30,56%





33

19 år




0,93%





1

20 år




0%





0

over 20 år




3.70%





4

Tolalt






108
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q3 Bosted:
Besv art: 108 Hoppet ov er: 0

7200
Kyrksæterøra

7203
Vinjeøra

7206
Hellandsjøen

Annen
postadresse

0%20%40%

Svarvalg

60%

Svar

80%100%

7200 Kyrksæterøra 76,85% 83

7203 Vinieøra 8,33% 9

7206 Hellandsøen 8,33% 9

Annen postadrosse 6,48% 7

Totalt




108
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q4 Tenk på en vanlig uke i skoleåret. Hvor
ofte deltok du i idrett, friluftsliv eller annen

fysisk aktivitet hardt nok til at du pustet
fort, svettet eller hjertet banket fort i 20

minutter?
Besv art: 108 Hoppet over: 0

Kroppsøving
på skolen

I fritida

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeg gjorde ingenting av det • Mindre enn en gang i uken

Omtrent en gang i uken •To eller tre gangeri uken •De fleste dager i uken




Jeg gjorde
IngentIng av det

,MIndre enn en
gang i uken

Omtrent en gang
I uken

To eller tre
ganger i uken

De fleste dager
i uken

Totalt

Kroppsøving på 0,93% 4,63% 72,22% 13,89% 8,33% 108

skolen 1 5 78 15 9




I fritida 4,63% 17,59% 12,04% 36,11% 29,63% 108




5 19 13 39 32
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q5 Utenom skoletida: Hvor mange
klokketimer i uka driver du med idrett,
friluftsliv eller annen fysisk aktivitet?

Besv art: 108 Hoppet over: 0

Ingen

fflOmtrent%
time

Omtrent 1-11/2
time

Omtrent2-3
timer

Omtrent4-6
timer




7 timer
eller mer







0% 20% 40% 60% 80% 100%




Svarvalg





Svar





Ingen





7,41%




B

Omtrent 1Atime





15,74%




17

Omtrent 1-1V2time





15,74%




17

Omtrent 2-3 timer





15,74%




17

Omtrent 4-6 timer





20,37%




22

7 timer eller mer





25%




27

Totalt






108
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q6 Hvis du kunne tenke deg å delta i noen
av aktivitetene som er listet opp nedenfor,
setter du kryss i avkryssingsboksen ved

siden av. Hvis du ikke finner din(e)
aktivitet(er) i listen, skriv de(n) inn i feltet

Annet. Flere valg tillatt.
Besv art: 108 Hoppet ov er: 0

aerobic

alpint i

badminton

basketball

bilj ard i

BM X

bordtennis •
fotba II

fiske II

friidrett I

frisbee

håndball

innebandy

is hockey

j akt

j ogging

kappgang

I
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

klatring

motocross

orientering

padling

ridning

sjakk

skateboard

ski

skyting

skøyter

speiding

squash

styrketrening

svømming

ffi

•
sykling/spinn
ing

terrengløp

be kwon doe

tennis

turn

volleyball

yoga•
7/34



KARTLEGGING Dette er en kartlegging i forbindelse med revidering av plan for idrett, fysisk

0%20%40%

Svarvalg

60%80%

Svar

100%

aerobic 5,56% 6

alpint 6,48% 7

badmintor 7,41%




basketbail 18,52% 20

biljard 6,48% 7

BMX 6,48% 7

bordtennis 8,33% 9

folball 25,93% 28

fiske 4,63% 5

friidrult 4,63% 5

friluftsliv (turer i skog og mark) 12,96% 14

frisbed 1,85% 2

handball 16,67% 18

innebandy 16,67% 18

ishockey 4,63%




jakt 11,11% 12

jogging
17,59% 1•

kappgang 0,93% 1

klafring 13,89% 15

molocross 5,56% 6

oriontcn-ing 6,48% 7

padling 7,41%




ddning 11,11% 12

sjakk 5,56% 6

skateboard 3,70% 4

sFd 8.33%




skyfing 11,11% 12

skeyfer 4,63% 5

spoidir g 2,78% 3

squash 7,41%




styrketrening 34,26% 37

svornrn ng 21,30% 23

8 ( 34



KARTLEGG1NGDetteerenkartleggingi forbindelsemedrevideringavplanforidrett,fysisk
syldIng4inning 8,33% 9

enlp 3,70% 4

lan kwon don 5,56% 6

tennis 18,52% 20

tum 6,48% 7

voZleyball 13,89% 15

yo9a 5,56% 6




15,74% 17Annet-(vennRgst-spesifiser

Totalt antall respondenter: 108
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q7 Hvis du deltar 1noen av aktivitetene
som er listet opp nedenfor, setter du kryss
i avkryssingsboksen ved siden av. Hvis du
ikke finner din(e) aktivitet(er) i listen, skriv

de(n) inn 1feltet Annet. Flere valg tillatt.
Besv art: 108 Hoppet ov er: 0

aerobic

alpint I
badminton

basketball I
bilj ard i

BM X

bordte nnis I
fotba II

fiske III

frildrett I

frisbee

håndball

0innebandy

Iishockey

j akt

j ogging

kappgang

I
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk
klatring

motocross

orlentering

padling

ridning

sjakk

skateboard

ski

skyting

skoyter

speiding

squash I

styrketrening

svømming

syklingfspinn
ing

terrengløp

tae kwon doe

tennis

turn

volleyball

yoga

andre
lagspill
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk
annen

aktivitet

Svarvalg

0%20%40%60%80%

Svar

100%

aerobic 0,93% 1

alpint 0,93% 1

badminton 6,48% 7

basketball 1,85% 2

biljard 0,93% 1

BMX 4,63% 5

bordtenrus 0,93% 1

fotball 29,63% 32

liske 4.63% 5

laidrett 0,93% 1

friluftsliv (turer i skog og mark) 11,11% 12

frisbee 0% 0

handball 8,33% 9

innebandy 5,56% 6

ishockey 1,85% 2

Jakt 12,04% 13

jogging 18,52% 20

kapp9a119 0%




klatring 0,93% 1

Mot0CrOSS 2,78% 3

orientering 0%




padling 0,93% 1

ridning 8,33% 9

aktit 2,78% 3

skateboard 1,85% 2

skt 2,78% 3

skyting 2,78% 3

skøyter 1,85% 2

speiding 0%




sguasil 0.93% 1
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KARTLEGGINGDetteerenkartleggingi forbindelsemedrevideringavplanforidrett,fysisk

styrketrening

$ventrn ng

syldingispinning

terrenglep

tP 1,1V0111,10,?,

tenrds

tum

volleyball

yoga

andre lagq:a

annen aktivitet

Annet (vennligst spesifiser)

Totaltantallrespondontor:108

26,85%

0,83%

8,48%

o%

1,85%

0%

0,93%

2,78%

1,85%

1,85%

8,33%

11,11%

29

7

0

2

3

2

2

9
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q8 Er det noen aktiviteter DU kunne tenke
deg å drive med som du ikke har

muligheten til i Hemne (f. eks. fordi det
mangler anlegg, ingen klubber har tilbudet
o.l. ) setter du kryss i avkrysningsboksen

ved siden av aktiviteten(e) i listen
nedenfor. Hvis du ikke finner aktiviteten i
listen, skriv de(n) inn i feltet Annet. Flere

valg tillatt.
Besv art: 108 Hoppet ov er: 0

aerobic

1alpint

badminton

basketball

Ibiljard

i

BMX

0bordtennis

I

fotball

fiske

friidrett I

Ifrisbee

håndball

1innebandy

Iishockey

jakt
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk
jogging e

kappgang

klatring

motocross 1
orientering

padling I
ridning

sjakk I
skateboard I

ski

skyting I
skøyter

speiding

squash

styrketrening

svømming

sykting/spinn
Ing

terrengløp

tae kwon doe

tennis

turn

volleyball

I
I

I
10011
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk
yoga

andre I
lagspill

annen
aktivitet

20%40%60%

Svary alg

80%

Sv ar

100%

aerobic 0,93% 1

alpint 5,56% 6

badminton 6,48% 7

basketball 8,33% 9

biljard 2,78% 3




3,70% 4BMX




bordtennis 4,63% 5

fotball 4,63% 5

fiske 0% 0

friidrett 2,78% 3

friluftsliv (turer i skog og mark) 2,78% 3

frisbee 2,78% 3

håndball 6,48% 7

innebandy 4,63% 5

ishockey 1,85% 2

jakt 1,85% 2

jogging 4,63% 5

kappgang 0,93% 1

klatring 8,33% 9

motocross 2,78% 3

orientenng 0,93% 1

padling 1,85% 2

ridning 2,78% 3




4,63% 5

skateboard 1,85% 2

sid 1,85% 2

skyting 2,78% 3
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KARTLEGGINGDetteer en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

skrayter

speiding

1,85%

0%

2

slua5) 0,48% 7

øyrketrening 7,41% 8

svømming 8.33% 9

sylding/Tmning 0,93% 1

terrengløp 0,93% 1

tae kwon doe 1,85% 2

tennis 13,89% 15

tum 2,78% 3

volleyball 3,70% 4

yoga 3,70% 4

andre lagiII 0,93%




annen aldivitet 5,56% 6

Annet (vennligst spesifiser) 19,44% 21

Totaltantall respondenter:106
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q9 Hvis du driver med idrett og/eller annen
fysisk aktivitet, ønsker vi å vite noe om

hvorfor du gjør det. Nedenfor er det noen
påstander som du skal vurdere på en skala
fra 1 til 5 der 1 Uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken

enig eller uenig, 4 Litt Enig, 5 Enig. Sett
bare ett kryss for hver linje. Jeg driver

med idrett og/eller annen fysisk aktivitet
inne og/eller ute:
Besvart: 108 Hoppet over: 0

