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Saksdokumenter 

Styring og ledelse i Heim kommune 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Saken gjelder rådmannens styringsdokument «Styring og ledelse i Heim kommune». 

En kommune er en kompleks organisasjon. Oppganene faller stort sett innenfor disse 4 rollene: 

• Tjenesteprodusent 

• Myndighetsutøver 

• Lokalpolitisk arena 

• Samfunnsutvikler 

For å ivareta funksjonene er det et antall ansatte som besitter etterspurt kompetanse til å løse 

oppgavene – ca 620 i Heim. En kommune er det vi kaller en menneskeintensiv virksomhet hvor 

verdien ligger i medarbeidernes kompetanse. Dette gir utfordinger med hensyn til å lede og å få 

alle til å dra i samme retning. 

Lokaldemokratiet skal sørge for at de valg som blir gjort og de tjenester som blir produsert har 

legitimitet i befolkningen; at løsningene er lokalt tilpasset og at det er tilfredsstillende styring og 

kontroll. 

De aller fleste oppgavene kommunen utfører er delegert fra Stortinget. De er styrt av et 

omfattende lov- og forskriftsverk. 

Windows
Utheving

Windows
Notat
46-20



 

 

 
2 

Rådmannens funksjon er forankret i kommunelovens kapittel 13 og delegerte fullmakter fra 

kommunestyret. 

Kommuneloven fastslår at rådmannen leder kommunens samlede administrasjon med unntak 

som følger av lov og innenfor instrukser, retningslinjer eller pålegg gitt av kommunestyret. 

Rådmannen skal påse at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet 

og gir et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Han / hun er også ansvarlig for at alle 

vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold. 

I følge kommuneloven av 1992 har rådmannen ansvar for at administrasjonen drives innenfor 

rammen av lov og forskrift og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Kommuneloven av 2018 har et eget kapittel (kap 25) som trer i kraft så snart det er foretatt 

endringer i særlovgivingen mht intern kontroll – bestemmelsene samles i kommuneloven. 

For å kunne styre må både rådmann og kommunestyre ha tilgang på informasjon. Både rådmann 

og kommunestyre må kunne foreta korrigeringer av kurs både i forhold til resultatoppnåelse og i 

forhold til om virksomheten drives innenfor regelverket. 

Dokumentet «Styring og ledelse i Heim kommune» er en samlet styringsdokument som gir et 

overordnet grunnlag for hvordan rådmannen styrer og leder. Dokumentet har vært gjenstand for 

omfattende dialog i ledersamlinger hvor samtlige ledere på alle nivå samt tillitsvalgte og 

verneombud har deltatt. Slik sett er det godt forankret. 

Administrasjonen er i ferd med å vurdere nye hjelpesystemer innenfor intern komntroll og 

kvalitet. De består i første rekke av et intrenkontrollsystem og et kvalitetssystem hvor resultater 

blir registrert og evaluert. 

For at dette skal fungere i forhold til alle 620 ansatte er forankring nødvendig. Forankring starter 

med å forstå. Det er hovedbakgrunnen for den grundige prosessen som er kjørt administrativt i 

Heim. Dokumentet vil ha funksjon som både et pedagogisk verktøy som viser hvordan ting 

henger sammen og et styringsdokument som skal tjene som forankring for rådmannens 

gjennomføring. Ingen ansatte er untatt fra å delta i aktiviteter rundt intern kontroll og 

kvalitetssikring. 

Politisk sett er aktivitetene beskrevet i dokumentet allerede forankret i vedtatt økonomireglement 

og i delegeringsreglement til rådmannen. 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Dokumentet «styring og ledelse i Heim kommune tas til etterretning.  
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Innledning 
 

Dette dokumentet trekker opp de overordnede retningslinjene for styring og ledelse i Heim 

kommune. Grunnlaget er i stor grad lagt i en prosess sammen med alle ledere og 

representanter for tillitsvalgte.  

 

Kommuneloven av 1992 har bestemmelse (§ 23 punkt 2) om at administrasjonssjefen skal 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I særlovgivingen er det i tillegg 

egne bestemmelser om krav til internkontroll (lov om barnevern, lov om helse- og 

omsorgstjenester m.m.). Disse bestemmelsene er i skrivende stund fortsatt gjeldende inntil de 

erstattes av ny kommunelovs bestemmelser i kapittel 25 om internkontroll (kommuneloven av 

2018). Krav til internkontroll flyttes inn i kommuneloven og gjøres gjeldende for hele den 

kommunale virksomheten. 

 

Et annet viktig begrep er «kvalitetssikring». Mens internkontroll forholder seg til den interne 

organisasjonen; oppfølging av lover, forskrifter, vedtak og administrative bestemmelser, 

forholder kvalitetssikring seg til omgivelsene, at det som skal ha tjenester fra administrasjon 

og kommunen som helhet får det de trenger og til en tilfredsstillende kvalitet.  

 

Et fungerende internkontrollsystem er en forutsetning for en fungerende kvalitetssikring. 

Internkontroll og kvalitetssikring må dokumenteres slik at prosesser og resultater kan 

etterprøves. Organisasjonsmessig læring skjer ved at det meldes avvik.  

 

Sammenhengen kan illustreres i følgende interessentmodell: 

 

 

 
 

Kommunen ved rådmannen må ha systemer som fanger opp alle disse interessentenes behov. 

I tillegg må det genereres og sammenstilles informasjon slik at de folkevalgte og 

administrasjonen som helhet har god styringsinformasjon når kommunens aktiviteter skal 

planlegges og styres. 

 

Dokumentet «styring og ledelse i Heim kommune» legger i praksis opp hvordan 

internkontroll og kvalitetssikring skal fungere. Det er viktig at dokumentet forankres i 

kommunestyret. Dette danner et viktig grunnlag for forankring og implementering i den 

administrative organisasjonen. 
 

 

Kommune

Folkevalgte

Innbyggere

Ansatte

Brukere

Andre 
offentlige 

myndigheter

Tillitsvalgte
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1.  Helhetlig styring i Heim kommune 
 

 
 

Modellen har som mål å illustrere hvordan en helhetlig styring i Heim kommune tenkes 

gjennomført. I de følgende kapitlene vil hvert enkelt element bli gjennomgått og forklart. 

 

Under følger en kortversjon: 

 

• Oppdraget er gitt gjennom kommunelov og særlover til kommunene. Kommunestyret 

videredelegerer så myndighet til rådmannen. Rådmannen må disponere både et 

begrepsapparat og en variasjon av metoder for å utføre oppdraget. Gode plan og 

styringsprosesser er en forutsetning for at kommunen får ivaretatt sine roller.  

• Den vertikale styringslinjen består av enhetsoppgaver som hører til i linjen – det vi si 

på enhetene. De må ivareta de daglige oppgavene som ligger til enhetene. 

• Den horisontale flyten av oppgaver er delt opp som vist på skissen. Framdrift må 

ivaretas gjennom konkrete tiltak (operasjonalisering) slik at de langsiktige målene 

realiseres. 

• Ledelsens oppgave er å sørge for at de langsiktige perspektivene ivaretas og at det er 

konkret framdrift slik at resultatene oppnås. En effektiv ledelse er kjennetegnet av at 

en har en felles ledelseskultur. Ønsket kjennetegn på en ønsket kultur er nedfelt i 

lederplattformen. 

• En effektiv organisasjon er kjennetegnet av at en har en felles kultur som støtter opp 

under kommunens oppgaveløsning, arbeidsmetodikk og mål. En organisasjonskultur 

er et felles sett av verdier og normer og som synes gjennom atferd. 

• Resultatet må veies opp mot målene. Mål settes gjennom lovverk, vedtak og 

administrative beslutninger. Resultater kommer fram gjennom regnskap, 

brukerundersøkelser og gjennom objektive data fra egne tellinger og statistikkbanker. 
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2. Oppdraget 

 
 

Oppdraget til kommunen er gitt gjennom kommuneloven og en rekke særlover. 

 

Heim kommune er styrt av folkevalgte. Styringen er forankret i innbyggerne gjennom valg til 

kommunestyret – et representativt demokrati. 

 

En av de mest sentrale oppgavene for rådmannen er gjennomføring av politiske vedtak. Dette 

krever at rådmannen har gode systemer for saksbehandling og oppfølging. 

 

Det er rådmannens ansvar at alle saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig 

utredet. 

 

I Heim kommune praktiseres prinsippet «fullført saksbehandling». Det er utarbeidet 

prosedyre for hvordan denne skal gjennomføres.  

 

Formelt er det ordfører / utvalgsleder som setter dagsorden og godkjenner saksliste. 

Rådmannen avgjør hvilke saker han tar opp med ordfører for politisk behandling. 

 

Det formelle kontaktpunktet mellom administrasjon og politikk, er rådmann og ordfører. I 

praksis betyr dette rådmannens representanter i møter og ordfører / utvalgsledere. 

 

Det er allikevel viktig at kontaktflaten mellom politikk og administrasjon er bredest mulig i 

politiske saker og andre saker av politisk interesse. Det er rådmannens oppgave å spille 

politikerne gode. Det gjøres gjennom at rådmannen / rådmannens representanter i utvalg, tar 

med relevante saksbehandlere når en antar det blir behov for muntlig redegjørelse / spørsmål. 

Det er alltid rådmannen som tildeler ordet til den tilstedeværende administrasjonen. Dialogen 

skal alltid holde seg til saken og / eller den sak som det blir informert om. 

 

De formelle grensene for dialog med politisk nivå er ikke til hinder for at politiske ledere / 

andre politikere tar kontakt med administrasjonen vedrørende praktiske spørsmål som er 

avklart internt i administrasjonen. 
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Administrasjonen skal ikke drøfte saksutredning med ordfører / andre politikere. Avvik fra 

dette håndteres av rådmannen. Det samme gjelder å gi informasjon til enkeltpolitikere ut over 

det som framgår av saken. All informasjon skal gis samtidig til alle folkevalgte som det angår. 

Dette skal skje enten skriftlig eller muntlig i møter. Alt skal avklares med rådmann på 

forhånd. Ved henvendelser skal det henvises til rådmann.  

 

Årsaken til dette er at politikerne tar avgjørelser i møter gjennom flertallsvedtak basert på 

skriftlig saksutredning sendt ut på forhånd. Alle folkevalgte skal ha lik mulighet til å sette seg 

inn i sakene. Administrasjonen skal likebehandle alle politikerne. 
 

3. Enhetsoppgavene 
 

 
 

Heim kommune er organisert som en to-nivåmodell med ett rådmannsnivå og ett enhetsnivå. 

Organisasjonsnivåene består av ett rådmannsnivå med rådmann, assisterende rådmann og tre 

kommunalsjefer. De utgjør Heim kommunes toppledelse. 

 

Enhetsnivået består av enhetsledere som leder hver sin enhet; barnehager, skoler, helse og 

mestring, barnevern med mere. Enhetslederne har selvstendige funksjoner innenfor rammen 

av de systemer kommunen har bestemt at de skal operere innenfor. De har fagansvar, 

økonomiansvar og personalansvar.  

 

Enhetslederne deltar også i tverrfaglige prosjekt der dette er påkrevd. 

 

Forbindelsen mellom rådmannsnivå og enhetsledere benevnes linjen. Enhetsledere sitter altså 

i linje under rådmannen. 

 

Heim kommune er en stor organisasjon med mange enheter som har komplekse oppgaver. 

Rådmannen alene kan ikke ha tilstrekkelig oversikt eller kapasitet til å følge opp og styre / 

støtte disse. Assisterende rådmann og kommunalsjefer sitter i stab under rådmannen og deres 
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myndighet er avledet av rådmannens. Disse kan vi si inngår i rådmannsnivået sammen med 

rådmannen. Dialog, tillit, selvstendighet og åpenhet er en forutsetning for å lykkes for 

toppledelsen sammen. 

 

Til å støtte enheter og rådmannsnivå er det etablert fagstaber i sentraladministrasjonen. Disse 

består av økonomi, personal, servicetorg, IKT, utvikling etc. og ledes av stabsledere. Det er 

også etablert selvstendige fagstabsstillinger direkte under rådmannen. 

 

3.1 Delegering 

Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den 

som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosess.  

Delegering kan skje i forbindelse med et spesielt oppdrag, ved at en person opptrer med 

fullmakt til å utføre en spesiell handling.  

Den mest omfattende form for delegering skjer imidlertid som en mere generell overføring av 

myndighet i et hierarki.  

Det er myndighet som kan delegeres. Ansvaret vil ligge igjen hos den som avgir myndighet. 

Dette prinsippet følger alle ledd i hierarkiet. All myndighet og alt ansvar ligger hos 

rådmannen. Rådmannen delegerer myndighet til en enhetsleder eller stabsleder, men sitter 

igjen med ansvaret. Enhetsleder delegerer i neste omgang til en leder i linje under seg, men vil 

allikevel sitte igjen med ansvaret. Rådmannen henvender seg da til enhetsleder som har fått 

myndigheten som er den som står til ansvar ovenfor rådmannen. 

 

Den som avgir myndighet må med utgangspunkt i dette ha systemer og rutiner som sikrer at 

myndigheten blir utøvd på en forsvarlig måte. Her kommer begrepene «kvalitetssikring» og 

«internkontroll» inn. 

 

Myndighet kan kun delegeres i linjen med utgangspunkt i den fullmakt den som avgir 

myndighet har fått fra sin overordnede. 

 

I Heim kommune er det med utgangspunkt i tonivåmodellen to fullmaktsnivå; rådmannen 

(fullmaktsnivå 1) og enhetsledere / stabsledere (fullmaktsnivå 2). Ledere på fullmaktsnivå 2 

kan videredelegere sin myndighet hvis det ikke er lagt inn en delegeringssperre fra 

rådmannen. Da inneholder fullmakten følgende formulering: «Enhetsleder / stabsleder selv». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fullmakt
https://no.wikipedia.org/wiki/Hierarki
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3.2  Linje og stab 

 

Begrunnelsen for bruk av delegering, er å få en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom 

rådmannsnivå og enheter. Målet er optimalisering av effektivitet. Selvstendighet og 

selvgående enhetsledere er en forutsetning for å finne gode løsninger. Samtidig tilstreber vi å 

ha sterke / gode styringssytemer og kompetente fagstaber med spesialkunnskap som grunnlag 

for å følge lov / regelverk. Dette innebærer sentral  standardisering og kontroll gjennom regler 

og prosedyrer. Dette presser enhetense selvstendighet og kan ramme kreativitet. Dette fører til 

spenninger i organisasjonen som vi må være oss bevisst og håndtere. 

 

4. Plan og strategi  
 

 
 

Kommuneplanen er en lovpålagt oppgave som følger av kommuneloven og plan- og 

bygningsloven. Plan- og bygningsloven gir bestemmelser om selve planprosessen. 

Kommuneplanen skal sikre at kommunen ivaretar sine oppgaver i et langsiktig perspektiv og 

innenfor nasjonale rammer. 
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 Heim kommunes plansystem: 

 

  

4.1 Planstrategien 

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og seneste innen ett 

år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første 

ledd i kommunens plansystem og langsiktige samfunnsplanlegging. 

 

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i 

valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske 

valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorens utfordringer. 

Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.  

4.2 Kommuneplanen 

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål 

og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 

arealdel. Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. 

 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i 

fireårsperioden, og denne skal revideres årlig. I Heim kommune innarbeides kommuneplanens 

handlingsdel i handlingsprogrammet.  

 

Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes, utarbeides det et planprogram for 

kommuneplanen. Planprogrammet beskriver hvilke temaer som planlegges revidert i 

kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser. 
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 4.3 Handlingsprogrammet 

Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens 

virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst 

de fire neste budsjettårene. I Heim kommune innarbeides økonomiplanen sammen med 

årsbudsjettet i handlingsprogrammet. 

 

Handlingsprogrammet inneholder økonomiske rammer, mål og planlagte aktiviteter for 

kommende fireårsperiode. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i 

kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. 

4.4 Lederstrategier 

Rådmannen må hele tiden ha et utviklingsfokus. Samfunnet er i stadig endring; dette må 

fanges opp av kommunen slik at vi tilpasser oss. Nasjonalpolitiske føringer og internasjonale 

trender må fanges opp og brytes ned til tiltak. Lokalpolitisk legges det føringer gjennom plan 

og vedtak. Rådmannen må sørge for å formulere og tydeliggjøre strategiene slik at de blir lette 

å kommunisere og følge opp.  

4.5 Felles gjennomgående planer 

Kommunen har også gjennomgående planer som gjelder for hele organisasjonen. Disse 

revideres normalt hvert fjerde år, og mål og tiltak innarbeides i handlingsprogrammet og/eller 

virksomhetsplaner for oppfølging.  

 
 

5. Gjennomgående virksomhetsprosesser 

 
 

Gjennomgående virksomhetsprosesser er tverrfaglige oppgaver som skal ha et kontinuerlig 

fokus og / eller som gjentar seg med jevne mellomrom. Fellestrekket ved disse oppgavene er 

at de ikke lar seg løse av en enhet alene. Den hierarkiske oppdeling i ansvars- og 
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myndighetsområder fanger ikke opp nødvendig helhetstenking. Oppgaveorganiseringen ligner 

mye på prosjekt, bortsett fra at oppgavene ikke avsluttes og at har alle ledere og ansatte i alle 

tjenester har et ansvar for å bidra til de gjennomgående virksomhetsprosessene. Heim 

kommune har kommet fram til følgende gjennomgående arbeidsprosesser som skal ha en 

egen organisering med ansvar for å planlegge og konkretisere prosessene.: 

 
▪ Barn og unge 

✓ utsatte barn og unge 
✓ foreldreveiledning 
✓ SLT (Samarbeid lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) 

▪ Folkehelse  
▪ Digitalisering 
▪ Aldersvennlig samfunn  
▪ Brukermedvirkning/involvering 
▪ Kommuneplan 
▪ Økonomiplan / budsjett 

 

5.1 Modell for gjennomgående virksomhetsprosesser Heim kommune 

 

Behovet identifiseres i linjen, det vil si en stab eller en enhet. Enhetsleder / stabsleder 

organiserer virksomhetsprosessen ved å peke ut deltakerne i den tverrfaglige gruppen. Hvis 

det er hensiktsmessig at gruppen består av medlemmer fra flere enheter / staber, må 

vedkommende leder involveres og avse personell. Opprettelse av slike grupper bør forankres 

på rådmannsnivå hvis de drives på enhets / stabsnivå. 

 

Medlemmer i gruppen planlegger sin virksomhet med utgangspunkt i mandatet gitt av 

oppdragsgiver. De gjennomfører oppgaven. Implementering og drift av oppgaven skjer i nært 

samarbeid med linjeorganisasjonen det samme gjelder evalueringen.  

 

 
 

Tiltak som skal implementeres i linjen tas opp med de berørte enhetsledere / stabsledere. Om 

nødvendig forankres dette hos rådmann. Som nevnt ovenfor har alle ledere og ansatte i alle 

tjenester medansvar for å gjennomføre gjennomgående virksomhetsprosesser. I begrepene 
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«planlegge og konkretisere» ligger at de gjennomgående prosessene må ha mål og gjenspeile 

systematiske og forståelige arbeidsprosesser. 