I
for å holcle
meg i god
form

I
for å være
sammen med
venner

for å bli
flink 1

idrett
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

for å ha det
ardg

il
fordi det er
et godt miljø

fordi det er
gode ledere

fordi det
spennende
aktiv iteter

fordi jeg
ikke har ikke
annet å gjøre
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KARTLEGGING Detteerenkartlegging i forbindelsemed revideringavplanfor idrett,fysisk

I

I
for å ha god
helse

for å
oppleve å

mestre...

ei

for å se bra
ut

for at de

andre er med

I
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

001
for_at det
forventes av
meg

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3• 4 1015

2 3 4 5 Totalt

8,33% 1,85% 16,67% 25,93% 47,22% 108

9 2 18 28 51




12,04% 4,63% 37,04% 24,07% 22,22% 108

13 5 40 26 24




16,67% 12,96% 25% 19,44% 25,93% 108

18 14 27 21 28




6,48% 4,63% 15,74% 27,78% 45,37% 108
7 5 17 30 49




12,04% 5,56% 23,15% 26,85% 32,41% 108

13 6 25 29 35




21,30% 14,81% 28,70% 19,44% 15,74% 108

23 16 31 21 17




12,96% 8,33% 22,22% 30,56% 25,93% 108

14 9 24 33 28




37,04% 22,22% 23,15% 12,04% 5,56% 108

40 24 25 13 6




10,19% 5,56% 17,59% 21,30% 45,37% 108

11 6 19 23 49




11,11% 6,48% 26,85% 28,70% 26,85% 108

12 7 29 31 29




21,30% 12,1:14% 11,59"/o 27,78% 21,30% 108

23 13 19 30 23




33,33% 22,22% 25,93% 13,89% 4,63% 108

36 24 28 15 5




41,67% 13,89% 25% 12,96% 6,48% 108

45 15 27 14 7




for å holde meg i god form

for å vagre sammen med venner

for å bli flinki idrett

for å ha det artig

fordi det er et godt miljø

fordi det er gode ledere

fordi det spennende aktiviteter

fordi jeg ikke har ikke annet å gjøre

for å ha god helse

for å oppleve å mestre aktiviteten

for at de andre er med

for at det forventes av meg
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q10 Er du medlem i ett eller flere
idrettslag?

Besv art: 107 Hoppet ov er: 1

Ja

Nei

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja 38,32% 41

Nei 61,68% 66

Totalt 107
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KARTLEGGING Dette er en kartlegging i forbindelse med revidering av plan for idrett, fysisk

Q11 Hvilke lag og organisasjoner er du
medlem av?

Besvart 41 Hoppel over: 67
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Eide IL

Hemne Jeger
og Fisk

Hemne
Motorklubb

Hemne
Pistolklubb

Hemne Røde
Kors

Hemne
Sykkelklubb

Hemne
Tennlsklubb

0Heim/ Hemne
Skytterlag

Innebandy

KIL/Hemne

Kyrksæterøra
I.L.

Staurset IL

Svana IL

Vinjeøra IL

Hemne
Turnforening

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sv arvalg Svar

Eide IL
0% 0
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk
Hemne Jaktsky[terfdubb

Hemne Jeger og Fisk

2,44%

7,32%




Heiwie Modellilyklubb 0% 0

Hemne Motoridubb 7,32% 3

Hemne Pistolldubb 0% 0

Hemne Røde Kors 7,32% 3

Hemne Speidergruppe av NSF 0% 0

Hemne Sykkelklubb 0% 0

Hemne Tennisklubb 0% 0

Hemne Volieyballklubb 0% 0

Heim/Hemne Skytterlag 4,88% 2

Innebandy 4,88% 2

KIL/Hemne 65,85% 27

Kyrksæterøra I.L
17,07% 7

StaurseIlL 2,44% 1

Svana IL 4,88% 2

Vinjeera II. 0% 0

Hemne Tumforening 0%




Totaltantall respondenter:41
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q12 Har du deltatt 1organisert idrett
tidligere, men sluttet etter fylte 13 år?

Besv art: 105 Hoppet ov er. 3

Ja

Nei

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja 60,95% 64

Nei 39,05% 41

Totalt 105
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q13 Hvor gammel var du da du sluttet?
Besv art: 64 Hoppet ov er: 44

15 år

16 år

17 år

18 år I

19 år

20 år

over 20 år




0% 20% 40% 60% 80% 100%




Sv ary alg




Svar





16 år




79,69%





51

16 år




10,94%





7

17 år




6,25%





4

18 år




3,13%





2

19 ål




0%





20 år




0%





0

over 20 år




0%





0

Totalt






64
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q14 Kan du angi noen forhold som gjorde
at du sluttet?

Besv art: 64 Hoppet ov er: 44

Det ble for
seriøst

Tok for mye
tid

Krav om å
v ære god

Var ikke god
nok

Fikk meg

jobb

Skader

Vennene

mine
s luttet

For store
kostnader

For dårlige
anlegg

Lite støtte

fra foreldre/
Krev de for...

Kvaliteten

på
aktiv iteten

Mobbing

Annet

I
I

00J 20% 40% 60% 80% 100%

Sv a rv alg Svar

Det ble for seri øst 39,06% 25

Tokfor mye tid 32,81% 21
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KARTLEGGINGDetteer enkartleggingi forbindelsemedrevideringavplanforidrett,fysisk

Krav om å vaare god 17,19% 11

Var ikke god nok 21,88% 14

Ville brule mer tid til skolearbeid 14,06% 9

Fikk meg jobb 3,13% 2

Skader 14,06% 9

Konlanensen ble for dominerende 3,13% 2

Vennene mine sluttet 12,50% 8

For store kosinader 6,25% 4

For dårfige anlegg 4,69% 3

Lite støtte fra ledere/ For dårlige ledere. 17,19% 11

Lite støtte fra foreldre/ Krevde for mye oppfølging av foreldretforewate 1,56% 1

Kvaliteten på aktiviteten 6,25% 4

Mobbing 1,56% 1

Annet 18,75% 12

Totaltantall reapondenter 84
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KARTLEGGING Dette er en kartlegging i forbindelse med revidering av plan for idrett, fysisk

Q15 Deltar du på annen organisert aktivitet
nå?

Besv art: 64 Hoppet ov er: 44

Ja

Nei

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svarvalg Svar

Ja 32,81% 21

Net 67,19% 43

Totalt 64
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KARTLEGGING Dette er en kartlegging i forbindelse med revidering av plan for idrett, fysisk

Q16 Hvilken aktivitet?

Wesv ari: 2U hoppet uv er.
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KARTLEGGING Dette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Q17 Hva skal til for at du skal bli mer fysisk
aktiv? Hvor viktig er de ulike forhold som

er nevnt nedenfor på en skala fra 1 til 5 der
1 Uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken enig eller

uenig, 4 Litt Enig, 5 Enig. Sett bare ett
kryss for hver linje.

Besv art: 101 Hoppet ov er: 7

Bedre anlegg

Flere anlegg

Andre

aktiv iteterit
ilbud

M Indre press
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KARTLEGGINGDetteerenkartleggingi forbin delsemed revideringavplanforidrett, fysisk

Bedre

organisering

Bedre trenere

•
Tilgjengeligh

et:
trans port,...

Bedre

Infnrrnagjon
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KARTLEGGINGDette er en kartleggingi forbindelsemed revideringav planfor idrett,fysisk

Utgifter

lilgjengelige 1
anlegg for :
uorganiser...

	

0%20%

	

1•2 31.4

40%

el5




60%




80%




100%




1




2




3




4




5




Totalt

Bedre anlegg




8,91%




3,96%




29,70%




27,72%




29,70% 101




9




4




30




28




30




Flere anlegg




9,90%




7,92%




24,75%




29,70%




27,72% 101




10




8




25




30




28




Andre aktiviteter/tilbud




12,87%




7,92%




20,79%




29,70%




28,71% 101




13




8




21




30




29




Mindre press




25,74%




19,80%




25,74%




19,80%




8,91% 101




26




20




26




20




9




Bedre organisering




14,85%




10,89%




32,67%




22,77%




18,81% 101




15




11
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19




Bedre trenere




18,81%




13,86%




39,60%




20,79%




6,93% 101




19




14




40




21




7




Tilgjengelighet: transport, åpningsUder,




18,81%




12,87%




28,71%




20,79%




18,81% 101
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Bedre informasjon




16,83%




7,92%




30,69%




23,76%




20,79% 101
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Utgifter




18,81%




11,88%




36,63%




17,82%




14,85% 101




19




12




37




18




15




Tilgjengelige anlegg for uorganiserte aktiviteter




14,85%




8,91%




30,69%




21,78%




23,76% 101
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From: Tora Vaagan Hofset <torhofse@trondelagfylke.no> 
Sent: Wednesday, February 5, 2020 2:10 PM 
To: Gunn-Hilde Opsal 
Subject: SV: PIFA 
Attachments: Styremøte Heim Idrettsråd 040220.docx; Vedtatt i Heim idrettsråd PIFA 

2020 - 2023.xlsx 
 

Hei 😊 
 

Takk for et godt møte i går 😊 
 

Se på vedleggene om de kan brukes 😉 
 
Her er vedtaket vårt: 

Styremøte Heim Idrettsråd 

Sted: KulØr`n 

Tid: kl.18.00 – 20.00 

Oppmøte: 

Tora Vaagan Hofset, Kyrksæterøra il. 