 

 

6. Tverrfaglige prosjekter 
 

 
 

 

I en hierarkisk organisasjon som tilstreber klare og avgrensede ansvars- og 

myndighetsområder, vil det oppstå to utfordringer:  

 

• Koordinering av oppgaver som krever involvering fra flere fag og / eller enheter. 

• Håndtering av oppgaver som ligger utenfor det en til daglig håndterer i enheten / staben. Det 

kan være nye oppgaver som skal implementeres (utviklings-oppgaver) eller 

utredningsoppgaver av en eller annen art. 

Som verktøy har vi prosjektorganisasjonen som kan involvere både ledelse, fag og staber sammen 
med eksterne aktører. 

 

Prosjekt 

Dette er tidsavgrensede oppgaver som krever innsats fra flere nivå og flere enheter. Dette 

gjelder både ressurser i form av medarbeidere og kompetanse. Heim kommune må ha en 

kontinuerlig overvåking på alle nivå for å fange opp oppgaver som krever et prosjekt. Et 

prosjekt krever en egen organisering som bryter med den tradisjonelle linjeorganisering. 

Prosjektet består også av flere faser. Eksempler på dette kan være planlegging av et bygg, 

utredning av framtidig eldreomsorg, utredning av nye arbeidsmåter innenfor alle fagområder i 

organisasjonen. 
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6.1 Modell for prosjektorganisering i Heim kommune 

 

Prosjektmetodikk (DIFI). 

 
Behov identifiseres og mandat gis fra overordnet med ansvar for det områdene som 

utredningen omfatter. Prosjektet organiseres i linjen med deltakelse fra involverte ledere og 

faginstanser. Disse benevnes styringsgruppe. Planlegging skjer i prosjektorganisasjonen. De 

gjennomfører også prosjektet. Når mandatet er oppfylt, avsluttes prosjektet med en rapport til 

styringsgruppen. Resultatet realiseres i linjen eller hos prosjekteier hvis denne er ekstern 

 

7. Arbeidsgiverpolitikk 
 

 
 
 

 

Begrepet arbeidsgiverpolitikk kan defineres på følgende måte:  

 

De aktiviteter som settes i gang for å anskaffe, utvikle og bruke (fordeling av) makt, for å 

oppnå ønskede resultater.  
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Dette innebærer at alle dokumenter som har som formål å lede, styre, fordele ansvar og 

myndighet, gi fordeler og ulemper for ansatte kommer inn under begrepet; 

organisasjonsplaner, delegering og medarbeiderskap, lønnspolitikk, kompetanseplaner, 

ledelse og styring, permisjonsreglement etc. er en del av dette.  

 

Hovedmålet i intensjonsavtalen for kommunesammenslåing er følgende: 

 

Hovedmål er å etablere en livskraftig distriktskommune, bygge en kommuneorganisasjon med 

kompetanse og kapasitet til å ivareta samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og interessene til 

folk og næringsliv i den nye kommunen. 

 

I delmål 2 i samme avtale er det følgende formulering av betydning for arbeidsgiverpolitikk: 

 

Den nye kommunen skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, slik at befolkning og 

næringsliv kan betjenes effektivt og forsvarlig. Dette medfører også redusert sårbarhet i 

forhold til dagens situasjon. Prinsipper for myndighetsutøvelse i den nye kommunen: 

 

• God forvaltningsskikk 

• Rettssikkerhet 

• Åpenhet og meroffentlighet 

 

Sentraladministrasjon og stab samlokaliseres, da dette er nødvendig ut fra et 

styringsperspektiv og for å legge grunnlag for å skape en felles organisasjonskultur. 

 

Følgende føringer er lagt i avtalens (pkt. 6). 

 

• Den nye kommunen skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver gjennom å tilby faglig 

felleskap og vekst for den enkelte 

• Det skal bygges felles kultur og felles forståelse av oppgaveløsning blant de ansatte i 

den nye kommunen 

• Det skal utvikles en helhetlig arbeidsgiverpolitikk som ivaretar lik behandling av de 

ansatte i den nye kommunen. 

 

Ut fra dette er rådmannens overordnete målsetting for ledelse og ansatte i Heim kommune 

følgende: 

 

• En politisk styrt kommune med klare skillelinjer mellom arbeidsdeling for folkevalgte 

og administrasjon. 

• En effektiv og brukerorientert organisasjon med rask saksbehandling og effektiv 

tjenesteproduksjon. 

• En organisasjon med god og riktig kompetanse innenfor særlovgiving og 

rettighetsbestemmelser for kommunens innbyggere. 
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8. Styringsdialog 
 

 
 

Heim kommune skal ivareta tjenesteyting, lokaldemokrati og samfunnsutvikling. I dette ligger 

det også myndighetsutøvelse; myndighet til å pålegge innbyggerne plikter og rettigheter. 

Rettssikkerhet er en grunnleggende verdi som lokaldemokratiet skal ivareta innenfor 

nasjonale rammer. 

 

Kommunens overordnede styringsverktøy er kommuneplanen. Den gir langsiktig retning. 

Handlingsdelen i kommuneplanen angir årlige tiltak med kostnader i en 4- årig økonomiplan 

og ett ettårig budsjett. 

 

Kommunens virksomhet evalueres overordnet årlig med regnskap og årsmelding. Dette er 

imidlertid ikke tilstrekkelig for å holde kommunen på rett kurs, både økonomisk og i forhold 

til kommunens roller beskrevet i første avsnitt. Bestemmelser i kommuneloven og særlover 

om internkontroll og kvalitetssikring stiller krav om kontinuerlig overvåkning av kommunens 

drift.  

 

I tillegg til plansystem, trenger kommunen også et styringssystem. 

 

Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp 

politiske vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser 

oppgavene og når målene på en effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og 

økonomiske rammer. 
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8.1 Styringssystemet 

 

Virksomhetsstyring i Heim kommune defineres på følgende måte: 

 

Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å 

iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet 

i tjenestene. 

 

Virksomhetsstyring omfatter begge fullmaktsnivå, og skal sikre at styring skjer likt og 

samordnet mellom og innen tjenesteområdene. 

 

Virksomhetsstyring omfatter primært administrativ styring på fullmaktsnivå 1 og 2, og ikke 

politisk styring.  

 

Virksomhetsstyringen genererer informasjon om kommunens virksomhet. Indikatorer 

vesentlig for politisk styring og kontroll legges fram for kommunestyret i egnet form og med 

tilpasset innhold en gang årlig (arbeidsgiverrapport, tjenesterapporter). Status på 

gjennomføring av politiske vedtak legges fram for politiske utvalg to ganger pr. år. 

8.2 Prinsipper for virksomhetsstyring 

Virksomhetsstyringen baseres på følgende prinsipper: 

 

• Mål og resultatstyring 

• Sikre gjennomføring av politiske vedtak 

• Sikre at kommunen drives innenfor rammen av lov og forskrift 

• Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring 

• Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse 

• Sikre læring og innovasjon 

8.3 Mål- og resultatstyring 

Virksomhetsstyringen skal baseres på mål- og resultatstyring. Som metodikk skal Heim 

kommune bruke «balansert målstyring» (BMS) 

 

Det innebærer at det skal planlegges og settes mål, og at resultatene skal følges opp for å 

avdekke avvik og gjennomføre forbedringstiltak for å videreutvikle tjenestene. 

 

Hovedmålet for utvikling av Heim er definert i kommuneplanen. I tillegg består 

kommuneplanen av mål og strategier innenfor utvalgte satsingsområder. Disse er av 

overordnet karakter og blir operasjonalisert gjennom handlingsprogrammet. 

 

Balansert målstyring (BMS) innebærer å sette mål og foreta systematisk måling av 

resultatene.  

 

Det måles på følgende fokusområder: 

 

• Økonomi 

• Ansatte 

• Brukere 

• Interne prosesser 
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Målingene gjennomføres både som brukerundersøkelser / medarbeiderundersøkelser 

(subjektive data) og uttak av statistikk gjennom KOSTRA, andre databaser og egne tellinger. 

 

Sentrale dokumenter for styring er: 

 

• Kommuneplanen 

• Handlingsplan med årsbudsjett 

• Lederavtalene 

• Virksomhetsplanene 

• ROS-analyser 

 

8.4 Styringshjul Heim kommune:  

 

 
 

Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger 

sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at 

kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte 

aktiviteter for å forbedre praksis. 

 

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til intern kontroll og vedtak fattet i 

kommunestyret. Alle avgjørelser som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter 

påvirker også våre aktiviteter. Kommunens system for balansert målstyring (BMS) 

registrerer resultater som i sin tur blir vurdert opp mot mål. Resultatene blir gjenstand for 

vurdering og dialog i ledersamtaler. Bevarings og forbedringspunkter tas i ledersamtalen. Der 

blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen. 

 

Kvalitetssystemet inneholder også internkontrollsystemet og er en samlebetegnelse for en 

rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data og 

KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. Avvik meldes og må lukkes. 
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Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi 

holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige 

aktiviteten / tiltakene står i forhold til de langsiktige planene. 

 

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere / 

innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre til korrigerende tiltak. 

Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens 

praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder. Korrigerende tiltak må 

iverksettes hvis det blir definert avvik. 

 

Pressen er en viktig samfunnsinstitusjon i forhold til å se inn i – og formidle det de ser av 

kommunens aktiviteter. 

 

Alt dette tilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og drive 

oss framover. 

 

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre 

hjørne med kommuneplan, til det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne. 

Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også 

registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs. 
 

 

8.5 Dialogarenaer 

 

For å holde fokus på styring i riktig retning og årlige sykluser, har Heim opprettet følgende 

dialogarenaer og dialogdokumenter; 

 

Administrativt: 

• Toppledermøter med rådmann, assisterende rådmann og kommunalsjefer 

• Enhetsledere med toppledere, enhetsledere og sentral stab 

• Administrativ budsjettkonferanse 

• Utviklingssamtaler med lederavtaler mellom rådmann og nærmeste leder og 

tilsvarende på alle nivå i kommunen 

Alle enheter og staber skal rigge sine egne møtearenaer 

 

Politisk: 

• Møter i politiske utvalg med bred deltakelse fra administrasjonen ved behov 

• Behandling av tjenesterapporter for hver tjeneste i kommunestyret 

• Behandling av arbeidsgiverrapport på en arena der AMU og formannskapet drøfter 

rapporten og deretter hver for seg behandler den. 

• Politisk budsjettkonferanse med bred deltakelse fra administrasjonen 

• Folkemøter 

• Temamøter om enkeltsaker mellom politikere og befolkning. 

• Grendelag som verktøy for politisk dialog mellom kommunestyre og grendene. 
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9. Tiltak 
 

 
 

Mål og tiltak fra handlingsplan og budsjett nedfelles i årlige tiltaksplaner (virksomhetsplaner, 

handlingsprogram) for enheter og rådmann med stab.  

 

Tiltakene skal sikre at organisasjonens resultater i form av mål og strategier nås. De skal også 

sikre gjennomføring av politiske vedtak, lover, forskrifter og beslutninger tatt av ledelsen. De 

langsiktige perspektivene som trekkes opp i vedtatte planer og strategier, må brytes ned, 

konkretiseres og gjennomføres. Dette skjer i første rekke gjennom årsbudsjett, men det vil 

også komme inn en del administrative tiltak som ikke nødvendigvis koster penger. 

 

Tiltakene er gjenstand for dialog mellom rådmann og enhetsledere / stabsledere i årlige 

utviklingssamtaler. 
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10.  Ledelse 
 

 
 

Kommunens visjon og verdier er styrende for i hvilken retning kommunen går. Lederne har 

en avgjørende påvirkning på om kommunen beveger seg i riktig retning og når sine mål. Dette 

er selve essensen i ledelse. 

 

Kommunen er en kunnskapsorientert og menneskeintensiv organisasjon. Dette betyr at 

ledelsen må oppdatere seg på kunnskap og være flinke til å håndtere mennesker. I tillegg til å 

være en virksomhet som produserer tjenester, er kommunen en lokalpolitisk arena. Summen 

av det å være en tjenesteprodusent til befolkningen i kommunen og en lokalpolitisk arena, 

betyr at vi hele tiden står i et tett samspill med lokalsamfunnet representert ved folkevalgte, 

brukere, innbyggere, næringsliv og presse. Kommunens virksomhet skal være transparent og 

åpen. Det innebærer at vi fortløpende er gjenstand for evaluering. Dette må alle ledere være 

seg bevisst da vår atferd vil virke sterkt inn på kommunens omdømme. Gode evner til 

kommunikasjon og evne til refleksjon over rollen er viktige forutsetninger for å lykkes. 

 

Ledelse utøves ikke i et vakuum. I tillegg til å være en individuell egenskap, er det også en 

kollektiv egenskap. Gjennom lederplattformen ønsker vi å vise fram hva som skal prege oss 

og være synlige for omgivelsene. 

 

I en situasjon med knappe rammer, krevende brukere og folkevalgte og åpenhet rundt 

virksomheten, vil det stadig oppstå utfordringer som må håndteres. Det at organisasjonen er 

preget av å være i stand til å løse sine egne problemer uten at de eskalerer, er en viktig 

egenskap ved en velfungerende organisasjon. 
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Det er laget mange definisjoner på ledelse. I Heim legger vi til grunn følgende: 

 

«Ledelse er et målformulerende, problemløsende og språkskapende samspill med relevante 

andre.» (Erik Johnsen). 

 

10.1 Lojalitet 

 

Begrepet «lojalitet» er sentralt i enhver organisasjon. Begrepet kan ha en betydelig 

verdislagside avhengig av hva en legger i det basert på egen forståelse og egne erfaringer. 

Begrepet kan forstås negativt hvis vi forstår det som krav til å blindt følge leder og ikke 

opponere mot avgjørelser og arbeidsordrer. 

 

Denne forståelsen passer ikke inn i vår forståelse av hvordan spillereglene i Heim kommune 

skal være, og komme i konflikt med organisasjonens verdier og etikk.  Heim kommune 

ønsker myndiggjorte medarbeidere som tør å si ifra og som kommer fram med egne 

synspunkter og egen kunnskap. Dette bidrar til trygghet og utvikling av organisasjonen. 

 

Med lojalitet i Heim forstår vi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Å være lojal betyr å: 

• Snakke med – og ikke om. 

• Opptre gjensidig ryddig og støttende i vanskelige situasjoner. 

• Gjennomføre oppgavene som organisasjonen krever innenfor de rammer som 

er gitt. Dette gjelder både vedtak og avgjørelser så lenge det er innenfor lov, 

forskrift og er faglig og etisk forsvarlig. 

• Varsle hverandre gjensidig når det oppstår situasjoner som kan medføre 

faglig og etiske problemstillinger som ikke kan håndteres innenfor tildelte 

rammer. 

• Stå for avgjørelser som er tatt av styrende organer og overordnede selv om de 

oppleves ubehagelig og / eller vanskelig å gjennomføre. 

• Ha en framferd og en ytring som ikke skader organisasjonens omdømme. 

• Forholde seg til rammer og retningslinjer for intern drift. 
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10.2 Lederplattform – visjon og verdier 

 

Lederplattform for Heim kommune er utviklet i en prosess med deltakelse av alle ledere og en 

bred representasjon fra tillitsvalgte.  

 

 
 

Lederplattformen består av en visjon «Sammen griper vi mulighetene». Visjonen tar 

utgangspunkt i at ledelse er noe vi har felles – det er ikke bare en individuell egenskap eller 

kjennetegn. Begrepet «mulighetene» viser til at det stadig oppstår situasjoner som bærer i seg 

en utviklingsmulighet. Utviklingen må skje i en ønsket retning. Dette skal forankres i 

utviklingsstrategier som forankres i hele ledelsen. 

 

Alle ledere har plikt til å stille seg bak lederplakaten med visjon og til selv å arbeide langs de 

utviklingsstrategiene som er bestemt. De har også ansvar for å sørge for at medarbeiderne blir 

gjort kjent med lederplattformen og utviklingsstrategiene. De har også ansvar for at 

medarbeiderne bruker sine ressurser og sin arbeidskraft i ønsket retning. 

 

Alle leder forpliktes til å gjennomføre minimum ett utviklingsprosjekt i året. 

 

Lederplattformen inneholder også 4 verdier som ledelse i Heim kommune skal preges av; 

• Tydelig 

• Engasjert 

• Mangfoldig 

• Utviklingsorientert 

 

Verdiene skal være synlige gjennom kjennetegn på god praksis knyttet til hver verdi. Slik kan 

vi evaluere hverandre gjensidig og evalueres av våre medarbeidere. 

 

Lederplattformen er gjenstand for dialog i utviklingssamtalen. 
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11.  Organisasjonskultur 
 

 
 

Organisasjonskultur synliggjøres gjennom en adferd som kan sees av andre. Ønsket 

organisasjonskultur uttrykkes gjennom verdier Heim kommune har vedtatt i kommuneplan, 

arbeidsgiverpolitikk og lederplattform.  

 

Organisasjonskulturen kommer ikke av seg selv. Den må kontinuerlig være gjenstand for 

dialog knyttet til styringsdokumentene og til dialogarenaene som er opprettet i Heim 

kommune. Utviklingssamtalene og medarbeidersamtalene er viktige arenaer for å utvikle 

kulturen. Det innebærer også at vi må være villige til å ta tak når ting går i feil retning. 

 

Slik organisasjonskulturen er framstilt i figuren hviler alle organisasjonens elementer på den. 

Uten en organisasjonskultur som støtter opp under hvordan vi ønsker å framstå og hvordan vi 

handler, vil sjansene for å lykkes bli mindre. 
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12.  Resultat 
 

 
 

Hvorvidt vi har oppnådd et resultat vi ønsker, beror i første rekke på at vi er i stand til å forstå 

hva vi har oppnådd. Dette knyttes i første rekke til at vi har vært tydelige på retning og mål. 

Dernest må vi være i stand til å vurdere om det oppnådde resultatet er godt eller dårlig. Det 

krever for det første at vi har et sett med indikatorer som samlet sett kan fortelle oss noe om 

resultatet i forhold til målet og at vi har noe / noen å vurdere det opp mot. Der resultatene ikke 

«står på egne bein», bruker vi metoden «benchmarking». Det betyr systematisk 

sammenligning med de andre sammenlignbare organisasjoner oppnår. For oss betyr det i 

første rekke andre kommuner. 

 

Heim kommune bruker BMS – balansert målstyring som verktøy for å si noe om dette – jfr. 

Pkt. 8.3 foran. 
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grunnkapital testamentert fra fire givere som oppgitt i vedtektene. Formålet er å fremme trivsel, 
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Stiftelsen er opprettet i medhold av Stiftelsesloven (vedlagt) og er en «alminnelig stiftelse» etter 
lovens § 4. 

Endringer i styresammensetning, revisor og vedtekter skal meldes Stiftelsesregisteret etter lovens 
§ 8. 

Krav til styrets sammensetning framgår av lovens § 27. Kjønnsrepresentasjon skal ivaretas etter 
lovens § 28 (lov om likestilling mellom kjønnene) når en kommune oppnevner styret. Det vi si at 
styret må bestå av en kvinne og en mann og at det samme gjelder for vararepresentanter. 

En antar at styret kan oppdatere vedtektenes § 5 med hvem som foretar valg.  

  
 
 

Rådmannens innstilling: 

Som styre i Stiftelsen Liatun og Sjukeheimen Vaaglend velges : 

1. 

2. 

Som varamedlemmer velges: 

1. 

2. 
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apr 1795, forordning 12 sep 1806, lov 21 feb 1930 § 78 og lov 23 mai 1980 nr. 11.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Virkeområde

Denne loven gjelder for stiftelser, når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. En 
stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse, jf. § 4.

Reglene i kapittel 6 om omdanning av stiftelser gjelder også i de forhold som § 55 nevner.

Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige regler 
under hensyn til de stedlige forhold.

§ 2. Definisjon

Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon 
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, 
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første 
punktum, er en stiftelse etter denne loven, uavhengig av om den er betegnet som legat, 
institusjon, fond eller annet.

§ 3. Rådighet over formuesverdien

Når stiftelsen er opprettet, jf. § 2, har oppretteren ikke lenger rådighet over formuesverdien 
som er overført til stiftelsen.

§ 4. Alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser

En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse.

Med næringsdrivende stiftelser menes i denne loven:
a) stiftelser som har til formål å drive næringsvirksomhet selv,
b) stiftelser som driver næringsvirksomhet selv,
c) stiftelser som på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har 

bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.

Ved vurderingen av om man har å gjøre med en næringsdrivende stiftelse etter annet ledd 
bokstav c, regnes en stiftelse alltid for å ha bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet 
utenfor stiftelsen når:

a) stiftelsen eier så mange aksjer eller andeler i et selskap som driver næringsvirksomhet, at 
aksjene eller andelene representerer flertallet av stemmene i selskapet, eller

b) stiftelsen har rett til å velge eller avsette et flertall av styremedlemmene i et selskap som 
driver næringsvirksomhet.

Alminnelige stiftelser er stiftelser som ikke er næringsdrivende.



Stiftelsestilsynet avgjør i tvilstilfelle om en stiftelse er en næringsdrivende stiftelse eller en 
alminnelig stiftelse.

§ 5. Nærstående

Som noens nærstående menes i denne loven:
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold,
b) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken,
c) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i bokstav a,
d) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er 

nevnt i bokstav b,
e) selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i bokstav a til d, hver for seg eller 

til sammen har slik bestemmende innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd.

§ 6. Unntak fra lovens virkeområde

Loven gjelder ikke:
a) kirker og gravplasser og verdier for øvrig som soknet eller et trossamfunn eier,
b) pensjonskasser og pensjonsfond som er under Finanstilsynets tilsyn, jf. lov 7. desember 

1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 1 første ledd nr. 
14,

c) sparebanker.

0 Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603), 26 aug 2011 nr. 40

(ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

§ 7. Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftelser. Stiftelsestilsynets oppgaver er:
a) å føre et stiftelsesregister der alle stiftelser skal være registrert, jf. § 8,
b) å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens 

vedtekter og denne lov,
c) å treffe vedtak med hjemmel i denne lov.

Stiftelsen, dens tillitsvalgte og ansatte og stiftelsens revisor har plikt til å gi Stiftelsestilsynet 
de opplysninger og annen bistand som er nødvendig for at Stiftelsestilsynet skal kunne 
gjennomføre sine oppgaver etter loven. Revisors taushetsplikt gjelder ikke i forhold til 
Stiftelsestilsynet.

Kongen kan gi forskrift om Stiftelsestilsynets organisasjon og virksomhet og om registrering 
av stiftelser. Det kan kreves gebyr for registrering av stiftelser i Stiftelsesregisteret, og stiftelsene 
kan ilegges en årlig avgift. Kongen kan gi forskrift om når gebyr og avgift skal kreves, om 
størrelsen og om innkrevingen av disse.

Gebyrene og avgiftene er tvangsgrunnlag for utlegg.

Stiftelsestilsynet kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente opplysninger fra Folkeregisteret 
når det er nødvendig for å løse oppgaver etter stiftelsesloven,  arveloven og dekningsloven.

0 Endret ved lover 17 des 2004 nr. 93 (ikr. 1 jan 2005), 11 jan 2013 nr. 3 (ikr. 1 juni 2013 iflg. res. 24 mai 

2013 nr. 533), 13 des 2013 nr. 119, 23 nov 2018 nr. 89 (ikr. 23 nov 2018 iflg. res. 23 nov 2018 nr. 1745).

1 Lov 15 juni 2001 nr. 59, dvs. denne lov.
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§ 7 a. Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda avgjør klager på enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet i medhold av 
stiftelsesloven,  dekningsloven, arvelova og samvirkelova, med mindre noe annet følger av 
særskilt lovbestemmelse. Departementet har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor 
Stiftelsesklagenemnda i enkeltsaker.

Departementet er klageinstans for Stiftelsestilsynets og Stiftelsesklagenemndas avgjørelser 
om partsinnsyn etter forvaltningsloven, samt avgjørelser i saker etter offentleglova.

Stiftelsesklagenemnda skal ha en leder og to medlemmer, alle med personlig oppnevnte 
varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på inntil fire år. 
Gjenoppnevning kan foretas. Stiftelsesklagenemnda skal ha et sekretariat som foretar 
saksforberedelse.

Stiftelsesklagenemnda kan bare treffe vedtak når alle medlemmene er til stede. Avgjørelser 
treffes med alminnelig flertall.

Stiftelsesklagenemnda er klageinstans for Stiftelsestilsynets avgjørelser om sakskostnader 
etter forvaltningsloven § 36. Nemndas avgjørelser om sakskostnader kan ikke påklages.

Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om Stiftelsesklagenemndas 
sammensetning, organisering og arbeid og om nemndas sekretariat. Departementet kan gi 
nærmere overgangsregler for nemndsbehandling av klager fremsatt før lovendringen trer i kraft. 
Stiftelsesklagenemnda finansieres gjennom den årlige avgiften stiftelsene betaler etter forskrift 
gitt i medhold av § 7 tredje ledd.

0 Tilføyd ved lov 13 mars 2015 nr. 12 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 19 juni 2015 nr. 679).

1 Lov 15 juni 2001 nr. 59, dvs. denne lov.
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§ 8. Stiftelsesregisteret

Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet 
(Stiftelsesregisteret). Stiftelsesregisteret skal inneholde følgende opplysninger, som skal meldes 
ved opprettelsen av stiftelsen, jf. § 11:

a) datoen for opprettelsen av stiftelsen og oppretterens navn;
b) stiftelsens adresse;
c) hvem som er medlemmer av stiftelsens styre og hvem som er styreleder, og i tilfelle hvem 

som er varamedlemmer og observatører til styret;
d) hvem som er daglig leder, hvis stiftelsen har det;
e) hvem som er revisor, og revisors forretningsadresse og revisornummer;
f) hvem som er regnskapsfører, hvis stiftelsen har det (jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om 

autorisasjon av regnskapsførere), og regnskapsførerens adresse og registreringsnummer;
g) stiftelsens vedtekter.

For styremedlem, varamedlem, observatør og daglig leder skal registeret også inneholde 
opplysninger om fødselsnummer og adresse. Er en annen stiftelse styre, jf. § 21 annet ledd annet 
punktum, skal stiftelsens navn og organisasjonsnummer registreres.

Opphører en stiftelse, skal dette meldes til Stiftelsesregisteret, og stiftelsen skal slettes. 
Meldingen skal gis uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder dersom det for øvrig skjer 
endringer i forhold som er registrert, eller det inntrer nye forhold som stiftelsen har plikt til å 
melde etter første ledd. Endring av adresse for andre enn stiftelsen er det likevel ikke plikt til å 
melde.



Kapittel 2. Opprettelse av stiftelser

Første gang en stiftelse meldes til Stiftelsesregisteret skal dokumenter som nevnt i § 12 
vedlegges meldingen. Ved endringsmeldinger skal dokumenter som nevnt i § 12 første ledd 
bokstav b, c og d vedlegges meldingen, hvis endringsmeldingen gjelder slike forhold.

Melding etter første til tredje ledd kan sendes elektronisk, så langt dette ikke er i strid med 
kravene i § 12.

Følgende bestemmelser i foretaksregisterloven gjelder tilsvarende for Stiftelsesregisteret: §§ 
4-2, 4-3, 4-5 til 4-7, kapittel 5, §§ 6-1, 7-1, 7-2, kapittel 8 og §§ 10-1, 10-3 og 10-5. 
Stiftelsestilsynet kan gi forskrift om at Stiftelsestilsynet av eget tiltak kan registrere endringer i 
Stiftelsesregisteret, og om konsekvensene av slike endringer i forhold til andre registre.

§ 9. Stiftelsesdokument

Den som skal opprette en stiftelse, skal utarbeide et stiftelsesdokument for stiftelsen, som 
minst skal angi:

a) stiftelsens formål,
b) hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital, jf. § 15,
c) styrets sammensetning, hvis ikke sammensetningen av stiftelsens første styre reguleres av 

vedtektsbestemmelse som nevnt i § 10 første ledd bokstav c,
d) eventuelle særrettigheter som skal gis oppretteren eller andre i forbindelse med opprettelsen 

av stiftelsen.

Stiftelsesdokumentet skal også inneholde stiftelsens vedtekter, jf. § 10.

Stiftelsesdokumentet skal dateres og underskrives av oppretteren.

Hvis en stiftelse er opprettet uten at oppretteren har utarbeidet et stiftelsesdokument som 
fyller vilkårene i første ledd, skal styret utarbeide stiftelsesdokumentet, eventuelt supplere 
stiftelsesdokumentet med de opplysninger som mangler.

§ 10. Vedtekter

En stiftelse skal ha vedtekter som minst skal angi:
a) stiftelsens navn,
b) stiftelsens formål,
c) antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges,
d) hvis stiftelsen skal ha andre organer enn styret, hvilke organer dette er, hvordan organenes 

medlemmer skal velges, og hvilken myndighet og hvilke oppgaver disse skal ha (jf. § 36),
e) grunnkapitalens størrelse (jf. § 14 første ledd og § 22).

Vedtektene for en næringsdrivende stiftelse skal også angi stiftelsens foretaksnavn, jf. 
foretaksnavneloven § 2-2 åttende ledd.

Dersom det i den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, ikke er fastsatt 
vedtekter som fyller kravene i første og annet ledd, skal stiftelsens styre utarbeide vedtekter eller 
foreta nødvendige endringer i vedtektene. Styret skal også endre angivelsen i vedtektene av 
grunnkapitalens størrelse dersom vedtektsbestemmelsen ellers ikke ville være forenlig med § 15 
annet ledd.

0 Endret ved lover 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 15 des 2006 nr. 88 (ikr. 

1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1432).



Kapittel 3. Kapital

I. Alminnelige regler

§ 11. Melding til Stiftelsesregisteret

Innen tre måneder etter at stiftelsen er opprettet etter § 2, skal styret melde stiftelsen til 
Stiftelsestilsynet for registrering i Stiftelsesregisteret. Meldingen skal inneholde opplysninger 
som nevnt i § 8 første ledd.

Stiftelsen kan ikke registreres uten at det er utarbeidet et stiftelsesdokument i samsvar med § 
9 første og annet ledd, jf. § 10, og uten at hele grunnkapitalen selvstendig er stilt til rådighet for 
stiftelsen.

§ 12. Vedlegg til melding etter § 11

Som vedlegg til meldingen etter § 11 skal følge:
a) bekreftet kopi av stiftelsesdokumentet,
b) erklæring fra revisor og styremedlem om at han eller hun mottar valget,
c) erklæring fra revisor om at hele grunnkapitalen er stilt til stiftelsens rådighet, jf. § 11 annet 

ledd,
d) hvis grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger, erklæring fra revisor om at 

eiendelene har en verdi som minst svarer til det beløpet grunnkapitalen er fastsatt til i 
vedtektene, jf. § 15 annet ledd.

Som vedlegg til meldingen skal det også følge en åpningsbalanse for stiftelsen. 
Åpningsbalansen skal settes opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Revisor skal avgi 
erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen med 
revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før meldingen til Stiftelsesregisteret etter § 
11.

Vedlegg som nevnt i første ledd bokstav b til d samt annet ledd kan sendes elektronisk. 
Stiftelsesregisteret kan ved forskrift bestemme at slike elektroniske vedlegg skal tilfredsstille 
nærmere bestemte tekniske krav, herunder om revisors elektroniske signatur.

Hvis styret har foretatt endringer i stiftelsesdokumentet etter § 9 fjerde ledd eller i vedtektene 
etter § 10 tredje ledd, skal det som vedlegg til meldingen dessuten følge en bekreftet kopi av det 
opprinnelige stiftelsesdokumentet eller de opprinnelige vedtektene.

§ 13. Melding til Foretaksregisteret av næringsdrivende stiftelser

Næringsdrivende stiftelser skal meldes til Foretaksregisteret med de opplysninger som følger 
av foretaksregisterloven §§ 3-6 og 3-7. Er det ved opprettelsen på det rene at stiftelsen skal drive 
næringsvirksomhet, skal stiftelsen meldes til Foretaksregisteret samtidig med at stiftelsen meldes 
for registrering i Stiftelsesregisteret etter § 11. Blir stiftelsen næringsdrivende på et senere 
tidspunkt, skal stiftelsen meldes til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold, i tilfelle med 
vedlegg som nevnt i § 23 annet punktum.

§ 14. Grunnkapital

Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner. Stiftelsestilsynet 
kan gjøre unntak fra første punktum.



Hvis grunnkapitalen ikke fyller vilkåret i første ledd, er det ikke opprettet noen stiftelse. Er 
den som hadde til hensikt å opprette stiftelsen død, skal Stiftelsestilsynet treffe vedtak om hvem 
som skal overta de formuesverdier som skulle inngå som grunnkapital i stiftelsen. § 49 annet 
punktum gjelder tilsvarende. Vedtaket skal ta hensyn til hva som best er i samsvar med det 
formålet stiftelsen var ment å skulle ha, og forhold som det ellers må antas at oppretteren la 
vesentlig vekt på. Hvis det ut fra de hensyn som er nevnt i fjerde punktum, ikke er mulig å finne 
frem til en passende mottaker av formuesverdiene, skal de overføres til oppretterens arvinger, 
hvis ikke det er mer rimelig at de går til et almennyttig formål. Reises det sak for domstolene om 
vedtak etter denne bestemmelsen, kan retten prøve alle sider av saken.

§ 15. Grunnkapital i andre eiendeler enn penger

Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven, kan ikke brukes som grunnkapital. 
En plikt til å utføre et arbeid eller en tjeneste for stiftelsen kan ikke i noe tilfelle brukes som 
grunnkapital.

Eiendeler som skal brukes som grunnkapital, kan ikke settes til høyere verdi enn den 
virkelige verdi på dagen for åpningsbalansen.

§ 16. Forhøyelse av grunnkapitalen

Beslutning om å forhøye grunnkapitalen treffes av styret. Styret kan ikke treffe slik 
beslutning dersom forhøyelsen vil være i strid med stiftelsens formål, vedtektene eller 
oppretterens forutsetninger for øvrig.

Grunnkapitalen kan forhøyes ved at:
a) annen egenkapital overføres til grunnkapitalen,
b) eiendeler som stiftelsen blir tilført etter opprettelsen ved testament, gave eller annen ensidig 

disposisjon, legges til grunnkapitalen. Dette gjelder likevel ikke hvis noe annet er bestemt 
eller klart forutsatt av den som har overført eiendelene.

Kapitalforhøyelsen skal meldes til Stiftelsesregisteret, og i tilfelle til Foretaksregisteret, innen 
seks uker etter at beslutningen ble truffet. Med melding om kapitalforhøyelse etter annet ledd 
bokstav b skal det som vedlegg følge erklæringer som nevnt i § 12 første ledd bokstav c og d, jf § 
8 tredje ledd annet punktum. Er kapitalforhøyelsen ikke meldt innen fristen, faller den bort.

§ 17. Nedsetting av grunnkapitalen

Beslutning om å nedsette grunnkapitalen treffes av styret. Styret kan ikke treffe slik 
beslutning dersom det følger av vedtektene eller på annen måte er bestemt eller klart forutsatt av 
oppretteren at den opprinnelige grunnkapitalen ikke skal kunne brukes til utdelinger.

Beslutningen skal angi det beløpet grunnkapitalen skal nedsettes med, og fastsette om beløpet 
skal anvendes til

a) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, eller
b) overføring til annen egenkapital.

Beslutning om å nedsette grunnkapitalen skal meldes til Stiftelsestilsynet, og i tilfelle til 
Foretaksregisteret, innen seks uker etter at beslutningen ble truffet. Er nedsettingen ikke meldt 
innen fristen, faller den bort.



Skal hele nedsettingsbeløpet brukes til dekning av tap etter annet ledd bokstav a, trer 
kapitalnedsettingen i kraft når meldingen etter tredje ledd er registrert. Skal nedsettingsbeløpet 
helt eller delvis brukes i samsvar med annet ledd bokstav b, skal kreditorene varsles før 
kapitalnedsettingen kan tre i kraft. Aksjeloven § 12-6 gjelder tilsvarende.

§ 18. Forvaltning av stiftelsens kapital

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas 
tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for 
å ivareta stiftelsens formål.

§ 19. Utdeling

Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med 
stiftelsens formål.

Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående etter § 5 bokstav a, 
eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse 
som nevnt i § 4 tredje ledd. Hvis det foreligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre 
unntak fra første punktum.

Er det skjedd utdelinger fra stiftelsen i strid med reglene i første eller annet ledd eller andre 
bestemmelser i loven, skal mottakeren tilbakeføre det som er mottatt. Aksjeloven § 3-7 første 
ledd annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 20. Lån og sikkerhet

Oppretteren, oppretterens nærstående, styremedlem, observatør, person med verv i organ som 
nevnt i § 36 og daglig leder kan ikke ha lån i stiftelsen. Det samme gjelder sikkerhetsstillelse til 
fordel for disse personene.

Første ledd er ikke til hinder for at stiftelsen yter lån eller stiller sikkerhet til fordel for en 
ansatt når

a) den ansatte er valgt som de ansattes representant eller observatør i styret etter reglene i §§ 
41 og 42, og

b) skyldneren er ansatt i hovedstilling i stiftelsen, og
c) lånet eller sikkerhetsstillelsen ytes i samsvar med det som er vanlig ved finansiell bistand til 

ansatte.

Har stiftelsen gitt lån eller stilt sikkerhet i strid med første og annet ledd, gjelder aksjeloven § 
8-11 tilsvarende.