Torgeir Strand Fjelnset, Halsa Ballklubb 

Ola Erik Røttereng, Kyrksæterøra il. 

Lars Arild Valaas, Svana il. 

Vara: Tore Stavås, Vinjeøra il. 

Vara: Marianne Brattøy, Valsøyfjord il. 

Heim kommune var representert ved Gunn-Hilde Opsal og Reidar Klungervik. 

Forfall: Wenche Snildalsli Vuttudal. 

Sakliste: 

1. Spillemiddelsøknader – prioritering. Liste utsendt i denne epost. 

Begrunnelse for prioriteringen:  

 

Vi hadde en grundig gjennomgang i idrettsrådet. Gunn-Hilde orienterte om anleggene 

og hvor langt de er kommet i søkeprosessen. I tillegg vurderte vi konsekvensene av 

våre prioriteringer. De 5 første OA (ordinære anlegg) har fått godkjenning og er klar 

til å motta spillemidler. Interkommunale anlegg skal prioriteres og dette gjelder 3 av 

anleggene. Anlegg nr. 6, 7 og 8 på prioriteringslisten er diskutert og hensyn som bruk, 

brukergrupper og størrelse på investeringsbeløp er tatt med.  

Nærmiljøanleggene er prioritert med nr.1 og 2. Her er har vi tatt hensyn til at  

brukergruppen til ballplass på Enge hovedsakelig er ungdom. Vi ønsker å prioritere 

tilrettelagte anlegg for ungdom. I tillegg har vi prioritert ut ifra at det foreligger en 

søknad. 



Stab samfunnsutvikling starter arbeidet med PIFA. 

Vedtak: Enstemming vedtatt. 

 
 
Med vennlig hilsen  

 
Tora Vaagan Hofset  

leder  

Fra: Gunn-Hilde Opsal <gunn-hilde.opsal@heim.kommune.no>  
Sendt: onsdag 5. februar 2020 13:49 
Til: Tora Vaagan Hofset <torhofse@trondelagfylke.no> 
Emne: PIFA 
 
Husk å sende meg prio av sp.middelsøknadene. Må få det videre æ vettu, å så bli æ opptatt i møter 
både i morgo og fredag, så det hadd vårre vældig fint om æ kun få sendt d ut i dag………ikke lenge til 

11. februar vettu 😊  
  
Med vennlig hilsen 
Gunn-Hilde Opsal 
Kulturkonsulent 
Heim kommune 
Tlf: 900 34 609 
www.heim.kommune.no  

 
  
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.heim.kommune.no%2F&data=02%7C01%7Ctorhofse%40trondelagfylke.no%7Cd1bbc4b3b5784051fdb308d7aa39b514%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637165037133252093&sdata=N%2FgRBp3rApKrSZbSmqHda5SfLovcC8dDdRm%2F8xgaJzQ%3D&reserved=0


 
Styremøte Heim Idrettsråd 

Sted: KulØr`n 

Tid: kl.18.00 – 20.00 

Oppmøte: 

Tora Vaagan Hofset, Kyrksæterøra il. 

Torgeir Strand Fjelnset, Halsa Ballklubb 

Ola Erik Røttereng, Kyrksæterøra il. 

Lars Arild Valaas, Svana il. 

Vara: Tore Stavås, Vinjeøra il. 

Vara: Marianne Brattøy, Valsøyfjord il. 

Heim kommune var representert ved Gunn-Hilde Opsal og Reidar Klungervik. 

Forfall: Wenche Snildalsli Vuttudal. 

Sakliste: 

1. Spillemiddelsøknader – prioritering. Liste utsendt i denne epost. 

Begrunnelse for prioriteringen:  

 

Vi hadde en grundig gjennomgang i idrettsrådet. Gunn-Hilde orienterte om anleggene 

og hvor langt de er kommet i søkeprosessen. I tillegg vurderte vi konsekvensene av 

våre prioriteringer. De 5 første OA (ordinære anlegg) har fått godkjenning og er klar 

til å motta spillemidler. Interkommunale anlegg skal prioriteres og dette gjelder 3 av 

anleggene. Anlegg nr. 6, 7 og 8 på prioriteringslisten er diskutert og hensyn som bruk, 

brukergrupper og størrelse på investeringsbeløp er tatt med.  

Nærmiljøanleggene er prioritert med nr.1 og 2. Her er har vi tatt hensyn til at  

brukergruppen til ballplass på Enge hovedsakelig er ungdom. Vi ønsker å prioritere 

tilrettelagte anlegg for ungdom. I tillegg har vi prioritert ut ifra at det foreligger en 

søknad. 

Stab samfunnsutvikling starter arbeidet med PIFA. 

Vedtak: Enstemming vedtatt. 

2. Årshjul.  

Årshjul er et vedlegg til Samarbeidsavtalen mellom Hemne kommune og Hemne IR. 

Samarbeidsavtalen skal tas opp på nytt mellom Heim kommune og Heim idrettsråd.  

 

Styret utarbeidet nytt årshjul med frister. Legges fram på årsmøtet i Idrettsrådet. 

Enstemmig vedtatt. 



 
3. Årsmøte og valg.  

Idrettslagene må velge sin(e ) representant (er) ptil Årsmøtet i Heim idrettsråd på sine 

årsmøter. 

Årsmøtet avholdes i første halvdel av mai. 

 

Forslag til valgkomite fram til Årsmøtet 2020: 

Leder: Rita Sandvik 

Mary Berdal 

Marius Bendiksen 

Enstemmig vedtatt. 

4. Innsending til endringer i Brønnøysund og registrering av Heim IR med eget 

organisasjonsnummer. 

Leder i Heim idrettsråd registrerer Heim idrettsråd i Brønnøysundregisteret. 

5. Eventuelt. 

Ingen saker. 

Vedlegg til referatet: 

1) Vedtatt prioritering av spillemiddelsøknader. 

2) Vedtatt Årshjul. 

 

Referent: 

Tora Vaagan Hofset 



Planlagte anlegg 2020 - 2023 vedtatt av Heim kommunestyre .............. 

AnleggsklassePrioriteringProsjektnavn Eier Beliggenhet Anleggstype Startår

OA 1 Klubbhus i Ånesøyan KIL/Hemne Ånesøyan Aktivitetspark Klubbhus, garderober, lager, kontor m.m. 2017  Forhåndsgodkj. Delutbetaling i 2019. Søknaden fornyes i år.  

OA 2 Ånesøyan storhall AS. KIL/Hemne Ånesøyan 11-hall med løpebaner, lager og sosiale rom 2018 Forhåndsgodkjent.  Interkommunalt anlegg. Fornyes i år. 

OA 3 Nytt friidrettsanlegg KIL friidrett Ånesøyan storhall Nytt dekke m.m 2018 Forhåndsgodkjent. Interkommunalt anlegg. Fornyes i år. 

OA 4 Svømmeanlegg Heim kommune Halsahallen Svømmeanlegg 2020 Forhåndsgodkjent. Interkommunalt anlegg. Fornyes i år. 

OA 5 Friplassen Heim kommune Halsa b/u skole Friidrettsanlegg 2019 Godkjent. Fornyes i år. 

OA 6 Klubbhus ved Øyan idrettsanlegg Betna idrettslag Øyan idrettsanlegg Garderober med toaletter Søkt i 2020. 

OA 7 Vanningsanlegg på Motocrossbane Hemne Motorklubb Stamnesdalen Motocrossbane Søkt i 2020. 

OA 8 Gapahuk ved fiskeplass for funksjonshemmedeHemne jeger- og fiskeforeningÅnesøyan Gapahuk Søkt i 2020

OA Ridehall Fossdalen Valsøybotn Utvikling Rideanlegg Mulig ny søknad. Ikke søkt i 2020. 

OA Forlengelse av lysløype KIL ski Bjerksetra Forlengelse av lysløype 2014

OA Motorcrossbane - hovedtrase Hemne Motorklubb Stamnesdalen Bygging av hovedtrase 2014

OA Ridehall Hemne HestesportklubbUsikkert Bygging av ridehall 2014

OA Ny svømmehall/restaurering Heim kommune Sodin Restaurering

NA 1 Ballplass på Enge Hjeldnes Velforening Hjeldnes Rehabilitering av ballbinge som brukes både sommer og vinterSøkt i 2020. 

NA 2 Etablering av Trasè Stamnesdalen grendalagSnekkvika - Bjørkneset Tursti 2020 Søkt i 2020. 

NA Roksvågen tursti Valsøyfjord Idrettslag Tursti Mulig ny søknad. Sjekk opp. 

NA Tursti Halsa IL Aasbømarken

NA Renovering og forbedring av turstier Heim kommune Hele kommunen 

NA Tuftepark Hemne turnforening Kyrksæterøra Styrketrening 2019 Ikke søkt

NA Restaurering av hytte, Osmarka Heim kommune Kyrksæterøra Møteplass i nærområdet

AT Oppdatering av aktivitetskart Heim kommune

AT Prissetting av kommunale anlegg Heim kommune Prisnivå kan være til hinder for utøving

AT Åpen idrettshall - frie aktiviteter Heim kommune Tilgjengelig for spontan aktivitet

UP Gangsti Heim kommune Kyrksæterøra Vervet -  Båthavna

UP Gangsti Heim kommune Kyrksæterøra Båthavna - Rovatnet

UP Brygge og sti Heim kommune Mistfjorden/Osmarka

UP Fullføre lys langs gangveg Heim kommune Søa Bru/båthavna

UP Toalett ved badeplass Heim kommune Bugen

UP Nytt tak på naust Heim kommune Bugen

UP Blomsterbu Heim kommune Sentrum

UP Bru Heim kommune Ånesøyan

UP Remerking av turstier Heim kommune Hemne

UP Tilrettelegging / skjøtsel av turstier Heim kommune Tettstednære områder

UP Tilsluttende bane på Halsa stadion - kunstgressHalsa  idrettslag Halsa stadion  

UP Renovering sandvolleyballbane Valsøyfjord Idrettslag Fossdalen stadion

UP Tribuneanlegg Valsøyfjord Idrettslag Fossdalen stadion

UP Klatre/buldrevegg Heim kommune Halsahallen

UP Rehabilitering gulv idrettshall Heim kommune Halsahallen

Følg opp / sjekk: Kvilebuer ved turssti Liabø (vedtak i Halsa kommunestyre 13.12.18). Søknad ikke mottatt. 

Lysløype i Vuttudal under planlegging av Ytre Snillfjord Idrettslag. Sjekk med Orkland om samarbeide om denne. 

Turmerkingsprosjekt i Vuttudalsområdet. Skårild/Selnes og Berdal/Ven. Koble stiene sammen ved merking. 

OA Ordinære anlegg

NA Nærmiljøanlegg

UP Uprioritert
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Deres dato:    Deres referanse:    Øyvind Rinbø 

     

 

NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om 

prioritering av tiltak i Trøndelag 

 

I vedlagt brev datert 21.11.2019 inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene 

til å bidra i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. 

Departementet ønsker nå forslag til løsninger som skal håndtere de sentrale 

utfordringene på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, 

prosjekter eller konkrete tiltak.  

 

Det er viktig at innspillet fra Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet i samspill med 

kommunene og andre interessenter i fylket, så Trøndelags fellesinteresser kommer godt 

frem. Fylkeskommunen ønsker derfor en dialog med kommuner og andre interessenter i 

tiden fremover og legger opp til en prosess hvor det gis anledning til lokale innspill.  

 

Fylkesutvalget tok den planlagte innspillsprosessen til orientering i sak 336/19. I 

henhold til denne prosessen sendes nærværende brev til fylkets kommuner for å 

informere om hvordan fylkeskommunens innspill vil bli utarbeidet. 

 

I løpet av 2019 ble fylkeskommunene invitert av Samferdselsdepartementet til å komme 

med ulike innspill i flere omganger til NTP 2022-2033. Ett av disse innspillene omhandlet 

hovedutfordringene innenfor transportområdet. Fylkesutvalget behandlet Trøndelag 

fylkeskommunes svar på dette i sak 114/19. Innspillet er vedlagt, og kommunene 

oppfordres til å settes seg inn i dette, da det legger premissene for det nye innspillet. 

 

Trøndelag spilte inn følgende hovedutfordringer: 

 

1. Ressursutnyttelse 

o Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP 

o Teknologiskifte 

 

2. Mobilitet 

o Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag 

o Veksten langs kysten 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/847832?agendaItemId=205788
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/368421?agendaItemId=204082
Windows
Utheving

Windows
Notat
R1-20
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3. Veiutfordringer 

o Ras, flom og skred 

o Veistandard inkl. bruer og tunneler 

 

4. Godsutfordringer 

o Kunnskapsbehov 

 

5. Det offentlige som regulator 

o Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller 

o Klima 

 

6. Annet 

o Byvekstavtalene 

o Trafikksikkerhet 

 

Departementet har satt følgende krav til innholdet i det nye innspillet fra 

fylkeskommunen:  

  

 Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge. 

 Løsningene må være egnet til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er 

viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt 

beskrevet. 

 En redegjørelse for i hvilken utstrekning fylkeskommunen prioriterer å 

gjennomføre løsningene på områder hvor den selv har et ansvar. 

 Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra til kostnadsreduksjoner og 

redusert planleggingstid i foreslåtte løsninger. 

 

Fylkeskommunen ber de som vil fremme høringsinnspill om at alle innspill til 

fylkeskommunen overholder de samme kravene til prioritering av løsninger og 

beskrivelse av sammenheng mellom utfordringer og løsninger. Dette vil være 

avgjørende for muligheten for å få gjennomslag for ønskede løsninger i NTP 2022-2033.  

 

For å sikre at spesielt kommunene involveres på mest hensiktsmessig måte, legges det 

fra fylkeskommunens side opp til følgende prosess: 

 

1. Workshop med hovedutvalgene for Transport og Veg avholdes den 4. februar. 

2. Resultat fra workshop sendes som et grunnlag for innspill fra kommuner, 

regionråd og relevante organisasjoner, med innspillsfrist 1. mars. 

3. Møter med regionråd i løpet av februar måned. 

4. Behandling i hovedutvalgene for Transport og Veg 1. april. 

5. Behandling i Fylkesutvalget 14. april. 

6. Sluttbehandling i Fylkestinget 22. april. 

 

Fylkeskommunen ønsker å understreke at det er mulig å komme med innspill allerede 

nå, uavhengig av den planlagte prosessen. Hver enkelt kommune oppfordres til å bidra 

på den måten som kommunen ser seg tjent med, i lys av blant annet egne prioriteringer 

og ressursbruk. 

 

Brevet sendes til alle kommuner og regionråd i Trøndelag. 
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Ved spørsmål kan rådgiver Gunnstein Flø Rasmussen kontaktes på enten e-postadresse 

gunras@trondelagfylke.no eller på telefonnummer 911 11 635. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Erlend Solem        Øyvind Rinbø 

Fylkesdirektør for samferdsel      Rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

NTP 2022-2033 Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 

transportområdet 

NTP 2022-2033 Hovedutfordringer Trøndelag 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

RØROS KOMMUNE 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

mailto:gunras@trondelagfylke.no
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RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 
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NTP 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 
transportområdet 

Det er i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 lagt opp til at 
fylkeskommuner, de fire største byene og Sametinget inviteres til å gi innspill til prioriteringer 
med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene. 
 
Hensikten med dette brevet er å invitere fylkeskommunene, de største bykommunene, 
Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere 
utfordringene på transportområdet de kommende årene.  
 
Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet viser til vårt brev av 11. januar i år til fylkeskommunene, de 
største bykommunene, Sametinget og KS. Brevet beskriver en ny modell for prosess og 
organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Av brevet fremgår det at 
departementet vil invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å 
komme med egne innspill i flere omganger.  
 
Regjeringen har satset betydelig over hele landet på samferdselsområdet de senere årene. 
For å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å øke næringslivets konkurranseevne 
gjenstår det likevel utfordringer som må løses og behov som må dekkes. Regjeringen har en 
nullvisjon for drepte og hardt skadde, og transportsektoren skal bidra til oppfyllelse til Norges 
klima- og miljømål. Samtidig erfarer vi at store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i 
inneværende NTP gjør det krevende å få realisert alle planlagte tiltak. Parallelt med en 
krevende kostnadsutvikling vil det statsfinansielle handlingsrommet ventelig bli mindre i 
årene fremover. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt om både hvordan vi prioriterer 
prosjekter som tas inn i Nasjonal transportplan, og hvordan vi prioriterer og optimaliserer 

Ifølge liste   
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prosjekter som har blitt en del av planen. Denne omleggingen krever felles innsats fra mange 
aktører, og vilje til å prioritere slik at vi får mest mulig igjen for de midlene staten bruker på 
transport. Den raske teknologiske utviklingen vil få betydning for hvilke transportløsninger 
som bør velges og åpner for nye muligheter for en mer kostnadseffektiv transportpolitikk.  
 
Samferdselsdepartementet vil utforme neste nasjonale transportplan slik at den møter 
utfordringene og omstillingene vi står overfor fremover. Et første trinn i arbeidet med den nye 
transportplanen har vært å få kartlagt utfordringene på transportområdet. 
 
Vi innledet arbeidet ved å invitere fylkeskommunene, de fire byområdene og Sametinget til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet. Dette skjedde i første 
omgang i brev av 18. februar i år med frist 10. mai.  
 
Samferdselsdepartementet mottok innspillene innen fristen i mai måned. I etterkant har 
departementet fulgt opp og invitert til regionale møter i den politiske kontaktgruppen som fikk 
presentere sine innspill i dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
Departementet verdsetter de innspillene som er sendt og mener de er nyttige i det videre 
arbeid med neste nasjonale transportplan.  
 
Regjeringen er opptatt av å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2022-2033. Alle innspill departementet har fått og får til arbeidet med nasjonal 
transportplan blir gjort tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/. Her ses også departementets 
oppsummering fra de regionvise møtene i politisk kontaktgruppe.  
 
Samferdselsdepartementet har innledet dialog med næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner 
og interesseorganisasjoner om ny nasjonal transportplan. Vi har også invitert disse aktørene 
til å gi innspill på utfordringene på transportområdet. Innspillene vil legges ut på vår nettside. 
 
Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer 
Samferdselsdepartementet går nå inn i en fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan der 
oppmerksomheten vil bli rettet mot løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene 
på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, prosjekter eller 
konkrete tiltak.   
 