§ 21. Separasjonsplikt

Eiendelene til en stiftelse skal holdes atskilt fra andre eiendeler.

Dette gjelder ikke for
a) eiendeler som etter vedtektene eller styrets beslutning forvaltes av fylkesmannen etter 

vergemålsloven § 97, og
b) eiendeler som Stiftelsestilsynet har bestemt at kan forvaltes sammen med eiendeler fra 

andre stiftelser (fellesforvaltning).
Er eiendeler fra flere stiftelser lagt under felles forvaltning av en stiftelse, kan Stiftelsestilsynet 



II. Særregler for næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 
4 annet ledd bokstav a og b

Kapittel 4. Stiftelsers organisasjon

I. Styret

beslutte at den stiftelsen som utfører den felles forvaltningen, skal være stiftelsenes styre.

0 Endret ved lover 21 des 2005 nr. 130, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som 

endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.

§ 22. Særlige krav til grunnkapitalen

Næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstav a og b, skal ha en grunnkapital 
på minst 200 000 kroner. I slike næringsdrivende stiftelser er grunnkapitalen bundet, jf. § 24.

§ 23. Krav til egenkapitalen ved overgang fra alminnelig stiftelse

En alminnelig stiftelse som går over til å bli en næringsdrivende stiftelse som nevnt i § 4 
annet ledd bokstav a og b, skal ha en egenkapital som minst svarer til den fastsatte 
grunnkapitalen. Med meldingen til Foretaksregisteret (jf. § 13) skal det som vedlegg følge en 
erklæring fra revisor om at stiftelsen har en egenkapital som oppfyller kravet i første punktum.

§ 24. Bundet egenkapital

I næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstavene a og b, kan det bare foretas 
utdelinger i den utstrekning stiftelsens egenkapital etter den senest fastsatte balansen overstiger 
grunnkapitalens størrelse, slik denne er fastsatt i vedtektene. I vedtektene kan det fastsettes at 
også annen kapital skal være bundet på den måten som er angitt i første punktum.

§ 25. Tap av stiftelsens egenkapital

Hvis det må antas at egenkapitalen i en stiftelse som nevnt i § 4 annet ledd bokstav a og b er 
lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i stiftelsen, skal styret 
straks behandle saken og varsle Stiftelsestilsynet. Styret skal deretter innen rimelig tid gi en 
redegjørelse til Stiftelsestilsynet om behovet for tiltak og om hvilke tiltak som i tilfelle vil bli 
iverksatt. Stiftelsestilsynet kan pålegge stiftelsen å gi nærmere underretning om gjennomføringen 
av tiltakene. Første til tredje punktum gjelder tilsvarende hvis det må antas at stiftelsens 
egenkapital er blitt mindre enn en tredel av grunnkapitalen.

§ 26. Styret

Enhver stiftelse skal ha et styre. I stiftelser som har en grunnkapital på tre millioner kroner 
eller mer, skal styret ha minst tre medlemmer.

Styret skal ha en leder. Styrelederen velges av styret, hvis ikke noe annet er bestemt i 
vedtektene.



§ 27. Krav til styrets sammensetning

Juridiske personer kan ikke være styremedlemmer, jf. likevel § 21 annet ledd annet punktum. 
Det samme gjelder mindreårige, personer som er fratatt rettslig handleevne, og personer det har 
inntrådt slik hindring for som nevnt i konkursloven § 142.

Minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i riket, likevel med unntak for 
statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Følgende personer kan ikke hver for seg eller sammen være de eneste medlemmer av styret:
a) den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,
b) nærstående av den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,
c) person som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til den som 

har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen,
d) hvis den som har avgitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen, er en 

juridisk person, person som har slik innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd over den 
juridiske personen, og hans eller hennes nærstående.

Har styret bare to styremedlemmer, kan person som nevnt i tredje ledd, heller ikke være 
styrets leder.

Stiftelsestilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i annet, tredje og 
fjerde ledd.

Lovens regler om styremedlemmer gjelder så langt de passer, også for varamedlemmer og 
observatører.

0 Endret ved lov 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 

2013 nr. 12.

§ 27 a. Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner 
medlemmer av styret

Lov 9. juni 1978 nr. 45  om likestilling mellom kjønnene § 21 første, annet og femte ledd 
gjelder tilsvarende når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner hele styret i en 
stiftelse. Når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner deler av styret i en stiftelse, 
gjelder første punktum her tilsvarende i forhold til de styremedlemmene dette gjelder.

0 Tilføyd ved lov 19 des 2003 nr. 120.

1 Loven er opphevet, se nå lov 16 juni 2017 nr. 51.

1

§ 28. Styremedlemmers tjenestetid

Styremedlemmer tjenestegjør i fire år, hvis ikke noe annet er fastsatt i stiftelsens vedtekter. Et 
styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er 
utløpt.

Hvis det foreligger særlig grunn, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er 
ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, og det ikke finnes 
varamedlem, skal de øvrige styremedlemmene sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem for 
resten av hans eller hennes tjenestetid. Valget skal skje etter de regler som ellers gjelder for valg 
av styremedlemmer.



§ 29. Stiftelsestilsynets myndighet til å oppnevne og avsette styremedlem

Stiftelsestilsynet kan oppnevne styremedlem for en stiftelse når den er uten kompetent styre 
etter loven eller vedtektene.

Stiftelsestilsynet kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse 
av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem, jf. 
§ 27. Blir vedtaket bragt inn for domstolene, kan de prøve alle sider av saken.

§ 30. Styrets myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med 
vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.

§ 31. Styrets saksbehandling

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. 
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og 
annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges 
skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet 
behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve 
møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger 
styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling 
av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, 
deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er 
enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal 
underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 32. Vedtaksførhet

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller 
deltar i styrebehandlingen, hvis ikke vedtektene stiller strengere krav. Styret kan likevel ikke 
treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i 
behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, 
skal varamedlemmet innkalles.

§ 33. Flertallskrav



II. Daglig leder

III. Andre organer

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen 
av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på 
forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte 
stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved 
loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

I vedtektene kan det fastsettes strengere stemmeregler enn det som følger av denne 
paragrafen og gis avvikende regler om følgen av stemmelikhet.

§ 34. Daglig leder

Hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene, kan styret ansette en daglig leder. 
Næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstavene a og b, som har en grunnkapital 
på tre millioner kroner eller mer, skal ha en daglig leder. I slike stiftelser kan daglig leder ikke 
velges til styreleder.

§ 27 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende for daglig leder.

§ 35. Daglig leders myndighet og ansvar

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter 
stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 36. Vedtektsbestemmelser om at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder

I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder.

Vedtektene kan fastsette at slike organer skal ha myndighet til:
a) å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i § 29 annet ledd er 

til stede. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av de ansatte;
b) å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;
c) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
d) å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
e) å beslutte gransking;
f) å velge stiftelsens revisor;
g) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;
h) å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

Vedtektene kan også fastsette at stiftelsen skal ha et saksforberedende, rådgivende eller 
besluttende organ som fullt ut er underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet.

Annen myndighet enn det som følger av annet ledd, kan ikke legges til slike organer.

Reglene i § 37 om inhabilitet og § 40 om godtgjørelse gjelder tilsvarende for medlem av 



IV. Inhabilitet, representasjon utad, mv.

V. Ansattes representasjon i næringsdrivende stiftelser

organ som nevnt i paragrafen her.

§ 37. Inhabilitet

Et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av 
spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes 
nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken.

Et styremedlem eller en daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller 
avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, 
organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, 
eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Første 
punktum er likevel ikke til hinder for at et styremedlem eller en daglig leder som har offentlig 
stilling eller verv, deltar i saksbehandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som i det vesentlige 
gjelder bruken av midler som stiftelsen har fått stilt til rådighet fra det offentlige.

§ 38. Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene 
eller i fellesskap, hvis ikke det er fastsatt i vedtektene at styret ikke skal kunne tildele slik 
fullmakt. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt etter første punktum.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 39. Overskridelse av representasjonsrett

Har noen som representerer stiftelsen utad etter § 38, ved disposisjon på vegne av stiftelsen 
gått ut over sin myndighet, er disposisjonen ikke bindende for stiftelsen hvis stiftelsen godtgjør at 
medkontrahenten forsto eller burde ha forstått at myndigheten ble overskredet og det ville stride 
mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

§ 40. Godtgjørelse

Godtgjørelse til styremedlem, daglig leder eller annen ledende ansatt i en stiftelse skal stå i 
rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen. Stiftelsestilsynet 
kan sette ned godtgjørelse som er urimelig høy.

Godtgjørelse som er avtalt eller fastsatt i strid med første ledd, er ugyldig. Er godtgjørelsen 
ytet, skal den tilbakeføres stiftelsen.

§ 41. Ansattes representasjonsrett i styret



Kapittel 5. Revisor

I næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstavene a og b, gjelder aksjeloven 
§ 6-4 første og annet ledd om ansattes rett til styrerepresentasjon tilsvarende for så vidt gjelder 
næringsvirksomhet.

I næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstavene a og b, som har flere enn 
200 ansatte, skal de ansatte velge det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer 
som følger av aksjeloven § 6-4 tredje ledd for så vidt gjelder næringsvirksomhet.

Bestemmelsen i § 28 om tjenestetidens lengde gjelder ikke for styremedlem og observatør 
som er valgt etter reglene i første og annet ledd.

Kongen kan i forskrift eller i enkeltsaker avgjøre hvilke ansatte som er knyttet til 
næringsvirksomheten, og hvilke saker som gjelder denne. Aksjeloven § 6-4 fjerde ledd gjelder 
tilsvarende.

§ 42. Ansattes representasjonsrett i konserner og grupper av foretak

For næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstav c, gjelder aksjeloven § 6-5 
tilsvarende for så vidt gjelder næringsvirksomhet. Kongen kan i forskrift eller i enkelttilfeller 
avgjøre hvilke ansatte som er knyttet til næringsvirksomheten og hvilke saker som gjelder denne.

§ 43. Valg av revisor mv.

Revisor velges av den eller de personer eller organer som etter vedtektene velger eller 
oppnevner styrets medlemmer, hvis ikke det er fastsatt noe annet i vedtektene.

Stiftelsestilsynet kan frata en revisor oppdraget hvis han eller hun ikke gjennomfører sine 
plikter etter loven, og den som har myndighet til å velge revisor etter første ledd, unnlater å gjøre 
dette. Stiftelsestilsynet kan også oppnevne revisor, dersom den som har myndighet til å velge 
revisor etter første ledd, unnlater å velge revisor, eller velger en revisor som ikke fyller vilkårene 
for å være revisor for stiftelsen. Stiftelsestilsynets oppnevning gjelder for tiden inntil en annen 
revisor er valgt på foreskreven måte.

Dersom en eller flere kommuner eller fylkeskommuner har rett til å velge eller oppnevne et 
flertall i styret, kan kommune- og fylkesrevisjonen velges som stiftelsens revisor. Det samme 
gjelder hvor stiftelsens virksomhet i vesentlig grad er basert på tilskudd eller bevilgning fra 
kommune eller fylkeskommune som nevnt. For øvrig gjelder reglene i denne paragraf.

0 Endret ved lov 7 mai 2004 nr. 21 (ikr. 1 jan 2005).

§ 44. Revisors plikter

Stiftelsestilsynet kan kreve at revisor gjør nærmere rede for bestemte angitte forhold i 
stiftelsen. Kopi av revisors brev med påpekninger som nevnt i revisorloven § 5-2 fjerde ledd skal 
fortløpende sendes til Stiftelsestilsynet.

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er 
foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.



Kapittel 6. Omdanning

Dersom styremedlemmer eller ansatte i stiftelsen, oppretter, eller nærstående til noen av 
disse, har mottatt lån eller annen ytelse fra stiftelsen, skal revisor attestere at ytelsen er i samsvar 
med lov, forskrifter og stiftelsens formål.

0 Endret ved lov 15 des 2006 nr. 88 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1432).

§ 45. Omdanning

Med omdanning menes i loven her endring eller opphevelse av den rettslige disposisjonen 
som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter.

I tillegg til endring eller opphevelse av enkeltbestemmelser i den rettslige disposisjonen som 
danner grunnlaget for stiftelsen, eller i stiftelsens vedtekter, kan omdanning blant annet gå ut på:

a) at stiftelsen oppheves og avvikles,
b) at stiftelsen slås sammen med én eller flere andre stiftelser med i det vesentlige likeartet 

formål,
c) at stiftelsen deles i flere stiftelser,
d) at båndlagt eiendom som tilhører stiftelsen, frigis,
e) at det gjøres unntak fra vedtektene i enkelttilfelle.

Reglene om omdanning i dette kapitlet gjelder ikke for
a) forhøyelse og nedsetting av grunnkapital,
b) vedtektsendring som er nødvendig for å bringe vedtektene i samsvar med de krav som 

gjelder for næringsdrivende stiftelser.
Vedtektsendringer som nevnt i dette ledd kan vedtas av styret.

Reglene i dette kapitlet kan ikke fravikes i den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget 
for stiftelsen, i vedtektene eller av den som er tillagt omdanningsmyndighet.

§ 46. Vilkår for omdanning

Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som 
danner grunnlaget for stiftelsen

a) ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese 
dens formål på en rimelig måte,

b) er åpenbart unyttig,
c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for 

eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved 
opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å 
være uheldig eller uhensiktsmessig.

§ 47. Innholdet av omdanningsvedtaket

Når omdanningen gjelder stiftelsens formål eller en annen bestemmelse som det må antas at 
det ble lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen av stiftelsen, skal omdanningen så langt som mulig 
tilpasses det opprinnelige formålet eller det siktemålet som det må antas at lå til grunn for 
bestemmelsen.



Innebærer omdanningen at stiftelsen oppheves etter § 52, skal kapitalen som er igjen etter at 
kreditorenes krav er dekket etter den nevnte bestemmelsen, brukes på en måte som samsvarer 
med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå 
til et allmennyttig formål.

§ 48. Hvem som kan foreta omdanning

Stiftelsestilsynet kan omdanne stiftelser etter reglene i dette kapitlet.

I vedtektene kan andre enn Stiftelsestilsynet gis myndighet til å omdanne stiftelsen. 
Oppretteren av en stiftelse kan likevel ikke gis slik myndighet. Vedtak om å omdanne en stiftelse 
som er truffet etter vedtektsbestemmelse som nevnt i første punktum, er ikke gyldig før det er 
godkjent av Stiftelsestilsynet etter § 51.

Stiftelsestilsynet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette hvem som skal anses som 
oppretter etter annet ledd annet punktum, når stiftelsen er opprettet av en offentlig myndighet.

§ 49. Saksbehandling ved omdanning

Før Stiftelsestilsynet eller den som i tilfelle er gitt omdanningsmyndighet etter vedtektene, 
treffer vedtak om omdanning, skal det innhentes uttalelse fra oppretteren, hvis ikke det er 
oppretteren selv som har søkt om omdanning. Hvis oppretteren er død, skal det om mulig 
innhentes uttalelse fra slektninger og andre som har stått ham eller henne nær, og fra 
organisasjoner, offentlige myndigheter og andre som berøres av omdanningen. Det skal også 
innhentes uttalelse fra styret, hvis ikke det er styret selv som skal treffe vedtaket, eller det er 
styret som har søkt om omdanning.

§ 50. Stiftelsestilsynets omdanningsmyndighet

Stiftelsestilsynet kan bare foreta omdanning etter søknad fra oppretteren eller styret. 
Stiftelsestilsynet kan likevel foreta omdanning av eget tiltak, hvis det åpenbart foreligger forhold 
som nevnt i § 46 første ledd, og oppretteren eller stiftelsens styre ikke selv søker om omdanning.

§ 51. Stiftelsestilsynets prøving av omdanningsvedtak

Når Stiftelsestilsynet har fått melding om omdanningsvedtak, jf. § 48 annet ledd tredje 
punktum, skal det prøve om vedtaket er i samsvar med denne lov og stiftelsens vedtekter før 
vedtaket registreres i Stiftelsesregistret. Dersom Stiftelsestilsynet finner at omdanningsvedtaket 
ikke er i samsvar med denne lov eller vedtektene, skal vedtaket nektes registrert.

§ 52. Opphevelse av stiftelser

Når det er truffet vedtak om å oppheve en stiftelse, og vedtaket i tilfelle er godkjent etter § 
51, skal Stiftelsestilsynet velge et avviklingsstyre for stiftelsen, som trer i stedet for styret og i 
tilfelle daglig leder.



Stiftelsestilsynet skal kunngjøre vedtaket om å oppheve stiftelsen i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen skal stiftelsens kreditorer varsles om at de 
må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen seks uker fra kunngjøringen. Navn og 
adresse til avviklingsstyrets leder skal fremgå av kunngjøringen. Alle kreditorer med kjent 
adresse skal så vidt mulig ha særskilt varsel.

Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser 
og gjøre opp en balanse med henblikk på avvikling av stiftelsen. Fortegnelsen og balansen skal i 
revidert stand sendes Stiftelsestilsynet.

Stiftelsens eiendeler skal omgjøres i penger så langt det er nødvendig for å dekke dens 
forpliktelser. Avviklingsstyret skal sørge for at forpliktelsene blir dekket i den utstrekning ikke 
kreditor frafaller sitt krav eller samtykker i å ta en annen som debitor i stedet. Kan en kreditor 
ikke finnes, eller nekter han eller hun å motta sitt tilgodehavende, skal beløpet deponeres i 
Norges Bank etter reglene i lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve. Det som er 
igjen av eiendeler etter at kreditorene er dekket etter annet og tredje punktum, skal utdeles til 
formål som nevnt i § 47 annet ledd, men ved utdelingen skal det tas forbehold om at eiendelen 
eller beløpet kan kreves tilbake i den utstrekning dette er nødvendig for å dekke kreditorer som 
ikke er dekket etter annet og tredje punktum.

Etter avsluttet utbetaling fremlegges revidert oppgjør for Stiftelsestilsynet, som skal 
godkjenne oppgjøret og registrere at stiftelsen er opphevet. Overfor kreditor som ikke har fått 
dekning etter fjerde ledd, hefter avviklingsstyrets medlemmer solidarisk uten begrensning, hvis 
det ikke godtgjøres at de har opptrådt med tilbørlig aktsomhet. Krav mot den som har mottatt 
eiendeler etter fjerde ledd siste punktum, og krav mot avviklingsstyrets medlemmer foreldes tre 
år etter at det ble registrert at stiftelsen var opphevet.

0 Endret ved lover 5 sep 2003 nr. 92 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1119), 15 juni 2007 nr. 36, 14 

juni 2013 nr. 41 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 638).

§ 53. Sammenslåing av to eller flere stiftelser

Et vedtak om omdanning kan gå ut på at to eller flere stiftelser slås sammen til en ny stiftelse, 
eller at en eller flere stiftelser overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til en 
annen stiftelse (sammenslåing).