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal 
transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det 
vil være viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige 
endringer og teknologisk utvikling. I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til 
grunn at de viktigste utfordringene håndteres først. Departementet vil innrette meldingen om 
Nasjonal transportplan slik at det gis større handlingsrom i gjennomføringen, og 
utfordringene kan løses mest mulig effektivt. Dette innebærer også at plangrunnlaget må 
innrettes slik at det i større grad vektlegger de utfordringene som skal løses, og ikke konkrete 
virkemidler og tiltak.   

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
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Samferdselsdepartementet vil i tråd med dette be om et plangrunnlag for siste del av 
planperioden uten konkrete prosjekter. I første seksårsperiode ber departementet om at 
virksomhetene fortsatt foreslår prioriteringer på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som 
planen også for denne perioden vil løftes til et mer strategisk og overordnet nivå. 

Departementet vil i løpet av kort tid be transportvirksomhetene om å fremme sine forslag til 
løsninger og prioriteringer av ressursbruken i perioden 2022-2033. Prioriteringene skal 
gjøres innenfor beregningstekniske økonomiske planrammer. Fristen for dette oppdraget er 
13. mars 2020. 
 
For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største 
bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer 
ut de viktigeste utfordringene. Innspillene vil bli gjort tilgjengelige på departementets 
hjemmeside.  
 
Vi ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:  

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig 

at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.  
 Fylkeskommunene og storbykommunene bes om å gjøre rede for i hvilken 

utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et 
ansvar. 

 
I vurderingen av innspillene vil Samferdselsdepartementet vektlegge følgende:   

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet vil tillegges betydelig vekt både i 
utvalget av aktuelle løsninger og utforming av løsningene som presenteres i Nasjonal 
transportplan.  

 Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2022 – 2033, jf oppdrag til 
transportvirksomhetene om prioriteringer.  

 Nasjonal transportplan gjelder hele landet og det må legges til grunn realistiske 
forventninger om fordelingen av ressursbruken på transportområdet i de ulike 
landsdelene.  

 Det pågår en betydelig og rask teknologisk utvikling som vil ha sterke implikasjoner 
på sentrale forhold i transportsektoren; fra trafikal adferd og etterspørsel til nye og 
mer effektive transportløsninger og forretningsmodeller. På denne bakgrunn er det 
viktig å unngå å gjøre store investeringsbeslutninger i løsninger som er spesielt 
teknologiske sårbare.  

 
Samferdselsdepartementet viser til at fylkeskommunene og kommunene påvirker 
kostnadene til offentlige og private prosjekter. Fylkeskommunene og kommunene bes 
komme med forslag til hvordan de kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert 
planleggingstid i foreslåtte løsninger.  
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Frist og videre arbeid 
Vi inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai 2020. 
Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske 
kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å 
drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Raasok (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 Jan Fredrik Lund 
       Prosjektleder  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 
Akershus fylkeskommune 
Aust-Agder fylkeskommune 
Bergen kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
KS 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Oslo kommune - Byrådet 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Stavanger kommune 
Telemark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Trondheim kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
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Vår dato: 08.05.2019 Vår referanse: 201848662-18 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Jørn Arve Flått 

     

 

Svar på brev: NTP 2022-2033. Invitasjon til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på 

transportområdet  

Viser til brev datert 18. februar 2019. Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 

behandlet saken i møte 07.05.2019 sak 114/19 og vedtatt følgende innspill: 

 

Samferdselspolitikken er viktig for utviklingen av Trøndelag fram mot 2030. 

Befolkningsøkningen i Trondheimsregionen krever langsiktig planlegging innenfor både 

veiutbygging og kollektivtrafikk. Det må legges til rette for god distriktsutbygging 

gjennom effektive transportløsninger i hele det vidstrakte Trøndelag. Regional utvikling 

krever gode veier og sammenhengende kollektivtransport.   

  

Fylkesutvalget vil i innspillet til NTP-prosessen legge vekt på den digitale 

tilgjengeligheten gjennom bedre utbygd bredbånd og mobildekning. Tilgang til god 

digital infrastruktur/ høykapasitets internett er helt avgjørende, både for næringsliv og 

innbyggere. Dagens innsats for internett og telefondekning i distriktene er ikke god nok. 

Det offentlige må ta et langt større ansvar for utbygging av internettilgang i Distrikts- 

Norge. Fylkesutvalget mener at i fremtidens transportløsninger er høyhastighets 

nettilgang helt elementært. Staten må derfor ta et større ansvar og se på digitale 

transportveier inn i NTP-prosessen.  

  

Som reisende trøndere må også vi ta vår del av reduksjonen av klimautslipp. Dette skal 

vi bidra til gjennom ny teknologi, der det legges vekt på forskning, djerve ideer og 

bestillingskompetanse. Samtidig skal vi reise innad i fylket på en rimelig, trafikksikker 

og effektiv måte.  

  

Trøndelag fylkeskommune imøteser Stortingets vedtak om å utrede en 

belønningsordning hvor fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert 

på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. 
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Aktuelle hovedutfordringer fra Trøndelag   

  

  

1. RESSURSUTNYTTELSE   

  

1.1 Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP.  

Samfunnsnytten i prosjekter bør vektlegges slik at prosjekter hvor en øker 

samfunnsnytten/ reduserer kostnadene blir realisert tidligere. Det må være målet og 

ikke konseptet som vektlegges. Det betyr at prosjekter som skifter konsept, men 

opprettholder målet og øker samfunnsnytten bør belønnes med tidligere realisering og 

ikke straffes ved å komme lenger bak i køen. Trøndelag fylkeskommunen ser gjerne at 

staten invitere til en dialog om hvordan en slik incitamentsordning kan etableres.   

  

1.2 Teknologiskifte.   

Dagens rammebetingelser og lov/regelverk legger ikke tilstrekkelig til rette for 

utnyttelsen og implementering av nye teknologiske løsninger.   

  

Ny teknologi kan bidra til renere, bedre, billigere og mere effektive løsninger. F.eks. 

stortingets vedtak om å ta i bruk null og lavutslippsteknologi innen sjøtransport. Slik 

teknologi er tilgjengelig men rammebetingelsene og lovverket er ikke på plass. 

Trøndelag fylkeskommune vil gjerne bidra i en dialog med staten ift. hvordan dette kan 

tilrettelegges.   

  

Dagens NTP fokuserer på transportnytten av nye tiltak.  Investeringene i NTP gir en 

enorm mulighet til å samtidig oppnå andre samfunnsmål enn kun transportnytte. Man 

bør i større grad synliggjøre samfunnsnytten og ringvirkningene tiltakene har på klima, 

næringsliv, sysselsetting, innovasjon og trafikksikkerhet, lokalt, regionalt og nasjonalt.   

  

2. MOBILITET   

 

2.1 Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag.  

Det samlede reiseomfanget i samfunnet øker. De fleste reiser er sammensatt av flere 

transportslag, og NTP har tradisjonelt ikke vært innrettet for å fremme systemer som 

inkluderer alle transportformer. For å kunne etablere et godt totaltilbud til kundene er 

det behov for å se statlige og fylkeskommunale tilbud i sammenheng (buss, bane, båt 

og fly), og etablere gode knutepunkter for omstigning mellom ulike transportformer. Det 

gjelder både for rutetilbud og for systemer. Befolkningens behov for mobilitet i, mellom 

og utenfor byene i Trøndelag vil dekkes av et bredt spekter av private, statlige og 

fylkeskommunale tilbud og muligheter som må sees i sammenheng. Nye 

forretningsmodeller, ITS- og mobilitetsløsninger vil kunne utfordre normer, lovverk, 

kultur, økonomi og teknologi. NTP kan være et velegnet verktøy for å legge til rette for 

nødvendig samarbeid mellom stat og fylkeskommune til det beste for kunder og 

samfunnsøkonomien.  

  

  

2.2 Veksten langs kysten.  

Utviklinga innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til 

matproduksjon i et globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det 

gjelder mobilitet for folk og transport av gods i befolkningslette men industritunge 
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områder. Det vil stille krav om nye sammenhengene løsninger for godstransport både 

nasjonalt og internasjonalt.   

  

  

3. VEGUTFORDRINGER   

  

3.1 Ras, flom og skred.  

Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette bidrar til å 

gjøre planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for 

nasjonal kompetanse og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter.   

Trøndelag fylke ber Staten intensivere transportsikkerhetsarbeidet gjennom en 

forpliktende utbyggingsplan i NTP for å sikre riks- og fylkesvegene i hele landet mot ras 

og skred innen 2033  

 

 3.2 Veistandard inkl. bru og tunneler.  

Behovene på vegområdet er langt større enn dagens økonomiske rammer forsvarer. Det 

er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer veg for pengene. Det bør 

initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og prosesser 

knyttet til bygging, vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier 

gis tilstrekkelig frihet til å velge rasjonelle løsninger og prosesser.   

  

4. GODSUTFORDRINGER  

  

4.1 Kunnskap.  

Godsanalysene i inneværende NTP dokumenter en eksplosiv økning i godsmengden på 

veg. Samtidig viser rapporten at potensialet for overføring fra veg til sjø og bane er 

minimalt med dagens virkemidler. Det mangler kunnskap om hvordan disse 

utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt.   

 

Mangel på kunnskap er en stor utfordring som må løses først. Denne utfordringen 

ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse i samarbeid med departementet, 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre som har innvirkning på 

hvordan gods transporteres. Kartlegging og kunnskapsinnhenting må ha stort fokus på 

tiltak. Ut ifra dette vil det bli utarbeidet en prioriteringsliste for tiltak.  

 

Et av hovedtiltakene i byvekstavtalene er fortetting. Dette øker utfordringene knyttet til 

fremkommelighet for varer og tjenester i by. Det vil være behov for å finne løsninger for 

bylogistikk før byene fortettes ytterligere.   

 

Det er en utfordring at dagens transportløsninger innen gods er for sektorisert. Det bør 

utvikles helhetlige distribusjonsløsninger og -konsepter.   

 

En barriere for effektivisering av godstransporten kan være at endringer i lov og 

regelverk kan fremstå som byråkratisk og langtekkelig. Det bør derfor gjøres en 

gjennomgang av kriterier og saksbehandling med tanke på forenkling  
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5. DET OFFENTLIGE SOM REGULATOR  

 

5.1 Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller.  

For å fremme utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller bør 

samfunnsnyttevurderingene i NTP utvides til å inkludere klima, næringsliv, sysselsetting, 

innovasjon og trafikksikkerhet.   

 

5.2 Klima 

Det forventes at miljømålene innarbeides i alle nye fremtidige løsninger, også i NTP 

2022-2033. Fornybar energi må nyttiggjøres og bærekraftige løsninger må legges til 

grunn for valgene i nasjonal transportplan for 2022-2033  

 

6. ANNET   

 

6.1 Byvekstavtalene 

De store ressursene som nå brukes overfor de største byene gjennom byvekstavtalene 

kan skape en stor avstand mellom de største byene og de litt mindre byene 

 

6.2 Trafikksikkerhet  

Null-visjonen må være førende for fysiske og trafikantrettede tiltak.  Anbefalingene fra 

Stortingsmelding nr. 40 «Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering» må 

følges opp gjennom  

 en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet med tiltak rettet mot trafikant, 

vegnett, kjøretøy og organisatoriske forhold.   

 

 videreføre en målrettet innsats rettet mot de alvorligste ulykkestypene som 

møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister.   

 

 videreføre en målrettet innsats for å forebygge ulykker med utsatte risiko- 

grupper i trafikken.  •vektlegge trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørn Arve Flått 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
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Melding om delegert vedtak 

Tilskudd Labbetuss barnehage - vår 2020 

TILSKUDD - PRIVATE BARNEHAGER 2020  -Labbetuss barnehage 
 
 

Saken er behandlet etter delegert myndighet og refereres i Formannskapet. 

 
Etter en utredning iht vedtak om tilskuddssats for private barnehager i, saksnr 19/2527-3 av 13.12.2019 

og i henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og oversikt nedenfor, gis 

Labbetuss barnehage et årstilskudd på samlet kroner kr  5 941 708,92 for vårhalvåret 2020 
(1.1.- 31.7.2020). 

 

Satser for kommunalt tilskudd   Labbetuss 

Driftstilskudd små barn    kr      266 833,29  

Driftstilskudd store barn    kr      131 719,93  

Kapitaltilskudd per barn    kr          9 500,00  

     

Pedagognorm (§5a)    

Tilskudd pedagognorm 0-2 år   kr                    -    

Tilskudd pedagognorm 3-6 år   kr                    -    

     

Tilskudd kroner per år    
Driftstilskudd  Barn 0-2 år   kr   4 974 958,49  

  Barn 3-6 år   kr   4 695 083,78  

Kapitaltilskudd Alle barn   kr      515 744,44  
Fradrag for 
naturalytelser    
Trekk i hht til barnehagelovens § 14 a.   
Samlet tilskudd    kr 10 185 786,72  

     
Antall måneder dette vedtaket gjelder for  kr                7,00  

Tilskudd for vedtaksperioden   kr   5 941 708,92  

Windows
Utheving

Windows
Notat
R2-20



 

2 
 

Beløpet vil bli utbetalt i 2 deler. Det utbetales for 4 måneder i februar og for 3 måneder i mai. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 

Iht Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager gis Labbetuss barnehage et kommunalt 

driftstilskudd for perioden 1.1.- 31.7.2020 på kroner kr  5 941 708,92 
 

Vedtaket kan påklages. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ingvild Myklebust Haugen 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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LABBETUSS BARNEHAGE SA 
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Overordnet ledelse, Inger Johanne L Steinveg 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00762-3 Ingvild Myklebust 

Haugen 
   

04.02.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Tilskudd Haugatun barnehage 

TILSKUDD - PRIVATE BARNEHAGER 2020  -XXXXXXX 
 
 

Saken er behandlet etter delegert myndighet og refereres i Formannskapet. 

 

Etter en utredning iht vedtak om tilskuddssats for private barnehager, saksnr 20/762 av 13.12.2019 og i 

henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og oversikt nedenfor, gis Haigatun 

barnehage et årstilskudd på samlet kroner XXXXXX for vårhalvåret 2020. 

 

(1.1.- 31.7.2020). 

Satser for kommunalt tilskudd   Haugatun 

Driftstilskudd små barn    kr      266 833,29  

Driftstilskudd store barn    kr      131 719,93  

Kapitaltilskudd per barn    kr        16 700,00  

     

Pedagognorm (§5a)    

Tilskudd pedagognorm 0-2 år   kr                    -    

Tilskudd pedagognorm 3-6 år   kr                    -    

     

Tilskudd kroner per år    
Driftstilskudd  Barn 0-2 år   kr   3 279 084,68  

  Barn 3-6 år   kr   3 617 907,45  

Kapitaltilskudd Alle barn   kr      663 917,78  
Fradrag for 
naturalytelser    
Trekk i hht til barnehagelovens § 14 a.   
Samlet tilskudd    kr   7 560 909,91  

     
Antall måneder dette vedtaket gjelder for 7,00  

Tilskudd for vedtaksperioden   kr   4 410 530,78  
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Beløpet vil bli utbetalt i 2 deler. Det utbetales for 4 måneder i februar og for 3 måneder i mai. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Iht Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager gis Haugatun barnehage et kommunalt 

driftstilskudd for perioden 1.1.- 31.7.2020 på kroner 4 410 530,78. 

 

Vedtaket kan påklages. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ingvild Myklebust Haugen 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
HAUGATUN BARNEHAGE SA 
 
 
Kopi til: 
Regnskap, Gunn Hege Kjørsvik 
Overordnet ledelse, Inger Johanne L Steinveg 
  



M ott ak e r (na vn o g a dres s e ) K l a ge ins t an s

Den ne m el d in gen gir vi ktige opp lys n in ger h vis De øns ke r å kl age over ved tak D e h ar fått u nd err etni n g om.

K l a ge re t t

H vem kan D e k l age ti l?

K l a ge fr i s t

Re t t t i l å kr eve be gr un ne ls e

I nn hol d et i k lage n

Ut s et ti n g av gj e nn om-
f ør i ng en a v v ed t ak et

Re tt ti l å se s aks d oku -
me nt en e og t il å kr e ve
v ei l ed ni n g

K os tn ade r v ed kl a ge s ake n

K l a ge t i l
Si vil om budsma nne n

De har ret t ti l å kla ge over vedt aket.

Klage n s ender De t il os s, dvs . det orga net s om er ført opp i rubri kk . Hvis vi ikke
t a r k lage n t i l føl ge , s e nder vi de n t il kl age in st a ns e n, j f . rubri kk .

Kl age fr ist en er t re - 3 - uker fra den da g De m otta r dett e brevet . De t er ti l s trekke lig at
kla gen er pos tla gt før fri s ten går ut . De rs om D e kl ager s å s ent a t det kan vær e ukla rt
for os s om De ha r klaget i ret t tid, bør D e oppgi da toen for når De m ott ok det te
breve t.
Ders om D e kl age r for s ent , kan vi s e bor t fra kl agen. De ka n s øke om å f å forl enget
fri s te n, og da må De oppgi års aken t il at De ønske r det.

Ders om D e m ene r vi i kke ha r begrunnet vedt ake t vårt, ka n De kre ve en s l i k
begrunnel se før fri s ten går ut . Ny kla gefris t bli r da regne t fra den da gen De m ot t ar
begrunne ls en.

De må pre si se re
hvil ket vedt ak D e kl a ge r over
års ake n t il a t De klage r
den e lle r de endri nge r som De ønske r
eve nt uel t andr e oppl ysninge r s om ka n ha bet ydning for vurderingen a v klage n

Kl age n må undert egnes .

S elv om De ha r klage re tt , ka n vedtake t vanl igvis gjennom føres stra ks. De kan
im idle rti d s øke om å få uts att gj ennomf øri ngen av vedt aket ti l klagef ri st en er ute
el ler t il kla gen er avgj ort.

M ed vi s s e begrens ninge r ha r De re t t t il å se dokum ent ene i s aken. R e gl ene om
det te finne s i forvaltni ngsl oven § 18 og § 19. De m å i t ilfe l le ta konta kt med
os s, j f. rubr i kk . De vi l da f å næ rm er e ve i le dning om a dgange n ti l å kla ge, om
f ra mga ngsm åt en og om re gl ene for sa ks beha ndli ngen.