Stiftelsestilsynet kan kreve at styrene i hver av de stiftelser som skal slås sammen, skal 
utarbeide en skriftlig rapport om sammenslåingen og hva den vil bety for stiftelsen. Rapporten 
skal redegjøre for den betydning sammenslåingen kan få for stiftelsens kreditorer og de ansatte i 
stiftelsen. Stiftelsestilsynet kan også kreve fremlagt siste årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning for stiftelsene. Det kan dessuten kreves at det utarbeides mellombalanser for 
stiftelsene, som skal være utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap. Har stiftelsen 
ansatte, skal de ansatte gis mulighet til å uttale seg om sammenslåingen, og skriftlige uttalelser 
fra de ansatte eller representanter for de ansatte skal sendes Stiftelsestilsynet.

Når Stiftelsestilsynet skal prøve et vedtak om sammenslåing etter § 51, eller det selv skal 
treffe vedtak om sammenslåing, skal det prøve om vedtaket i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet 
til de stiftelser som deltar i sammenslåingen, stiftelsenes kreditorer, de ansatte og andre som 
berøres av sammenslåingen.

Når sammenslåingen er vedtatt, og vedtaket i tilfelle er godkjent av Stiftelsestilsynet, skal 
Stiftelsestilsynet kunngjøre vedtaket i Brønnøysundregistrenes elektroniske 
kunngjøringspublikasjon og varsle stiftelsenes kreditorer om at de må melde fra til stiftelsen 
innen seks uker fra kunngjøringen, dersom de vil gjøre innsigelse mot sammenslåingen.



Kapittel 7. Erstatningsansvar og straffansvar. 
Gransking

Gjør en kreditor med uomtvistet og forfalt fordring innsigelse før fristens utløp, kan 
sammenslåingen ikke gjennomføres før fordringen er betalt. En kreditor med omtvistet eller ikke 
forfalt fordring kan kreve at betryggende sikkerhet blir stilt, dersom fordringen ikke fra før er 
betryggende sikret. Aksjeloven § 13-15 annet ledd annet punktum, og tredje og fjerde ledd, jf. § 
18-3, gjelder tilsvarende.

Når fristen for innsigelser er gått ut uten at det er kommet innsigelser fra kreditorene, eller 
når krav fra kreditorene er behandlet i samsvar med femte ledd, skal det avgis en bevitnelse til 
Stiftelsestilsynet for hver av stiftelsene om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for 
gjennomføring av sammenslutningen. Bevitnelsen skal være underskrevet av styret og revisor. 
Stiftelsestilsynet skal deretter registrere sammenslåingen i Stiftelsesregisteret. Sammenslåingen 
trer i kraft fra registreringstidspunktet.

0 Endret ved lover 14 juni 2013 nr. 41 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 638), 13 mars 2015 nr. 12

(ikr. 1 apr 2015 iflg. res. 13 mars 2015 nr. 226).

§ 54. Deling av stiftelser

Et vedtak om omdanning kan gå ut på at en stiftelse skal deles i to eller flere stiftelser.

For gjennomføringen av delingen gjelder § 53 tilsvarende, jf. likevel tredje ledd i paragrafen 
her.

Vedtaket om deling skal angi hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal 
fordeles mellom de stiftelser som deltar i delingen. Aksjeloven § 14-11 gjelder tilsvarende.

§ 55. Omdanning av annet enn stiftelser

Reglene i dette kapitlet gjelder tilsvarende for:
a) formuesverdier som ved avtale, testament, gavebrev eller annen privatrettslig disposisjon er 

overført til en bestående stiftelse eller en annen form for rettssubjekt (enkeltperson, 
forening, selskap, offentlig institusjon mv.), med bestemmelse om hvordan formuesverdien 
skal brukes. Dette gjelder likevel ikke rettigheter som omfattes av servituttloven;

b) formuesverdier som er samlet inn til et bestemt formål;
c) formuesverdier som tilhører en forening, når det følger av foreningsrettslige regler at 

foreningen ikke har fri rådighet over midlene.

Reglene i dette kapittel gjelder tilsvarende for offentlige fond (fond som offentlig organ har 
avsatt til bestemt formål ved bevilgning eller avgiftspålegg) i den utstrekning vedkommende 
myndighet bestemmer.

Søknad om omdanning etter første og annet ledd kan settes frem av den som forpliktelsen 
hviler på, eller den som ellers råder over de midler saken gjelder.

§ 56. Erstatningsansvar

Stiftelsen kan kreve at styremedlem, person med verv i organ som nevnt i § 36, daglig leder, 
revisor og gransker erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt stiftelsen under 
utførelsen av sine oppgaver.



Kapittel 8. Ikrafttredelses- og overgangsregler. 
Endringer i andre lover

Erstatningsansvar etter denne paragrafen kan lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2.

§ 57. Beslutning om å fremme krav på vegne av stiftelsen

Styret avgjør om det skal fremmes erstatningskrav på vegne av stiftelsen mot dem som er 
nevnt i § 56.

Hvis erstatningskravet gjelder én eller flere styremedlemmer, avgjør de øvrige 
styremedlemmene om kravet skal fremmes. Gjelder kravet samtlige styremedlemmer eller så 
mange styremedlemmer at styret ikke er vedtaksført etter § 32 første punktum, kan kravet 
fremmes av den person eller det organ som velger styret.

Stiftelsestilsynet kan under enhver omstendighet fremme erstatningskrav mot styrets 
medlemmer på vegne av stiftelsen.

§ 58. Straff

Oppretter, styremedlem, person med verv i organ som nevnt i § 36, daglig leder og revisor 
som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her, straffes 
med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år.

Ledende ansatt som er tildelt myndighet til å treffe beslutning på vegne av stiftelsen innenfor 
avgrensede saksområder, og som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i 
medhold av loven her under utøvelsen av sin myndighet, straffes med bøter eller under 
skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år.

Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år.

0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

§ 59. Gransking

Stiftelsestilsynet kan beslutte å granske opprettelsen av en stiftelse, forvaltningen av den eller 
nærmere angitte forhold ved forvaltningen eller regnskapene. Stiftelsestilsynet skal gi stiftelsen 
eller i tilfelle den som granskingen ellers vil omfatte, anledning til å uttale seg før avgjørelsen 
treffes.

Stiftelsestilsynet kan gjennomføre granskingen selv, eller oppnevne en eller flere granskere til 
å gjennomføre gransking på vegne av Stiftelsestilsynet. Stiftelsens ledelse skal sørge for at 
Stiftelsestilsynet, eventuelt granskeren, gis anledning til å foreta nødvendige undersøkelser i 
stiftelsen, og at de gis nødvendige opplysninger eller annen bistand. Særskilt oppnevnt gransker 
har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 flg.

Det skal avgis skriftlig beretning om granskingen. Beretningen skal sendes stiftelsen og andre 
som er berørt av granskingen.

Stiftelsestilsynet kan pålegge stiftelsen helt eller delvis å dekke det offentliges utgifter ved 
granskingen.



§ 60. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

1 Fra 1 jan 2005 iflg. res. 19 nov 2004 nr. 1489, med unntak av følgende bestemmelser i § 62: – nr. 1 om 

endringer i arveavgiftsloven 19 juni 1964 nr. 14, – nr. 3 om endringer i konkursloven 8 juni 1984 nr. 58, – 

endringene i nr. 4 av foretaksregisterloven 21 juni 1985 nr. 78 § 4-4 (1) bokstav a og bokstav e annet 

punktum, – nr. 5 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven 10 juni 1988 nr. 40, og – endringen i nr. 9 

av regnskapsloven 17 juli 1998 nr. 56 § 9-1. Ved lov 29 apr 2005 nr. 22 ble endringen i § 62 nr. 1 og nr. 3 

opphevet. Iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366 trådte følgende bestemmelser i § 62 ikr. 29 apr 2005: – endringen i 

nr. 4 av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-4 (1) bokstav a og bokstav e annet punktum 

og – endringen i nr. 9 av lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 9-1.

1

§ 61. Overgangsregler

For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og 
særregler:

a) Kravet i § 14 første ledd om at stiftelser skal ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner 
ved opprettelsen, gjelder ikke for stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft.

b) Næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstavene a og b, og som på det 
tidspunktet loven trer i kraft, har en grunnkapital på mindre enn 200 000 kroner, skal senest 
innen fem år etter ikrafttredelsen ha hevet grunnkapitalen til minst dette beløpet, jf. § 22 
første punktum. Stiftelsestilsynet kan etter søknad gjøre unntak fra første punktum.

c) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft skal senest innen to år etter ikrafttredelsen 
være meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med § 11 første ledd. § 12 første ledd bokstavene 
a og b gjelder tilsvarende.

d) Vedtekter som ikke er i samsvar med loven, skal senest innen to år etter ikrafttredelsen være 
brakt i overensstemmelse med denne. Endringer som er nødvendige for å bringe vedtektene 
i samsvar med loven, skal gjennomføres etter reglene i kapittel 6, likevel med unntak av § 
46.

e) Lån eller sikkerhetsstillelse som er i strid med § 20, skal avvikles eller bringes i samsvar 
med bestemmelsen senest innen to år etter ikrafttredelsen av loven.

f) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, skal være organisert i samsvar med reglene i 
kapittel 4 senest innen to år etter ikrafttredelsen.

g) Omdanning som det er truffet vedtak om eller søkt fylkesmannen om før loven trer i kraft, 
gjennomføres etter reglene i lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. kapittel VI.

h) Frem til 1. januar 2009 kan Stiftelsestilsynet unnlate å kunngjøre vedtak om opphevelse av 
en stiftelse etter reglene i § 52 annet ledd, dersom tilsynet finner at hensynet til stiftelsens 
kreditorer er tilstrekkelig ivaretatt uten slik kunngjøring eller ved begrenset kunngjøring. 
Alle kreditorer med kjent adresse skal uansett så vidt mulig ha særskilt varsel.

i) Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

0 Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 36.

§ 62. Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:
– – –

2. Lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. oppheves.
– – –



0 Ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 19 nov 2004 nr. 1489, med unntak av følgende bestemmelser i § 62: nr. 1 om 

endringer i arveavgiftsloven 19 juni 1964 nr. 14, nr. 3 om endringer i konkursloven 8 juni 1984 nr. 58, 

endringene i nr. 4 av foretaksregisterloven 21 juni 1985 nr. 78 § 4-4 (1) bokstav a og bokstav e annet 

punktum, nr. 5 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven 10 juni 1988 nr. 40, og endringen i nr. 9 av 

regnskapsloven 17 juli 1998 nr. 56 § 9-1. Ved lov 29 apr 2005 nr. 22 ble endringen i nr. 1 og nr. 3 

opphevet. Iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366 trådte endringen i nr. 4 av foretaksregisterloven § 4-4 (1) bokstav a 

og bokstav e annet punktum og endringen i nr. 9 av regnskapsloven § 9-1 ikr. 29 apr 2005. Iflg. res. 21 des 

2005 nr. 1608 trådte endringen i nr. 5 av finansieringsvirksomhetsloven § 2-22 ikr. 21 des 2005.



OPPRETTELSE AV STIFTELSEN LIATUN OG SJUKEHEIMEN VÅGLAND

Halsa kommune oppretter gjennom dette dokumentet Stiftelsen Liatun og Sjukeheimen,
Vågland.
Stiftelsen har som formål å fremme trivsel, oppmuntring, glede og hjelp for pasienter ved
Liatun og Sjukeheimen. Avkasningen av legatet kan benyttes til nødvendig inventar, utstyr,
aktiviteter og turer gjennom innleie og kjøp av tjenester som kommer brukerne til gode.
Stiftelsens grunnkapital består av:
Testamentert gave fra Ole og Peder Liabø kr. 409.000,-.
Testamentert gave fra Ole Kletten kr. 100.000,-.
Testamentert gave fra Gunvor Moen kr. 400.000,-.
Testamentert gave fra Trygve Høvik og Aslaug Tvete Høvik kr. 300.000,-.
Stiftelsens grunnkapital kr. 1.209.000,-.
Styret velges blant formannskapets medlemmer av formannskapet som angitt i stiftelsens
vedtekter.
Halsa formannskap velger følgende styre:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Ordfører Ola Rognskog, leder Varaordfører Ivar Betten
Anita Ørsal Oterholm Tove Karin Halse Lervik
Halsa formannskapet velger følgende revisor jfr. vedtektens§ 5:
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N, velges som revisor for
stiftelsen.
Stiftelsen har følgende vedtekter:

Vedtatt på stiftelsesmøtet 24.8.2010

§  1 Navn
Stiftelsen heter «Stiftelsen Liatun og Sjukeheimen Vågland».
Adresse: Stiftelsen Liatun og Sjukeheimen Vågland
Halsa kommune, 6683 Vågland
Stiftelsen er uten profittformål, ideell organisasjon.

§ 2 Formål
Stiftelsen har som formal fremme trivsel, oppmuntring, glede og hjelp for pasienter ved
Liatun og Sjukeheimen. A vkasningen av legatet kan benyttes til nødvendig inventar, utstyr,
aktiviteter og turer gjennom innleie og kjøp av tjenester som kommer brukerne til gode.

§ 3  Grunnkapital
Grunnkapitalen til stiftelsen er NOK 1.209.000,-.
Testamentert gave fra Ole og Peder Liabø kr. 409.000,-.
Testamentert gave fra Ole Kletten kr. I 00.000,-.
Testamentert gave fra Gunvor Moen kr. 400.000,-.
Testamentert gave fra Trygve Høvik og Aslaug Tvete Høvik kr. 300.000,-.

$ 4 Disponering av midler
Stiftelsen kan hvert år disponere all kapital ut over grunnkapitalen til aktiviteter som fremmer
formålet i henhold til § 2.

§  5 Styret
Stiftelsen skal ha et styre på 2 personer.



Styret er satt sammen av:
-2 styremedlemmer oppnevnt av Halsa formannskap.
-2 varamedlemmer oppnevnes av Halsa formannskap.
- Styrelederen velges av formannskapet.
- Halsa formannskapet velger revisor for stiftelsen jfr. stiftelsesloven§ 43.
Tjenestetiden er normalt 4 år. Det organet som har oppnevnt et styre- eller varamedlem kan
imidlertid på ethvert tidspunkt avsette vedkommende og oppnevne en annen.

§ 6 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møter som sikrer god saksbehandling og drift av stiftelsen. Styret er
beslutningsdyktig når minst 50 % av styret deltar. Ved stemmelikhet teller styrelederens
stemme dobbelt.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret står for stiftelsens drift og forvaltning av formuen (grunnkapital, avkastning, tildelte
midler, fri egenkapital) på en forsvarlig måte.

§ 8 Regnskaps- og revisjonsplikt
Halsa formannskap velger regnskapsfører og revisor for stiftelsen. Stiftelsen skal føre
regnskap etter regnskapsloven. Regnskapet skal godkjennes av revisor.

§ 9 Oppløsning
Halsa formannskap kan vedta oppløsning av stiftelsen.
Ved oppløsning skal stiftelsesmidlene anvendes i samsvar med vedtektenes § 2.

Vågland 24.8.20 I 0
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Arkivsak-dok. 20/00988-15 
Saksbehandler John Ole Aspli 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Kommunestyret                       
Formannskap                       

 
 

   

Saksframlegg 

Finansiering av tildelt tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan for Halsa 
Handels- og Servicepark 

Saksdokumenter 

Faktura 500008027 Møre og Romsdal Fylkeskommune.pdf 
Faktura 684 Areal & Plan AS.pdf 
PS 392017 Utarbeidelse reguleringsplan for Halsa Handels 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Utbetaling av tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan for Halsa Handels- og Servicepark, 
vedtatt i sak PS 39/17 i Halsa kommunestyre 26.9.2017. 

Halsa kommunestyre fattet slikt vedtak: 

Behandling i Halsa kommunestyre - 26.09.2017  

Tore Olaf Brevik fikk sin habilitet vurdert, og ble erklært inhabil jfr. FVL §6a.  

 
Forslag fra Jørn Ola Engdal, Halsa Senterparti:  

Halsa kommune ser positivt på planer om utvikling av nytt næringsareal ved Stavråa, i regi av Halsa handels –og 

servicepark.  

Planene samsvarer godt med kommunens overordnede økonomiplan for perioden 2017-20 som viser økonomisk 

bidrag til utvikling av nytt næringsareal langs E39, samt pågående arbeid med kommuneplanens arealdel.  

Halsa kommune forutsetter at tiltakshaver gjennomfører detaljregulering av det arealet som planlegges disponert til 

aktuelle næringsformål. Viser i den anledning også til vedtak i f-sak 59/17.  

 

Halsa kommune gir tilskudd til gjennomføring av reguleringsarbeidet til 80% av kostnaden, med tak for maksimalt 

tilskudd på 300.000,-  

 
Tilskuddet utbetales tiltakshaver etter framlagt dokumentasjon av utgiftene.  

Beløpet dekkes fra reserverte tilleggsbev., 14701.5300.3010.  

 

Jostein Sørflaten ba om gruppemøte for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, dette ble innvilget.  

Vedtak: 

Forslaget fra Jørn Ola Engdal, Senterpartiet ble enstemmig vedtatt. 
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I utbetalingsanmodningen fra Halsa Handels- og Servicepark framgår følgende: 

Anmoder med dette om utbetaling av tilskudd vedtatt av Halsa kommune for 
utarbeidelse av reguleringsplan for Halsa Handels og servicepark, Stavråa i Halsa. 
Vedtatt tilskudd på 80% av påløpte kostnader inntil en kostnadsramme på 300 000,- 
Påløpte kostnader er: 

- Pålagt areologiske utgravinger før påbegynt plan  52 637,- eks mva 
- Utarbeidelse av reguleringsplan    79 906,- eks mav 
- Totalt        132 543,- 

Ber med dette om utbetaling av vedtatt tilskudd stort kr. 106 034,-. 

 

Vurdering 

Tilsagnet ble gitt i 2017, og ble dekt inn av tilleggsbevilgningspost. Tilsagnet på kr 300 000 skulle 
vært budsjettert årlig i kommunens årsbudsjett, inntil utbetaling fant sted. Dette er avglemt, og nå 
når anmodning om utbetaling kommer etter tre år, vil Heim kommune legge inn i sitt budsjett 
dekning for denne utbetalingen. Utbetalingsanmodningen viser en betydelig redusert kostnad enn 
maxrammen tilsagnet ble gitt på. 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommune finansierer tidligere tilsagn om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan for 
Halsa Handels- og Servicepark ved inndekning av beløp, stort kr. 106.034,-, ved forbruk 
disposisjonsfond. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettregulering. 

 



Halsa kommune Arkiv: 11/5 

Arkivsaksnr: 2017/170-8 

Saksbehandler:  Rolf Sandvik 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Halsa kommunestyre 39/17 26.09.2017 

 

Utarbeiding av reguleringsplan i forbindelse med etablering av handels- og 
servicepark i Stavråa. 

Bakgrunn 
 
Halsa formannskap behandlet i møte 12.09.2017, sak 59/17, sak om fradeling fra eiendommen 
gnr. 11 bnr.5, og følgende vedtak ble fattet: 
«Halsa formannskap har ingen særlige merknader til at det gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2 i 
forbindelse med fradeling av et areal på 56 dekar fra eiendommen gnr. 11 bnr. 5 til formål 
industri og bergverk. 
Det er en forutsetning at naboer varsles, jfr. plan- og bygningslovens § 21-3. 
Dersom merknader mottas betinger det ny behandling av søknaden. 
Det presiseres at det vil bli krevd utarbeid og godkjent ny reguleringsplan/endring av 
eksisterende reguleringsplaner i samsvar med utbyggingsformål før evt. opparbeiding av veger, 
og øvrige bygg- og anleggsarbeider igangsettes.» 

Lover/regelverk 
 
Plan- og bygningsloven. 

Faktiske opplysninger 
 
Som kjent arbeides det med planer for etablering av handels- og servicepark på overnevnte 
eiendom, samt areal på 11/4 vestover mot Felleskjøpet. 
Innenfor overnevnte område ligger to reguleringsplaner, Stavråa fjelltak, stadfestet 06.02.1997 
og Landvegen industriområde, stadfestet 06.03.1986. 
I tillegg kommer områder som ikke er regulert. 
 
Halsa formannskap har som kommunens planutvalg lagt til grunn at reguleringsplan/er må 
utarbeides i samsvar med utbyggingsformål før utbygginger starter, hvilket underbygges i uttaler 
fra hhv Statens Vegvesen, fylkeskommunen og fylkesmannen. 
 



Hvorvidt Halsa kommune skal gjennomføre og eller bekoste det nødvendige planarbeidet her vil 
være en vurderingssak. Er dette et tiltak som har samfunnsmessig betydning ut over den private 
interessen, og eller kan det medføre en konkurransevridning i forhold til andre. Hvilke føringer 
vil det ha for andre som kommer med private initiativ, og hvilken presidens vil det skape? 
Av kapasitetsmessige grunner synes det i alle fall krevende å gjennomføre et slikt prosjekt med 
egne ansatte. 
 
Tiltakshaver kan kontrahere kvalifisert planleggingsfirma til å utføre jobben, og Halsa kommune 
refunderer deler av eller hele kostnaden. 
Fordelen med denne løsninga er at tiltakshaver allerede er i dialog med slikt/slike firma, og at de 
ikke trenger å følge lov om offentlige anskaffelser slik som kommunen. 
Dette alternativet vil dermed være tidsbesparende. 
 
Alternativt kan kommunen være bestiller. Vi kjenner ikke kostnadene som evt. påløper i 2017, 
men kostnadene kan muligens dekkes over budsjett i 2017, evt. tilleggs bevilges. 
 
Videre må kostnader som påløper neste år, innarbeides i budsjett for 2018. 
 
(Saken legges fram uten innstilling) 

Sammendrag/vurdering 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

Behandling i Halsa kommunestyre - 26.09.2017  
Tore Olaf Brevik fikk sin habilitet vurdert, og ble erklært inhabil jfr. FVL §6a. 
 
Forslag fra Jørn Ola Engdal, Halsa Senterparti: 
 

 Halsa kommune ser positivt på planer om utvikling av nytt næringsareal ved Stavråa, i regi av 
Halsa handels –og servicepark.  

 Planene samsvarer godt med kommunens overordnede økonomiplan for perioden 2017-20 som 
viser økonomisk bidrag til utvikling av nytt næringsareal langs E39, samt pågående arbeid med 
kommuneplanens arealdel. 

 Halsa kommune forutsetter at tiltakshaver gjennomfører detaljregulering av det arealet som 
planlegges disponert til aktuelle næringsformål. Viser i den anledning også til vedtak i f-sak 
59/17. 

 Halsa kommune gir tilskudd til gjennomføring av reguleringsarbeidet til 80% av kostnaden, med 
tak for maksimalt tilskudd på 300.000,- 

 Tilskuddet utbetales tiltakshaver etter framlagt dokumentasjon av utgiftene. 
 Beløpet dekkes fra reserverte tilleggsbev., 14701.5300.3010. 

 
  

 
Jostein Sørflaten ba om gruppemøte for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, dette ble innvilget. 
 



Vedtak 
Forslaget fra Jørn Ola Engdal, Senterpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



More og Romsdal
fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune
POSTBOKS 2501

6404 MOLDE

FAKTURA

HALSA HANDELS- OG SERVICEPARK AS
V/JAN ERIK GLÅMEN, HALSAVEGEN 111
6680 HALSANAUSTAN

Fakturanr.

Kundenr.
Fakturadato

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK

500008027

685825
06.05.2019

05.06.2019
42120770211

00685825000000010
52637,00

ut steder

Organisasjonsnr.

Kulturavdelinga

944183779MVA
Foretaksregisteret

Vår kontakt

Telefon

Deres ref .

71280000

Termin

BESKRIVELSE PRIS ANTALL ENHET BELØP MVA

ARKEOLOGI 52637 , 00 1 , 00 52637, 00

Arkeologisk registrering Stavrå gbnr 1114,5 Halsa

Netto 52637 , 00

MVA 0 , 00

Øreavrunding 0 , 00

Å betale NOK 52637 , 00

Etter forfall reknast rente og purregebyr etter

gj eldande satsar.

Ved spørsmål ring 71 28 00 00 , epost: okon omi@mrfylke.no

IBAN NO1642120770211 BIC SPTRNO22



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Halsa handels- og servicepark AS

V7Jan Er ik Glåmen, Ha lsav egen 111

6680 HALSANAUSTAN

Dykkar ref : Dykkar dato : Vår ref : Vår saksbehandlar : Vår dato :

I i 40964/ 2019/ REGULERINGSPLAN/ 1571 l Målfr id Nesje, 71 28 02 97 ] 03.0 5.20 19

"'fil

---

Fakt ura arkeologisk regist rering regule ringsplan St avrå, Gbnr
11/ 4 ,5, Ha lsa

Viser t il avtale med budsj ett , akseptert 21.03.2018, om arkeologisk regist rering.
Kost nadsoverslag for t iltaket var på kr 90 931,- . Fagrapport er sendt elekt ronisk.

= ./.Vedlagt følgj er rekneskapsrapport for t i ltaket .

Fakt ura pålydande kr 5 2 63 7 ,- blir sendt frå økonomiseksj onen i Møre og Romsdal
fylkeskommune. Vi ber om at fakt ura blir nytt a ved betal ing. Vi gj er merksam på at det
ikkj e er mva på våre t enester .

Med he ls ing

Hilde Hernes Hov land
konto rsj ef

Må lf rid Nesj e
rädg ivar

Dokumentet er elektronisk godkj en t og krev ikkj e signatur .

Gj enpart :
Kopi :
Halsa kommune Rådhuset , Liabøen 6683 Vågland

Intern informasj on for fylkeskommunen: Fakt urering og innt ektsføring på budsj et t post
16249 .50000.54.7501.1776

- - - - - - - - - ·······················....·..- - - ·- - - - _
Postadresse : Postboks 2500, 6404 Molde • Besoksadresse: Julsundvegen 9 • Telefon: 71 28 00 00

e-post : post @mrfylke.no • www.mrf ylke.no



Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

.

Reguleringsplan St avråa

Saksnr. 2018/4 134 Saksbeh.: To rill Einara Nerbøvik

Pro sj ekt n'r. 1776 0 I Dato:I 30.04 .20 19

Sted/ gård, komm une Stavråa, gbnr . 11/ 4 og 5, Halsa ko mmune

Tilt akshaver 0

Adresse Halsa handels- og servicepark AS v/ Jan Er ik Glåmen, Halsavegen 111, 6680 Halsanaust an

LØNNSKOSTNADER ·•· " ..-:,; ·"-
:•··

timekostn.ader timer sum sos.utg. SUM
Forarbeid 4 kr l 003,44 kr ::. 472 kr 1 475

&r t sj ett 4- kr 3 168, 0 0 -.,;;

pf[f (fft.,':ttSe . I} 1ft 164, 56
Feltarbeid 32 kr 9 713,76 kr 4 565 kr 14 279

£sg dsj ett 37, 5 kr 12 825,00
Mffe ra n4se 5.5 kr 3 ,(J.t -24
Etterarbeid v :,::: .. 30,5 kr 7 651,23 kr 3'596 kr 11 247,31

\fad:ij1.t,!, 37. $ k
, . 10 950, 00 .:;;

Oifjer ans e ., Ær .'{2..98, Tlt

Sum lønnskostnadE!f ' 66, S kr 18 368,43 kr 8 633 kr 27 002
uctsJd!J 7s kr 24 943, 00 kt 11 723 r 36 666

Dt fevanse }?J) 'f:l 5 574.$7 ii.r 3 090- .:>> .kr 9 665

!indirekte kostnader 60  .%air t imekostnader kr r z@i]
.,

DRIFTSKOSTNADER a dsjet i jf er anse SUM

Kost Diett kr 3 665, 00 r 1 6 5 6,0 0 kr 2 009
Losj i Overnatt ing ;{t· 7 0n00,00 \;,f 4 143,00 kr 2 857
Reiseutlegg. Ferge, drivstoff kr 1 00 0,0 0 kr 752, 00 kr 248
Leie.bil el. tilsvarende I kr :;.; 2 000, 00 ,, t t_ 2000,00
Svm reise, kost og losii ltr 13 665, 00 .. ' t e 8 551,00 kr S 114,00

Forbruksmateriell og lltstvr- (10 %) kr 4 3 20
Sum driftskostl\ader

,.
kr 9 434

KJØP AV TJENESTER u dsjet t Dl ffer an se ''" SUM
Gravemaskin t r kt ..
Annet teknisk utstyr kr kr ..
0e }um ' kr . kr . Æt ..
Naturvitenskapelige analyser antall a dsjett p ft"er:;Jl'!?Jf:?,,..
14C :f : I $ kr 9 900, 00 \:_., 9900,09
annet

e I Ikr l 000,00 kt 1..h@tl,!'IDI
De!sum. nota rv#ten.ska i-."!" to sco.0o kr 10 900,00 kl ,.,
Andre konsulenttjenester kr - kr -
Sum kjøp av tjenester kr -
Håndt erin av  funn, røvero  do.kutnentas  ons m terlale ·innt1l 1O  %av lønnskostnader)
NTNU Vitenskapsmuseet kr .J·&'l3} 1 t:r

SUM REGNSKAP kr kr 38 294  kr 52 631============

\



Halsa Handels- og Servicepark AS

c/o Jan Erik Aasbø Glåmen

6680 HALSANAUSTAN

Areal & Plan AS
Tennhaugen
6699 KJØRSVIKBUGEN
Foretaksregisteret:NO 992 804 076 MVA
Telefon: 71403540
E-post: kaare@arealogplan.no

FAKTURA
Fakturanr.: 684

Fakturadato: 2020-02-11

Kundenr.: 10125

 

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2020-02-25

Kontonummer: 4312.15.32671

Ordredato: 2020-02-11
Vår kontakt: Kåre Kårtvedt
Referanse: Jan Erik Glåmen

Reguleringsplanarbeid, etter timeliste

Beskrivelse Antall Enh.pris
(eks. mva)

Beløp
(eks. mva)

Mva Beløp
(inkl. mva)

Reguleringsplanarbeid 11,75 840,00 9 870,00 25% 12 337,50

Reguleringsplanarbeid 26,25 880,00 23 100,00 25% 28 875,00

Reguleringsplanarbeid 50 920,00 46 000,00 25% 57 500,00

Utlegg Avisannonse 1 stk 936,00 936,00 25% 1 170,00

Utlegg Oppdaterte kartdata 1 1 814,40 1 814,40 0% 1 814,40

Sum 81 720,40 101 696,90

Mva : Ingen utgående avgift (innenfor mva-loven) 1 814,40 0,00 1 814,40

Mva-spesifikasjon 25% 79 906,00 19 976,50 99 882,50

Betales til bankkonto 4312.15.32671 NOK  101 696,90
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Arkivsak-dok. 20/01891-2 
Saksbehandler John Ole Aspli 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Søknad om dekning av husleie - HLF Heim 

Saksdokumenter 

Søknad om dekking av husleie.docx 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Søknad om dekning av utgifter til kontorlokale for audiograf. 

 
HLF – Heim har ca 65 medlemmer av rundt 800 hørselshemmede i kommunene. 
 
Det ble etablert kontor i Hemne 07.05.2010 som har fungert fram til Helse Midt-Norge endret 
avtaleregimet og kontoret på Kyrksæterøra ble nedlagt. Hemne kommune bevilget i FS-67/10 et 
investeringstilskudd på Kr 72 250,- fra næringsfondet. 
 
HLF leier lokaler i Hollaveien 2. Det forventes at behovet for bistand til hørselshemmede øker når vi nå 
er blitt en ny og større kommune. Hørselshemmede fra Halsa har tidligere også benyttet seg av tilbudet. 
 
I 2019 Hemne kommune HLF Hemne og Snillfjord støtte til husleieutgifter på kr. 15 750,- for perioden 
01.04.19 – 31.12.19. 
 
Det søkes om dekning av husleie for perioden 01.01.20 – 31.12.20 til sammen Kr 21 000,-. 

 

Vurdering 

Det søkes om dekning av en ren driftsutgift. Næringsfondene kan ikke brukes til å yte driftstilskudd. 
 

Windows
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Notat
49-20
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Det er viktig, både av helsemessige og andre grunner som transport, å opprettholde tilbudet lokalt. 
Mange av brukerne er godt voksne og det vil være ekstra belastende å måtte dra til Trondheim for 
service på apparatene og nødvendig hjelp. 
 
Tilbudet er en helsetjeneste, men er ikke inne på kommunalt budsjett for 2020. Søknaden kan 
imøtekommes ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Hemne kommune imøtekommer søknaden fra HLF – Heim og bevilger 
Kr 21 000,- fra disposisjonsfondet til dekning av husleie for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020. 
 
Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer. 

 



HLF Heim 

v/ Dagrun Sæterli Åsmul, 

Ørneveien 6, 

7200 Kyrksæterøra 

dagrun.asmul@gmail.com 

 

 

         Kyrksæterøra 14.03.2020 

 

Til Heim kommune 

 

Søknad om dekning av utgifter til kontorlokale til audiograf på kr. 21 000,- 

HLF Heim er et stort lag med ca 65 medlemmer, men håper på flere siden det er om lag 800 

hørselshemmede i kommunen. Vi håper også flere medlemmer fra tidligere Halsa kommune. 

 

Helse Midt-Norge bestemte i 2019 at spesialister skal tilsette audiografer for at tjenesten kan utføres 

med refusjonsrett, dermed mistet vi en veldig god tjeneste med audiografer ute i distriktene som 

bl.a. hadde vært på Kyrksæterøra siden 2010. Det kan være vanskelig for mange hørselshemmede å 

reise til Trondheim for å rense apparat, skifte slanger, utføre enkelte reparasjoner etc. og  resultatet 

kan bli at mange sitter hjemme og blir ensomme fordi de ikke hører. 

 

Fra 01.11.19 til 07.03.20 har det vært innom 121 personer på kontoret til audiograf i Hollaveien 2, 

noe som skulle tilsi at det er et stort behov av hørselshemmede med et slikt kontor og som HLF Heim 

ønsker å fortsette å hjelpe til med. Vi regner med at behovet vil øke når tidligere Halsa kommune 

kommer med for fullt. 

 

Vi er veldig takknemlige for at Hemne kommune i 2019, i sak nr. 46/19, bevilget oss økonomisk støtte  

så hørselshemmede fortsatt kunne få hjelp i Hollaveien 2.  

 

HLF Heim søker med dette Heim kommune om å få dekt husleien fra 01.01.2020 til 31.12.2020 på 

kr. 21 000,-. 

 

Bevilgninger til husleie kan settes inn på følgende kontonr.: 4312 0759583 

 

 

Mvh 

HLF Heim 

Dagrun Sæterli Åsmul 

sekretær 

dagrun.asmul@gmail.com 

 

 

mailto:dagrun.asmul@gmail.com
mailto:dagrun.asmul@gmail.com
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Arkivsak-dok. 20/01311-2 
Saksbehandler Eva Randi Oldervik 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Eiendomsskattevedtekter Heim kommune 

Saksdokumenter 

Eiendomsskattevedtekter for Heim kommune 

Ikke vedlagte saksdokumenter er eiendomsskatteloven som kan leses her 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29 
 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Beslutning om innføring av eiendomsskatt i Heim kommune, ble vedtatt som k-sak 59/2019 i 
forbindelse med behandling av budsjett- og økonomiplan.  

KS Eiendomsskatteforum sin mal for eiendomsskattevedtekter er benyttet til utarbeidelse av 

framlagte forslag til vedtekter. Hemne og Halsa kommunestyrer hadde 

eiendomskattevedtekter. 

Nytt kapittel II i vedtektene i forhold til tidligere Hemne og Halsa sine vedtekter. 

 

Vurdering 

Eiendomsskattevedtekter er til bruk i forbindelse med takseringen av eiendommer for 
eiendomsskatteformål, som blant annet skal sikre saksbehandlingen og ivareta likebehandlingshensyn. 
 
Kommunen er ikke pålagt å ha vedtekter, men KSE (KS Eiendomsskatteforum) anbefaler kommuner å ha 
dette. Vedtektene er til bruk for sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt.  
 
Heim kommunestyre, vedtok i sak 59/2019, utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 
Eiendomsskatteloven § 3 a). 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29
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Takseringsmåte for kraftanlegg er fastsatt i eiendomsskatteloven: 
I medhold av eiendomsskatteloven § 8 B-1, skal eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk 
kraft regnes ut etter taksten som anlegget blir satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt året 
før skatteåret (skattegrunnlag for kraftanlegg).  
 
Takseringsmåte for boliger kan gjøres på to måter: 

1. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1, fastsettes takst på bolig ved bruk av formues- og 
inntektsskatt året før skatteåret (formuesgrunnlag/boligverdigrunnlag). Skattegrunnlaget skal 
regnes ut etter reglene i denne paragrafen. 

 
Øvrige eiendommer (Våningshus, bolig i kombinasjon med næringsbygg, fritidsbolig, 
næringseiendommer) skal takseres ved besiktigelse og fastsetting av takst i sakkyndig nemnd. 
Unntatt for besiktigelse er linjenett. 

 
2. Alle eiendommer skal takseres ved besiktigelse og fastsetting av takst i sakkyndig nemnd. 

Unntatt for besiktigelse er linjenett. 
 

Takseringsalternativ 1: 
Fordeler:  

• Ingen kostnad med besiktigelse. 

• Henter ut lister over takster fra skatteetaten og kostnaden ved dette er kun medgått 
arbeidstid. 

• Dersom formuesgrunnlaget endrer seg i takseringsperioden på 10 år, vil også 
eiendomsskattegrunnlaget endre seg tilsvarende. 

Ulemper: 

• Det finnes ikke formuesgrunnlag på alle boliger, dette gjelder for våningshus, 
kombinasjonsboliger/næring og fritidsboliger. Disse eiendommene må takseres etter 
kommunens retningslinjer, og vil bli taksert forskjellig fra de andre. Det er likevel en 
forskjellsbehandling som er tillatt. 