De kan s øke om å få dekket utgifte r t il nødvendig advoka thje lp ett er regle ne om
fri t t rett srå d. Va nli gvi s gj e lder vi ss e i nnt ekt s - og form ues grens er. Fyl kes m a nne n
el ler D eres advoka t kan gi nærm ere opplys ninge r om det t e. H vis ve dt ake t er bli tt
endre t til De res for de l , kan De e tter forva ltnings love n ha krav på å få dekket
ves ent lige kos tna der som har vært nødvendi ge for å få e ndret vedt aket . Kla ge-
ins ta nsen (j f. rubrikk ) vil ori ente re De m om ret t en t il å kreve sl ik dekning.

Hvis De m ener at De har vært uts att for ure tt fra den offentl i ge forval t nings s ide ,
kan De kla ge til St ortinget s om budsma nn for forva ltninge n (Si vi lombuds man-
nen). Si vi l ombudsm annen kan i kke se lv endre ve dt aket , men ka n gi si n
vur dering av hvorda n den offent l ige forvalt ning har beha ndlet s aken, og om
det e r gjort e ve ntuel le f ei l ell er fors ømmel se r. D e tte gj elder l ikevel ikke i
s aker s om er avgj ort av Kongen i s t at sråd. Ders om D e nå får Dere s kl age
avgjort i s tats råd fordi Kongen e r kl agei nsta ns, kan De de rfor i kke se nere
bringe s aken inn for Si vi lom buds manne n.

S æ rlige opplysn inger

007 3 B ( God kj. 05- 9 5) Ele ktro nisk u t gav e

A vs en de r (f orv a ltn in gs orga ne t s st e mp e l) Me l d i ng om r e tt t il å k l age ove r
forv a lt ni ngs v e d ta k
( For va l t nings loven § 2 7 t re dj e led d)

Da t o

Hei m kommune
Tr ondheims veie n 1
7200 KYR KSÆTERØR A

29.01.2020

Ol av Ar ne Kr is ti ans e n
Nedre Gr il st adkl ei va 19 A
7053 RAN HEIM

Fyl kesm annen i Tr ønde la g
Post boks 2600
7734 STEI NKJ ER
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00101-9 Marit Oline Paulsen 

   
27.01.2020 

Melding om delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - avslag 

Deres søknad om dispensasjon fra § 13-2 i planbestemmelsene til Kommuneplanens arealdel for 
oppføring av ny sekundærbygning, garasje, på deres eiendom gnr 70, bnr 10, har vært sendt på høring til 
statlige og regionale myndigheter og er nå klar til behandling. I dispensasjonssøknaden som var vedlagt 
byggesøknaden, ble det søkt om oppføring av garasje med takoverbygg, med et areal på 143,6 m². 
 
Søknadens begrunnelse: 
Din søknad begrunnes med at du skal flytte permanent til deres eiendom og har stort behov for 
verkstedplass, samt lagring av kjøretøy, utstyr og verktøy for å kunne bo og drive gården. I tilleggsskriv 
vises det til planer om etablering av vedproduksjon, derav tørkeplass under takoverbygg. Videre vises til 
planer for grønnsaksproduksjon i drivhus, og evt. framtidig dyrking av bær, frukt og potet, hvor det er 
tenkt oppbevaring i kjølerom i nybygg. Det vises til behov for rom for oppbevaring og vedlikehold av 
traktor, henger, verktøy og jord- og skogbruksredskaper. Eksisterende sekundærbyginger, et lite fjøs, 
ønskes ivaretatt som opprinnelig bygd og en eksisterende garasje kompenserer delvis for manglende 
kjeller i hovedhuset. 
 
Nabovarsel: 
Det foreligger ikke nabovarsel. Nabo, eier av gnr 70, bnr 4, er imidlertid orientert om at bygging vil finne 
sted da nabo har gitt skriftlig erklæring om byggeavstand inntil felles grense.  
 
Planforhold: 
Den del av eiendommen hvor bygning søkes oppført ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i 
Kommuneplanens arealdel for gamle Hemne kommune. Denne planen er bindende inntil den blir 
erstattet av ny kommuneplan for nye Heim kommune. I områder avsatt til formål fritidsbebyggelse er 
det ifølge § 13-2 i planbestemmelsene tillatt å føre opp et hovedbygg på maks 120 m² BRA og et 
sekundærbygg på maks 30 m² BYA. 
 
Høringsuttalelser: 
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til uttalelse seg før 
det gis dispensasjon. Dispensasjonen er sendt på høring til Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune og Statens vegvesen. 
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Statens vegvesen skriver i sin uttalelse datert 28.10.2019 at de ikke har merknader til dispensasjonen, 
men forutsetter at krysset mellom fylkesvei 6430 og kommunal veg er dimensjonert for å håndtere 
trafikken i området. 
 
Trøndelag fylkeskommune skriver i sin uttalelse datert 31.10.2019 at de ikke har merknader til tiltaket i 
forhold til de interesser de skal ivareta. Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i kulturminneloven at dersom en under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen 
(mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sin uttalelse datert 18.11.2019 at de gir landbruksfaglig råd om å 
avslå dispensasjonen, dette ut fra at ressursgrunnlaget er svært begrenset ihht. NIBIOs gårdskart og at 
plasseringen vil gi reduksjon av produksjonsarealet på eiendommen. Det vises videre til at 
kommuneplanen er et politisk vedtatt dokument som skal legge føringer for den langsiktige bruken av 
arealer i kommunen. Fylkesmannen minner om at det ved dispensasjoner skal legges særlig vekt på 
jordvern og at det med bakgrunn i det innskjerpede jordvernet søkes om alternativ plassering utenom 
dyrka jord. Klima og miljøavdelingen hos fylkesmannen har ingen vesentlige merknader men påpeker at 
arealet ut fra flyfoto ser ut til å være slåttemark som er en utvalgt naturtype. De skriver at arealet bør 
kartlegges for å avklare miljøverdiene før det eventuelt bygges ned. 
 
Naturmangfoldloven (nml) § 7: 
§ 7 i naturmangfoldloven (nml) krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurdering skal 
framgå av beslutningen.  
 
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2: 
Dersom dispensasjon skal gis, skal hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Nasjonale rammer og mål skal legges til grunn. Det skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Vurdering: 
Eiendommen ble etablert i 1905 og består av to teiger på til sammen 9590 m². På teig hvor det søkes om 
ny bebyggelse er det i dag et bolighus på 129 m² BRA og to sekundærbygninger, et fjøs/registrert som 
uthus i matrikkelen og en garasje. Sekundærbygningen har et samlet areal på 89 m². 
 
I forrige kommuneplan var område som søkes bebygd avsatt til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse. I 
nåværende kommuneplan, vedtatt 16.06.2015, ble formålet endret til fritidsbebyggelse. 
Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan over utviklingen i kommunen og som igjen skal 
gjenspeile målene i kommuneplanens samfunnsdel. Planen viser hvordan kommunen ønsker å utnytte 
sine arealer for å oppnå disse målene.  
 
Eiendommen er på ca. 9,6 dektar. I henhold til Nibios gårdskart som viser eiendommens markslag er ca. 
halvparten av eiendommen definert til annet markslag (ikke produktivt areal), 1 dekar med produktivt 
skogareal og 1,2 dekar fulldyrka jord. 0,7 dekar av den fulldyrka jorda er avsatt til planformålet 
fritidsbebyggelse og hvor det nå søkes om å føre opp garasje med takoverbygg. Ut fra kommunens 
landbruksfaglige vurdering vil det ut fra ressursgrunnlaget på eiendommen, ikke være et 
landbruksmessig behov for omsøkte garasje. 
 
Tidligere dispensasjoner fra arealplanen. På boligeiendommer som ligger i LNF-områder er det tidligere 
gitt dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av garasje hvor det tidligere ikke har vært garasje på 
eiendommen. I områder med LNF-formål er det imidlertid ingen bestemmelser om antall sekundærbygg 
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og størrelsen på disse, slik det er for sekundærbygg i områder avsatt til fritidsformål. På omsøkte 
eiendom er det allerede registrert garasje. 
 
Nasjonale baser er gjennomgått. Det er ikke funnet registreringer av sårbar eller truet naturmangfold i 
området. Fylkesmannens klima og miljøavdeling skriver imidlertid at omsøkte byggeområde kan være 
slåttemark som er en utvalgt naturtype og at dette må avklares før det bygges ned. Da dette forholdet 
ikke er avgjørende for avslag på dispensasjonssøknaden, vil dette ikke være aktuelt å kartlegge nå, men 
må utredes nærmere dersom en eventuell klage vil medføre at avslaget omgjøres til godkjent søknad. 
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold vurderes godt nok til å kunne fatte vedtaket i saken, jfr. 
naturmangfoldsloven § 8. De øvrige prinsipper vurderes ikke å være aktuelt å kommentere nærmere i 
forhold til vedtaket. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet og refereres i Formannskapet. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, avslås deres søknad om dispensasjon fra § 13-2 i 
planbestemmelsene til Kommuneplanens arealdel for omsøkte garasje med carport på deres eiendom 
gnr 70 bnr 10. Ut fra en samlet vurdering vil omsøkte tiltak sette hensynet med å avsette området til 
fritidsformål i arealplanen, vesentlig til side. 
 
 
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skriv om klagerett. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
Rådgiver byggesak  
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Olav Arne Kristiansen 
 
 
Kopi til: 
Samfunnsutvikling, Malin Sæther 
SØRLI ARKITEKTER AS 
  
Odd Jarle Sødal 
 
 
Vedlegg: Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 
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LABBETUSS BARNEHAGE SA 
Stølan 15 
7200 KYRKSÆTERØRA 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00370-6 Ingvild Myklebust 

Haugen 
   

20.01.2020 

 
 

Melding om delegert vedtak - refusjon pga moderasjon i foreldrebetaling. 