• Eiendommen blir ikke besiktiget og andre bygninger på eiendommen enn bolighus vil 
ikke bli medregnet i taksten. 

• Kommunen har ikke mulighet til å rette feil i formuesgrunnlaget, klagen må sendes til 
Skatteetaten. Klagebehandling på eiendommer i kommunen vil bli ulik – boliger med 
formuesgrunnlag klagebehandles av skatteetaten mens klage på øvrige eiendommer vil 
klagebehandles av kommunen selv (nemnd). 

 
Takseringsalternativ 2: 
 Fordeler: 

• Alle bolig- og fritidseiendommer vil bli taksert etter samme retningslinjer. 

• Klagebehandling vil bli lik for alle bolig- og fritidseiendommer. 
 

Ulemper: 

• Det medfører stor kostnad ved besiktigelse. 

• Takstgrunnlaget vil stå fast i 10 år uavhengig av endringer i markedet for omsetning av 
boligeiendommer i samme periode. 
 

 
Sentralt er takseringsalternativ 1 foreslått ved to anledninger men som foreløpig er blitt nedstemt begge 
gangene. Likevel vurderes det som sannsynlig at dette fortsatt kan komme som sentralt krav til 
takseringsmåte og da blir en full taksering i egen regi helt bortkastet.  I tillegg er det kostnads- og 
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arbeidsbesparende måte å taksere eiendommer på. På bakgrunn av dette, er takseringsalternativ nr. 1 
satt opp som takseringsmåte for Heim kommune, i vedlagte forslag til eiendomsskattevedtekter. 
 

Rådmannens innstilling: 

Vedlagte forslag til eiendomsskattevedtekter, vedtas. 



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA Trondheimsveien 1 +47 72460000 920920004 
E-post  

 
 

post@heim.kommune.no www.heim.kommune.no   
 

 
Vår ref. Dato 
20/01311-1 10.03.2020 
 
 

Eiendomsskattevedtekter for Heim kommune 

 
 
KAP. I – SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND EIENDOMSSKATT 
 
§ 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven § 8 A – 3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å 

verdsette eiendommer i Heim kommune.  
 
 Til å behandle klager velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20, en egen 

klagenemnd for eiendomsskatt.  
 
 Kommunestyret velger leder og nestleder i sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt. 

Valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
§ 1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt: 
 Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og 

klagenemnd eiendomsskatt er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Medlem av 
formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd, jf. 
Eiendomsskatteloven § 21. 

  
 Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet 

a) Selv er eier eller panthaver til eiendommen, 
b) Er i slekt eller i svogerskap med en som er nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller 

sidelinje så nær som søsken, 
c) Er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar/fostermor/fosterbarn til 

eier, 
d) er verge for en person som nevnt under a), 
e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, Sparebank, stiftelse eller offentlig 

innretning som er eier eller panthaver til eiendommen. 
 
Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet. 
 
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil eller ikke. 

 
§ 1-3 Medlemmer av den sakkyndige nemnd og klagenemnd eiendomsskatt plikter å stille til alle 

møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall. 
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§ 1-4 Besiktigelsespersonell/sakkyndige: 
 Rådmannen engasjerer befaringspersonell. Når det anses nødvendig kan rådmannen engasjere 

personer med særskilt takseringsfaglig kompetanse til å avgi veiledende uttalelser på det 
byggetekniske, industrielle, juridiske eller andre områder. 

 
 Besiktigelsespersonell inngir kun faktaopplysninger om eiendommen. Engasjerte 

takseringsfaglige, inngir faktaopplysninger og forslag på takster som behandles og vedtas av 
sakkyndig nemnd. 

 
 
KAP. II – TAKSERING 
 
§ 2-1 I medhold av eiendomsskatteloven § 8 B-1, skal eiendomsskatt for anlegg for produksjon av 

elektrisk kraft regnes ut etter taksten som anlegget blir satt til ved fastsetting av formues- og 
inntektsskatt året før skatteåret (skattegrunnlag for kraftanlegg hentes fra skatteetaten). 

 
§ 2-2 I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1, fastsettes takst på bolig ved bruk av formues- og 

inntektsskatt året før skatteåret (formuesgrunnlag/boligverdigrunnlag). Skattegrunnlaget skal 
regnes ut etter reglene i denne paragrafen. (skattegrunnlag ved bruk av formues- og 
inntektsskatt, hentes fra skatteetaten). 
 

§ 2-3 Øvrige eiendommer (Våningshus, bolig i kombinasjon med næringsbygg, fritidsbolig, 
næringseiendommer) skal takseres ved besiktigelse og fastsetting av takst i sakkyndig nemnd. 
Unntatt for besiktigelse er linjenett. 

 
 
KAP. III – FORBEREDELSE AV TAKSERING 
 
§ 3-1 Det påligger rådmannen å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige 

nemnd og klagenemnd eiendomsskatt. 
 
§ 3-2 Rådmannen utarbeider lister/saker for eiendommer som sakkyndig nemnd skal fatte vedtak i. 
  
 Det lages egen liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. 

Eiendommer som er fritatt etter § 5 skal ikke takseres. Rådmannen bestemmer om eiendommer 
som er fritatt etter § 7 skal takseres. 

 
§ 3-3 Rådmannen forbereder taksering ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte 

eiendom. Rådmannen kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten jf. 
Eiendomsskatteloven § 31. 

 
KAP. IV – GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN 
 
§ 4-1 Det påligger lederen av sakkyndig nemnd, i samarbeid med rådmannen, å planlegge og å lede 

arbeidet med takseringen. 
 
 Rådmannen berammer takstmøtene i samråd med sakkyndig nemnd og befaringen i samråd 

med befaringspersonell. 
 
§ 4-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, vedtar sakkyndig nemnd alminnelige retningslinjer 

for taksering for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. 
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 Sakkyndig nemnd kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongen skal være et 
hjelpemiddel for å komme fram til eiendommens verdi. 

 
 Det skal føres protokoll fra møter i sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt. 
 
§ 4-3 Sakkyndig nemnd er i samarbeid med rådmannen ansvarlig for å gi besiktigelsespersonell 

informasjon og veiledning om praktiseringen av vedtatte retningslinjer/sjablonger. 
Prøvetaksering bør gjennomføres for å sikre at takstene blir vurdert likt. 

 
§ 4-4 Eier skal varsles om at eiendommen skal takseres, jf. Forvaltningsloven § 16. Varsel kan gis ved å 

be skatteyter gi eller stadfeste opplysninger om eiendommen innen 4 uker, se vedtektene § 3-3. 
 
§ 4-5 For eiendommer som skal takseres av kommunen, skal i utgangspunktet alle eiendommer 

besiktiges, unntatt er linjenettet. Det kan i enkelte tilfeller unntas besiktigelse på annen 
eiendom også, men da innhentes skriftlig samtykke på at dette er greit, slik at en unngår å få en 
klage på saksbehandlingsfeil.  

 
Alle eiendommene fotograferes til bruk for taksering av eiendommene, jf. Eiendomsskatteloven 
§ 31 (5). Besiktigelsespersonellet noterer også ned forhold ved eiendommen som kan ha 
betydning for taksten. 
 
Eiendommer som får fastsatt sin takst på bakgrunn av opplysninger innhentet fra skattetaten, 
blir  ikke besiktiget. 

 
§ 4-6 Sakkyndig nemnd fastsetter takst for eiendommen på bakgrunn av de fakta som er innmeldt av 

besiktigelsespersonellet.  
 
 Sakkyndig nemnd tar i forbindelse med fastsetting av taksten stilling til hvilket punkt og hvilken 

eiendom som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5 (obligatorisk fritak).  
 
§ 4-7 Eier skal ha mulighet til å forstå hvordan taksten er fastsatt på bakgrunn av vedtaket for taksten. 

Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for verdsettelsen, samt hvilke kriterier og grunnlag 
som er lagt til grunn for den enkelte eiendom. Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser 
hvilke faktiske opplysninger om eiendommen og hvilke sjablongverdier som er brukt. 

 
 
KAP. V – OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING 
 
§ 5-1 I perioden mellom de alminnelige takseringer, kan omtaksering/særskilt taksering av 

enkelteiendommer foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av eiendomsskatteloven 
§ 8 A-3, femte og sjette ledd (løpende taksering). 

 
 Løpende taksering etter § 8 A-3, femte ledd, skjer etter meldt endring (ferdigattest) av en 

eiendom. Det kan være fradeling av areal, bygninger er ødelagt, påbygd eller oppføring av nye 
bygg på en eiendom.  

 
 Løpende taksering etter § 8 A-3, sjette ledd, skjer etter meldt endring fra eier. Skatteyter som 

selv krever omtaksering, må selv dekke kostnadene ved taksering. Krav om omtaksering må 
være stilt innen 1. november i året før skatteåret. 

 
 Verdsettelsen skjer etter samme prinsipp og samme prisnivå som ved forrige alminnelige 

taksering. 
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KAP. VI – KLAGE 
  
§ 6-1 Eier kan klage på taksten og/eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste tidspunktet av 

utsendelse av skatteseddel og kunngjøring av at eiendomsskattelisten er lagt ut, jf. 
Eiendomsskatteloven § 19. 

 
 Klage over takster som er fastsatt av sakkyndig nemnd, kan fremsettes hvert år i forbindelse 

med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag 
tidligere. Da vil klagen bli avvist med henvisning til tidligere vedtak der dette er vurdert. 

 
§ 6-2 Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller 

b) det av særlige grunner, er rimelig at klagen blir prøvd. 
 
§ 6-3 Klage over vedtak/melding om feil: 

Hvis klagen gjelder feil som rådmannen har gjort i forbindelse med registrering av opplysninger i 
fagsystemet for beregning av eiendomsskatt, kan rådmannen korrigere dette og sende ut ny 
skatteseddel. Dette kan være tildeling av bunnfradrag, registrering av feil areal, registrert 
eiendommen i feil sone o.l. 

 
§ 6-4 Klage på vedtak fattet av sakkyndig nemnd: 

På bakgrunn av innkommet klage, utarbeider rådmannen klagesak til behandling i sakkyndig 
nemnd. Dersom klagen imøtekommes fullt ut, avsluttes klagesaken i sakkyndig nemnd. Blir 
klagen delvis imøtekommet eller ikke imøtekommet i hele tatt, oversendes saken til klagenemnd 
eiendomsskatt for endelig behandling. 

 
§ 6-5 Klagenemnd eiendomsskatt sin behandling: 

Klagenemnd eiendomsskatt skal besiktige eiendommen. Alle momenter som klager anfører, skal 
vurderes i saksframstillingen og vedtaket fra klagenemnd eiendomsskatt skal angi hvilket faktum 
og rettsanvendelse vedtaket bygger på.  

 
§ 6-6 Omgjøring til ugunst for eier: 

Klagenemnd eiendomsskatt kan prøve alle sider av saken, og kan omgjøre vedtaket til ugunst for 
eier, jf. Eiendomsskatteloven § 17. 
 
Retten til å rette utskrivinga til ugunst for skatteyter går tapt om retten ikke er benyttet innen 1. 
mars året etter utskrivingen. Har feilen sammenheng med at eieren har brutt opplysningsplikten 
eller plikten til å medvirke til befaring, kan utskrivingen rettes innen tre fra utgangen av 
skatteåret. 
 
Taksten kan likevel retters til ugunst for skatteyter med virkning framover i tid. 

 
§ 6-7 Klage har ikke oppsettende virkning. 
 
 
KAP. VII – FORKSJELLIGE BESTEMMELSER 
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§ 7-1 Kommunestyret fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmer, jf. Godtgjøringsreglement, til 
enhver tid vedtatt av kommunestyret. Rådmannen fastsetter godtgjøring til 
besiktigelsespersonell. 

 
 Rådmannen fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i vedtektenes § 1-4. 
 Rådmannen sørger for utbetaling av godtgjørelsen. 
 
§ 7-2 Rådmannen skal innen 1. mars foreta utskriving av eiendomsskatt og offentliggjøring av 

eiendomsskattelister være kunngjort. Kunngjøring skjer ved annonsering i lokalpressen samt på 
kommunens hjemmeside (annonse).  

 
 Hvert år samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel til eier. 
 
 Eiendomsskatteloven § 14 annet ledd, tredje punktum får anvendelse ved første gangs 

utskriving av eiendomsskatt etter kommunesammenslåing.  
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Arkivsak-dok. 20/01572-2 
Saksbehandler Arnt Joar Moen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.januar 2021 - 31.desember 
2024. 

Saksdokumenter 

Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021til 31. desember 2024 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Heim kommunestyre skal foreta valg av medlemmer til jordskiftemeddommerutvalget. 
De valgte meddommerne skal være kyndig i de saker som jordskifteretten har i kommunen. 
Det skal velges likt antall representanter fra begge kjønn. 
Ved valg av utvalg av dommere må det tas hensyn til at en del av sakene krever befaringer i 
terrenget, dette stiller krav til en alminnelig god helse. 

I Heim kommune skal det velges 4 meddommere, 2 menn og 2 kvinner.   

Det er ingenting i veien for at samme person både kan være jordskiftemeddommer, og samtidig 
være meddommer i enten tingretten eller i lagmannsretten.  Vedkommende kan i tillegg være 
skjønnsmedlem. 

Vurdering 

I likhet med valg av øvrige meddommere skal utvalget ha en allsidig sammensetning, slik at de 
best mulig representerer alle deler av befolkningen.  Kommunen skal oppfordre allmenheten til å 
foreslå kandidater til valget. 

Oppfordringen til å komme med forslag ble bekjentgjort på kommunens hjemmeside.  Det ble ikke 
mottatt forslag på meddommer til Jordskifteretten. 

Formannskapet bes foreslå meddommere til jordskifteretten, og at det i forslaget er hensyntatt 
kravet til kyndighet.  
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Heim kommune har mottatt følgende som har neldt seg som Jordskiftemeddommer: 
- Marte Langø, Leitveien 50, 7203 Vinjeøra (Lagmannsrett/Tingrett/Jordskifterett). 
- Lars Wiik 

 

Rådmannens innstilling: 

Heinm kommunestyre velger følgende til Jordskiftemeddommere for perioden 01.januar 2021 – 
31.desember 2024: 

Menn:      Kvinner: 

1.      1. 
2.      2.     
  



SøR-TRØNDELAG

IORDSKIFTERETT

Til kommuner iflg. vedlagte adresseliste

Arkivnummer

422.7
Vår referanse

22120T9 obu
Vår dato

03.03.2020

Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021til
31. desember 2024

Kommunene skal velge medlemmer til j ordskiftemeddommerutvalget.

Vi viser til jordskifteloven $ 2-5, der det framgår at jordskiftemeddommere skal være
kyndige i de saker som jordskifteretten har i kommunen. I områder med reindrift er det også
ønskelig at kunnskap om dette er representert i jordskiftemeddommerutvalget. Vi ber om at
det velges likt antall representanter fra begge kjønn. Ved utvalg av jordskiftemeddommere
må det tas hensyn til at en del av sakene krever befaringer i terrenget, dette stiller krav til
alminnelig god helse.

Det er ønskelig at noen medlemmer i jordskiftemeddommerutvalget også sitter i utvalget av
skjønnsmedlemmer. På samme måte som forjordskiftemeddommere, er det ønskelig med
skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i områder hvor det er slik virksomhet. Videre
er det en stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til
skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige digitale verktøy.

Jordskifterettsleder skal fastsette hvor mange det skal være i utvalget for hver kommune.
Vedlagt oversendes oversikt over ønsket antall jordskiftemeddommere i hver kommune.

Vi viser for øvrig til brev fra Domstoladministrasjonen til samtlige kommuner, datert
18.12.2019.

Med hilsen
Sør-Trøndelag j ordskifterett

0/4 el,lrrq
Oda Buhaug /
jordskifterettsleder
Tlf, direkte innvalg: 73492756
E-p os t : oda. buhaug@doms t o l. no

Vedlegg: Antall meddommere i kommunene

Postadresse Besøksadresse
Postboks 4730 Sluppen Statens hus, Prinsensgt. I
7468 Trondheim Trondheim

Telefon 73 4927 50 8ank78740690298
Telefax 73 49 27 5l Bedriftsnr. 974 752 182
E-post: sor-trondelagjordskifterett@domstol.no www.domstol.no/jtrd



Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2021 til 31.12-2024

Kommune

Ftøya

Heim

Hitra

Holtålen

Indre Fosen

Malvik

Melhus

Meråker

Midtre Gauldal

Oppdal

Orkland

Rennebu

Røros

Selbu

Skaun

Stjørdal

Trondheim

Tydal

Åfiord

Ørland

antall meddommere

4

4

6

4

4

4

4

4

6

4

6

4

4

4

4

4

6

4

4

4
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Arkivsak-dok. 20/02137-1 
Saksbehandler Arnt Joar Moen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Valg av meddommere til Tingretten, perioden 01.01.2021-31.12.2024 

Saksdokumenter 

- 20/00314-8, Orientering til kommunene om domsogns- og lagdømmeinndeling. 

 

Saksopplysninger 

 Kommunestyret skal velge nye meddommere til Sør-Trøndelag Tingrett for kommende periode, 
01.januar 2021 – 31.desember 2024. 
De personer som velges må være forespurt på forhånd og sagt seg villig til verv som meddommer. 
Heim kommune har oppfordret interesserte til å melde seg, og vi har mottatt noen som kan tenke 
seg å innha slikt verv. 
Saken må fremmes allerede nå, da Domstoladministrasjoen skal ha melding om valg innen 01.juli 
2020. 
Til meddommerutvalget i Sør-Trøndelag Tingrett skal det velges et utvalg av 22 meddommere, 11 
menn og 11 kvinner. 
 

  

Vurdering 

 
I.h.t. Domstolloven, §67, skal utvalgene av meddommere ha en allsidig sammensetning, slik at de 
best mulig representerer alle deler av befolkningen.  Kommunen skal derfor oppfordre 
allmenheten til å foreslå kandidater til valget. 
Dette betyr at meddommerne i størst mulig grad skal gjenspeile kommunens befolkning, bl.a. med 
hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur når valget foretas. 

Når det formelle valget er foretatt skal kommunen oversende forslagene til politimyndighet for en 
vandelsvurdering før valget meddeles Domstoladministrasjonen. 
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Heim kommune har mottatt følgende interessenter til å delta i et meddommerutvalg til tingretten: 
Leidulf Glomstad, f. 03.11.51, Vinjefjordsveien  2287, 6686 Valsøybotn. 
Anne M. Strand, f. 16.09.65, Trondheimsvn. 185, 7200 Kyrksæterøra 
Roar Haukvik, f.    , Vinjefjordsveien 530, 7203 Vinjeøra. 
Arnt Joar Moen, f. 31.08.54, Haugaveien 18a, 7200 Kyrksæterøra.  
Marte Langø, Leitveien 50, 7203 Vinjeøra (Lagmannsrett/Tingrett/Jordskifterett). 
Inga Sødal, Ørneveien 13, 7200 Kyrksæterøra. 
Egon Ringseth, Molteveien 5, 7200 Kyrksæterøra. 
 