 
Heim kommune har mottatt søknad fra Labbetuss barnehage datert 21.11.2019 vedrørende dekning for 
tap av inntekt ved reduksjon i foreldrebetaling høsthalvår 2019. Omsøkte beløp er kr. 39.956,00. 
 
Bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
§ 3 Moderasjonsordninger  
Tredje til sjette ledd lyder:  
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen 
skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede 
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til 
maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i 
tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av 
foreldrebetalingen for første barn.  
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.  
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som 
ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig 
endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt.  
Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos 
begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme 
folkeregisteradresse som barnet.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i 
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 
kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt 
skolestart.  
I merknader til de enkelte bestemmelsene står det:  
Forhold mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager  
I høringsnotatet har departementet presisert at endringene som foreslås vil omfatte både kommunale 
og ikke-kommunale barnehager, tilsvarende ordningene etter gjeldende regelverk, og at det skal søkes 
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om redusert foreldrebetaling til kommunen. Flere instanser ber om det gjøres enda tydeligere hvordan 
forholdet mellom de private barnehagene og kommunene skal være, og også hvilken kommune det skal 
søkes til i de tilfeller barnet går i en annen barnehage enn der det er folkeregistrert.  
Departementet presiserer at søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Det er 
kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på reduksjon med barn i private 
barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og 
deretter få refundert reduksjonen fra kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private 
barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin 
fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de 
private barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra Labbetuss datert 21.11.2019 vedrørende dekning for tap av inntekt ved søskenmoderasjon i 
foreldrebetaling høsthalvår 2019, innvilges med kr 39.956,00. Dette i henhold til § 3 i forskrift for 
foreldrebetaling i barnehagen.  
 
 
 

 
 
Med hilsen 
 
Ingvild Myklebust Haugen 
Rådgiver barnehage 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Regnskap, Gunn Hege Kjørsvik 
Overordnet ledelse, Svein Johny Forren 
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LABBETUSS BARNEHAGE SA 
Stølan 15 
7200 KYRKSÆTERØRA 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00370-5 Svein Johny Forren 

   
23.01.2020 

 
 

Melding om delegert vedtak - refusjon søskenmoderasjon Labbetuss bhg 

 

 
 

 

  
 
  

 
Heim kommune har mottatt søknad fra Labbetuss barnehage datert 21.11.2019 vedrørende dekning for 
tap av inntekt ved søskenmoderasjon i foreldrebetaling høsthalvår 2019. Omsøkte beløp er kr. 
43.040,00. 
 
Bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
§ 3 Moderasjonsordninger  
Tredje til sjette ledd lyder:  
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen 
skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede 
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til 
maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i 
tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av 
foreldrebetalingen for første barn.  
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.  
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som 
ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig 
endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt.  
Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos 
begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme 
folkeregisteradresse som barnet.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i 
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 
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kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt 
skolestart.  
I merknader til de enkelte bestemmelsene står det:  
Forhold mellom kommunene og ikke-kommunale barnehager  
I høringsnotatet har departementet presisert at endringene som foreslås vil omfatte både kommunale 
og ikke-kommunale barnehager, tilsvarende ordningene etter gjeldende regelverk, og at det skal søkes 
om redusert foreldrebetaling til kommunen. Flere instanser ber om det gjøres enda tydeligere hvordan 
forholdet mellom de private barnehagene og kommunene skal være, og også hvilken kommune det skal 
søkes til i de tilfeller barnet går i en annen barnehage enn der det er folkeregistrert.  
Departementet presiserer at søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Det er 
kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på reduksjon med barn i private 
barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og 
deretter få refundert reduksjonen fra kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private 
barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin 
fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de 
private barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra Labbetuss barnehage datert 21.11.2019 vedrørende dekning for tap av inntekt ved 
søskenmoderasjon i foreldrebetaling høsthalvåret 2019, innvilges med kr 43.040,00.  Dette i henhold til 
§ 3 i forskrift for foreldrebetaling i barnehagen.  
 
 
Med hilsen 
 
Svein Johny Forren 
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Søknad om dekning av tap av inntekt i forbindelse med søskenmoderasjon 

Heim kommune har mottatt søknad fra Haugatun barnehage datert 26.11.2019 vedrørende dekning for 
tap av inntekt ved søskenmoderasjon i foreldrebetaling høsthalvår 2019 omsøkte beløp er kr. 37.642,46. 
 
Bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
§ 3 Moderasjonsordninger  
Tredje til sjette ledd lyder:  
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen 
skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede 
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til 
maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i 
tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av 
foreldrebetalingen for første barn.  
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.  
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som 
ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig 
endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt.  
Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos 
begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme 
folkeregisteradresse som barnet.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i 
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 
kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt 
skolestart.  
I merknader til de enkelte bestemmelsene står det:  
Forhold mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager  
I høringsnotatet har departementet presisert at endringene som foreslås vil omfatte både kommunale 
og ikke-kommunale barnehager, tilsvarende ordningene etter gjeldende regelverk, og at det skal søkes 
om redusert foreldrebetaling til kommunen. Flere instanser ber om det gjøres enda tydeligere hvordan 
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forholdet mellom de private barnehagene og kommunene skal være, og også hvilken kommune det skal 
søkes til i de tilfeller barnet går i en annen barnehage enn der det er folkeregistrert.  
Departementet presiserer at søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Det er 
kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på reduksjon med barn i private 
barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og 
deretter få refundert reduksjonen fra kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private 
barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin 
fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de 
private barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra Haugatun datert 26.11.2019 vedrørende dekning for tap av inntekt ved søskenmoderasjon i 
foreldrebetaling høsthalvåret 2019, innvilges med kr. 37.642,46. Dette i henhold til § 3 i forskrift for 
foreldrebetaling i barnehagen.  
 
 
 

 
Med hilsen 
 
Ingvild Myklebust Haugen 
Rådgiver barnehage 
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Søknad om dekning av tap av inntekt i forbindelse med redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen 

Heim kommune har mottatt søknad fra Haugatun barnehage barnehage datert 26.11.2019 vedrørende 
dekning for tap av inntekt ved reduksjon i foreldrebetaling høsthalvår 2019 omsøkte beløp er 
kr.38.720,29. 
 
Bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
§ 3 Moderasjonsordninger  
Tredje til sjette ledd lyder:  
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen 
skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede 
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til 
maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i 
tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av 
foreldrebetalingen for første barn.  
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.  
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som 
ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig 
endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt.  
Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos 
begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme 
folkeregisteradresse som barnet.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i 
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 
kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt 
skolestart.  
I merknader til de enkelte bestemmelsene står det:  
Forhold mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager  
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I høringsnotatet har departementet presisert at endringene som foreslås vil omfatte både kommunale 
og ikke-kommunale barnehager, tilsvarende ordningene etter gjeldende regelverk, og at det skal søkes 
om redusert foreldrebetaling til kommunen. Flere instanser ber om det gjøres enda tydeligere hvordan 
forholdet mellom de private barnehagene og kommunene skal være, og også hvilken kommune det skal 
søkes til i de tilfeller barnet går i en annen barnehage enn der det er folkeregistrert.  
Departementet presiserer at søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert. Det er 
kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på reduksjon med barn i private 
barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og 
deretter få refundert reduksjonen fra kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private 
barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin 
fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de 
private barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra Haugatun barnehage datert 26.11.2019 vedrørende dekning for tap av inntekt ved reduksjon 
i foreldrebetaling høsthalvåret 2019, innvilges med kr. 38.720,29. Dette i henhold til § 3 i forskrift for 
foreldrebetaling i barnehagen.  
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Ingvild Myklebust Haugen 
Rådgiver barnehage 
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Melding om delegert vedtak - styrkningsmidler i Liabø barnehage 2020. 

 
 
Tildeling av styrkningsmidler er gjort etter søknad fra barnehagen 13.01.2020.  
 
Barnehagelovens § 2, 3. ledd og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Del I, pkt 
1.9 er lagt som lovgrunnlag for vurderingen av søknaden. 
 
Det er foretatt faglig vurdering av søknaden fra PPT-kontoret og andre faglige instanser der dette er 
funnet nødvendig.  
 
Søknaden er vurdert opp imot budsjett i forhold til nødvendige prioriteringer av styrkningsmidler 
barnehagene i mellom.  
 
På grunnlag av dette er Liabø barnehage innvilget midler til styrkingstiltak. 
 
Av vedtaket går det fram at Liabø barnehage innvilges midler til styrkingstiltak i barnehagen for våren 
2020. Utgiften dekkes innenfor eget budsjett  
 
Vedtaket er gjort ut i fra de utfordringene som beskrives rundt barnet som fremkommer i søknaden og 
uttalelsene fra PPT av 15.01.2020. Heim kommune bes orienters hvis situasjon endres. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Med medhold i Barnehagelovens § 2, 3. ledd og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver, Del I, pkt 1.9 innvilges Liabø barnehage midler til styrkingstiltak i barnehagen for vår 2020. 
 
Det presiseres at vedtaket er gjort ut i fra de utfordringene som beskrives rundt barnet som 
fremkommer i søknaden, og uttalelsene fra PPT av 15.01.2020. Heim kommune bes orienteres hvis 
situasjon endres. 
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