 
  

Formannskapet bes fremme forslag til oppnevning til endelig behandling i kommunestyret. 
 

Rådmannens innstilling: 

Til meddommere i Sør-Trøndelag Tingrett velges: 

Menn:      Kvinner: 
1.      1. 
2.      2. 
3.      3. 
4.      4. 
5.      5. 
6.      6. 
7.      7. 
8.      8. 
9.      9. 
10.      10. 
11.      11. 

 



From: Jill Andreassen <Jill.Andreassen@rost.kommune.no> 
Sent: Wednesday, March 4, 2020 7:59 PM 
Cc: Jill Andreassen 
Subject: RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og 

skjønnsmedlemmer 
Attachments: Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling.pdf 
 
Denne e-posten sendes samtlige kommuner, samt Svalbard lokalstyre, og inneholder korrekt versjon 
av Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Merethe Baustad Ranum 

Seniorrådgiver, Rettsavdelingen 
Seksjon for juridisk og internasjonalt arbeid 
Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim 
Telefon + 47 73567074 
E-post: dambr@domstol.no 
www.domstol.no 
www.jordskifte.no 
 
 

mailto:dambr@domstol.no
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.domstol.no&umid=fa88784e-7d88-44cb-98be-f9a242c7d5d3&auth=81e7bb827b9c71362f5acfc8837c3b6b123978c9-45cf285387272269d4bda62710ae97a35345b11b
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.jordskifte.no&umid=fa88784e-7d88-44cb-98be-f9a242c7d5d3&auth=81e7bb827b9c71362f5acfc8837c3b6b123978c9-89c9f05c0427bf29c223d7971a08bfcbca4e8a9d
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Arkivsak-dok. 20/02138-1 
Saksbehandler Arnt Joar Moen 
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Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Valg av meddommere til Lagmannsretten, perioden 01.januar 2021 - 
31.desember 2024. 

Saksdokumenter 

RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer.msg 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Heimkommunestyre skal foreta valg av meddommerutvalg til Frostating Lagmannsrett for 
perioden 01.januar 2021 – 31.desember 2024. 
Heim kommune skal foreta valg av 12 meddommere til lagmannsretten, 6 menn og 6 kvinner. 
I forbindelse med valg av meddommere, er det viktig å nevne at samme person ikke kan velges til 
både tingsrett og lagmannsrett. 
Iflg. Domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha en allsidig sammensetning, slik at de 
best mulig representerer alle deler av befolkningen.  Kommunen skal oppfordre allmenheten til å 
foreslå kandidater til valget.  

•  

Vurdering 

Sak om valg forelegges til behandling allerede nå, da prosess med vandelsvurdering av de 
foreslåtte meddommerne tar noe tid. 

Heim kommune har via egen hjemmeside invitert til forslag til meddommere. 

Det er mottatt ett forslag tl meddommer til lagmannsretten; 

-  Gerd Oddny Heggem Røed, Landveien 12, 6680 Halsanaustan. 

- Marte Langø, Leitveien 50, 7203 Vinjeøra (Lagmannsrett/Tingrett/Jordskiftemeddommer). 
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- Per Arne Kaarstad, 7200 Kyrksæterøra. 

 

Saken forelegges med dette til behandling i formannskapet, som bes fremme forslag på 
meddommere til endelig behandling i kommunestyret. 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommunestyre velger følgende som meddommere til Frostating Lagmannsrett; 

Menn:     Kvinner: 
1.     1. 

2.     2. 

3.     3. 

4.     4. 

5.     5. 

6.     6.      
  



From: Jill Andreassen <Jill.Andreassen@rost.kommune.no> 
Sent: Wednesday, March 4, 2020 7:59 PM 
Cc: Jill Andreassen 
Subject: RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og 

skjønnsmedlemmer 
Attachments: Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling.pdf 
 
Denne e-posten sendes samtlige kommuner, samt Svalbard lokalstyre, og inneholder korrekt versjon 
av Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Merethe Baustad Ranum 

Seniorrådgiver, Rettsavdelingen 
Seksjon for juridisk og internasjonalt arbeid 
Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim 
Telefon + 47 73567074 
E-post: dambr@domstol.no 
www.domstol.no 
www.jordskifte.no 
 
 

mailto:dambr@domstol.no
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.domstol.no&umid=fa88784e-7d88-44cb-98be-f9a242c7d5d3&auth=81e7bb827b9c71362f5acfc8837c3b6b123978c9-45cf285387272269d4bda62710ae97a35345b11b
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.jordskifte.no&umid=fa88784e-7d88-44cb-98be-f9a242c7d5d3&auth=81e7bb827b9c71362f5acfc8837c3b6b123978c9-89c9f05c0427bf29c223d7971a08bfcbca4e8a9d


 

1 
 

  

Arkivsak-dok. 20/02139-2 
Saksbehandler Arnt Joar Moen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
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Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 

Saksdokumenter 

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 .pdf 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Fylkestinget skal, etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene, oppnevne et utvalg av 
skjønnsmedlemmer fra fylket. 
I brev fra Trøndelag fylkeskommune, vedlagt saken, siteres følgende: 
«Justis- og Beredskapsdepartementet opplyser om at domstolene i liten grad har bruk for 
skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse.  Domstolene har behov for skjønnsmedlemmer 
med kompetanse innen følgende områder: 
- Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. 
- Plan- og reguleringsprosesser. 
- Bygg- og anleggsvirksomhet. 
- Økonomi, revisjon og regnskap. 
- Jord- og skogbruk. 

Vurdering 

I brev fra fylkeskommunen fremgår i tillegg innspill fra tingrettene i Inntrøndelag, Namdal, Sør-
Trøndelag og Fosaen Tingretter om ønsket kompetanse for skjønnsmedlemmene. 

Heim kommune skal foreslå skjønnsmedlemmer til Sør-Trøndelag tingrett. Forslagene 
sluttbehandles av fylkestinget i Trøndelag. 
Heim kommune skal fremme forslag 20% flere navn enn det antallet som skal velges fra 
kommunen.  For Heim kommune betyr dette at det skal foreslås 4 skjønnsmedlemmer. Det er 
ønskelig med like mange forslag fra hvert kjønn. 
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Forslag på kandidater skal inneholde følgende opplysninger: 

• Navn 

• Adresse 

• Fødselsnummer 

• Yrke/stilling 

• Tlf.nr. privat og arbeid 

• Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i 

Formannskapet bes fremme forslag på kandidater til endelig behandling i kommunestyret. 
 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer fra kommunen; 
1. 
2. 
3. 
4.                                                                                                                                                                              



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Politisk sekretariat  
 

 

Se mottakerliste nedenfor. 

   

   

    

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 13.03.2020 Vår referanse: 201959003-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Nora Malini Sætherø 

     

 

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-

2025 

Etter skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestinget etter forslag fra tingrettene og 

kommunestyrene oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer for fylket. Utvalget er felles 

for tingretter, jordskifteretter og lagmannsretten. Oppnevning av skjønnsmedlemmer er 

beskrevet i brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til kommunene, 

fylkeskommunene og fylkesmennene, datert 13.12.2019.  

 

Ønsket kompetanse hos skjønnsmedlemmene 

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser om at domstolene i liten grad har bruk for 

skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Domstolene har behov for 

skjønnsmedlemmer med kompetanse innen følgende områder:  

- Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom 

- Plan- og reguleringsprosesser 

- Bygg- og anleggsvirksomhet 

- Økonomi, revisjon og regnskap 

- Jord- og skogbruk 

 

I tillegg har følgende innspill kommet fra tingrettene i Trøndelag:  

Inntrøndelag tingrett 

- Landbruk (gårdbrukere, agronomer, etc.) 

- Skogbruk (skogbruksledere, ansatte hos private skogeiere og offentlige 

skogetater etc.) 

- Bygning (byggmester, snekkere, elektrikere, malermestere, etc.) 

- Eiendomsvurderinger (takstmenn, eiendomsmeglere, etc. – både bolig og 

næring)  

- Regnskap/økonomi/revisjon 

Namdal tingrett:  

- verdifastsettelse av fast eiendom og aksjeselskaper, særlig innen 

oppdrettsnæring 

- kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet 

- verdifastsettelse og utbygging av tekniske anlegg 

Sør-Trøndelag og Fosen tingretter:  

- landbruk 
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- veg 

- utbygging av kraftlinjer og kraftverk 

- ekspropriasjon 

- regnskap/økonomi/revisjon 

 

Oppnevning og sammensetning av utvalget 

Skjønnsprosessloven § 14 andre ledd sier følgende om oppnevning og sammensetning 

av utvalget av skjønnsmedlemmer i fylket:  

«Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig 

sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere 

områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt 

annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder 

tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 

domstolloven § 90 første ledd annet punktum.» 

 

Kriteriene i domstolloven § 70 som gjelder for utvalget av skjønnsmedlemmer er disse:  

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være 

personlig egnet til oppgaven. 

I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år, ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene, 

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

 

I tillegg har domstoladministrasjonen gjort oppmerksom på at arbeidsmåtene i 

domstolene tilsier at det er en stor fordel om personene som foreslås valgt til 

skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige digitale verktøy.  

 

Antall og fordeling av skjønnsmedlemmer 

Skjønnsmedlemmene fordeles etter folketall, men likevel slik at alle kommuner har 

minst ett skjønnsmedlem. Fordelingen på kommuner i Trøndelag blir slik:  

 

Namdal tingrett 

Namsos 15 

Lierne 1 

Raarvihke – Røyrvik 1 

Namsskogan 1 

Grong 2 

Høylandet 1 

Overhalla 4 

Flatanger 1 

Leka 1 

Nærøysund 9 

Til sammen 36 

 

 

Inntrøndelag tingrett 
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Steinkjer 17 

Meråker 2 

Stjørdal 17 

Frosta 2 

Levanger 14 

Verdal 11 

Snåase – Snåsa 2 

Inderøy 5 

Til sammen 70 

 

 

Fosen tingrett 

Frøya 6 

Osen 1 

Indre Fosen 12 

Hitra 6 

Ørland 13 

Åfjord 5 

Til sammen 43 

 

 

Sør-Trøndelag tingrett 

Trondheim 104 

Oppdal 4 

Rennebu 1 

Røros 3 

Holtålen 1 

Midtre Gauldal 3 

Melhus 8 

Skaun 4 

Malvik 7 

Selbu 2 

Tydal 1 

Heim 3 

Orkland 9 

Til sammen 150 

 

Innsending av forslag 

Vi ber om forslag på kandidater til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025. 

Forslagene bør inneholde 20 % flere navn det antall som skal velges fra kommunen. Om 

ønskelig kan forslagene begrunnes. Forslagene skal inneholde følgende opplysninger:  

 Navn 

 Adresse 

 Fødselsnummer (11 siffer) 

 Yrke/stilling 

 Telefonnummer privat og arbeid 

 Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i 
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Forslagene sendes på e-post til nora.malini.saethero@trfk.no eller ved post til Trøndelag 
fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer, innen 1. juli 2020.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Nora Malini Sætherø 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

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 

SØR-TRØNDELAG TINGRETT 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

FLATANGER KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

INNTRØNDELAG TINGRETT 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

NAMDAL TINGRETT 

FOSEN TINGRETT 

MERÅKER KOMMUNE 

mailto:nora.malini.saethero@trfk.no
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HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE  
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Arkivsak-dok. 20/01609-6 
Saksbehandler Arnt Joar Moen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap 12.05.2020 55/20 

 
 

   

Saksframlegg 

 

TV-aksjonen 2020 

Saksdokumenter 

20/01609-3, orientering fra TV-aksjonen og innspill  
VS_ TV-aksjon 2020.msg 

 

Saksopplysninger 

 
Denne saken gjelder 

Årets TV-aksjon er tildelt World Wildlife Fund (VWF), tema er; «Vann uten plast redder liv». 

I likhet med tidligere TV-innsamlingsaksjoner har Hemne Frivillighetssentral sagt seg villig til å 
administrere aksjonen med bøssebærere og med organisering av øvrige tiltak. 
Frivillighretssentralen vil innlede samarbeid med Halsa Frivillighetssentral om aksjonen.  

Saken forelegges til behandling i formannskapet med bakgrunn i mottatt henvendelse fra 
ordføreren i Snåsa kommune.  Utspillet er behandlet i Malvik kommune. 

 

Vurdering 

Saken fremmes uten tilråding, men det anbefales at Frivillighetssentralene fungerer som lokal 
aksjonskomite på kommunens vegne.. 

 

Rådmannens innstilling: 
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From: Torger Aarvaag
Sent: Tuesday, March 17, 2020 2:16 PM
To: Heim Postmottak
Cc: Arnt Joar Moen
Subject: VS: TV-aksjon 2020

På Arnt Joar

Torger Aarvaag
Rådmann
Mob: 918 49 908
Tlf: 72 46 00 00
www.heim.kommune.no

Fra: Odd Jarle Svanem <Odd.Svanem@heim.kommune.no>
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 13:49
Til: Torger Aarvaag <torger.aarvaag@heim.kommune.no>
Emne: VS: TV-aksjon 2020

TV-aksjon 2020.

WWF er de som er pekt ut til å mottak midlene fra TV aksjonen til høsten. Tema «Vann uten plast
redder liv»

Dette har bidratt til stor aktivitet på e-post mellom oss ordførerne. Rovdyr og ulv spesielt engasjerer.

Vi må ta saken i formannskapet. Jeg ber om en sak den 31/3.

Odd Jarle Svanem
Ordfører i Heim kommune
Mobil +47 47 66 24 82
Heim kommune sentralbord 72 46 00 00
Odd.jarle.svanem@heim.kommune.no

Fra: Ordfører Malvik kommune <Ordforer@malvik.kommune.no>
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 13:39
Til: 'Arnt Einar Bardal' <Arnt.Bardal@snasa.kommune.no>; amund.helleso@naroysund.kommune.no;
anita.ravlo.sand@levanger.kommune.no; arnhild.holstad@namsos.kommune.no;
arve.hitterdal@holtalen.kommune.no; Bente Estil <Bente.Estil@lierne.kommune.no>;
bjorn.arild.gram@steinkjer.kommune.no; bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no; Borgny

http://www.heim.kommune.no/
mailto:Odd.jarle.svanem@heim.kommune.no
mailto:Ordforer@malvik.kommune.no
mailto:Arnt.Bardal@snasa.kommune.no
mailto:amund.helleso@naroysund.kommune.no
mailto:anita.ravlo.sand@levanger.kommune.no
mailto:arnhild.holstad@namsos.kommune.no
mailto:arve.hitterdal@holtalen.kommune.no
mailto:Bente.Estil@lierne.kommune.no
mailto:bjorn.arild.gram@steinkjer.kommune.no
mailto:bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no


Kjølstad Grande <Borgny.Grande@grong.kommune.no>; elisabeth.helmersen@leka.kommune.no; 
frode.revhaug@frosta.kommune.no; geir.espnes@oppdal.kommune.no; 
gunn.iversen.stokke@skaun.kommune.no; Hans Oskar Devik 
<Hans.Oskar.Devik@royrvik.kommune.no>; Hege Nordheim-Viken <Hege.Nordheim-
Viken@hoylandet.kommune.no>; ida.stuberg@inderoy.kommune.no; 
isak.busch@roros.kommune.no; ivar.vigdenes@stjordal.kommune.no; 
jens.arne.kvello@tydal.kommune.no; john.einar.hovik@osen.kommune.no; 
Jorid.Oliv.Jagtoyen@melhus.kommune.no; kjersti.kjenes@meraker.kommune.no; 
kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no; Odd Jarle Svanem 
<Odd.Svanem@heim.kommune.no>; oddbjorn.bang@Orkland.Kommune.no; 
ojb@flatanger.kommune.no; ola.oie@rennebu.kommune.no; 
Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no; ole.morten.balstad@selbu.kommune.no; 
ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no; Ordfører Malvik kommune 
<Ordforer@malvik.kommune.no>; pal.sverre.fikse@verdal.kommune.no; 
per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no; sivert.moen@midtre-gauldal.kommune.no; Stian 
Brekkvassmo <Stian.Brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>; Tom.Myrvold@orland.kommune.no; 
vibeke.langli@rindal.kommune.no; vibeke.stjern@afjord.kommune.no 
Emne: SV: TV-aksjon 2020 
 
Hei, 
 
Malvik har hatt elektronisk formannskap og diskuterte saken der i dag. 
Vi gjennomfører TV-aksjonen som planlagt. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Trond Hoseth 
Ordfører (AP) 
 

Fra: Arnt Einar Bardal <Arnt.Bardal@snasa.kommune.no>  
Sendt: fredag 13. mars 2020 10:01 
Til: amund.helleso@naroysund.kommune.no; anita.ravlo.sand@levanger.kommune.no; 
arnhild.holstad@namsos.kommune.no; arve.hitterdal@holtalen.kommune.no; Bente Estil 
<Bente.Estil@lierne.kommune.no>; bjorn.arild.gram@steinkjer.kommune.no; 
bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no; Borgny Kjølstad Grande 
<Borgny.Grande@grong.kommune.no>; elisabeth.helmersen@leka.kommune.no; 
frode.revhaug@frosta.kommune.no; geir.espnes@oppdal.kommune.no; 
gunn.iversen.stokke@skaun.kommune.no; Hans Oskar Devik 
<Hans.Oskar.Devik@royrvik.kommune.no>; Hege Nordheim-Viken <Hege.Nordheim-
Viken@hoylandet.kommune.no>; ida.stuberg@inderoy.kommune.no; 
isak.busch@roros.kommune.no; ivar.vigdenes@stjordal.kommune.no; 
jens.arne.kvello@tydal.kommune.no; john.einar.hovik@osen.kommune.no; 
Jorid.Oliv.Jagtoyen@melhus.kommune.no; kjersti.kjenes@meraker.kommune.no; 
kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no; odd.svanem@heim.kommune.no; 
oddbjorn.bang@Orkland.Kommune.no; ojb@flatanger.kommune.no; 
ola.oie@rennebu.kommune.no; Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no; 
ole.morten.balstad@selbu.kommune.no; ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no; Ordfører 
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Malvik kommune <Ordforer@malvik.kommune.no>; pal.sverre.fikse@verdal.kommune.no; 
per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no; sivert.moen@midtre-gauldal.kommune.no; Stian 
Brekkvassmo <Stian.Brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>; Tom.Myrvold@orland.kommune.no; 
vibeke.langli@rindal.kommune.no; vibeke.stjern@afjord.kommune.no 
Emne: TV-aksjon 2020 
 
Hei ordførere i Trøndelag  
 
Prøver å ha fokus på litt mer enn Corona. 
Har diskutert med en del kommuner i Trøndelag og Innlandet om årets TV-aksjon.  
Aksjon for å begrense plast i havet ser vi på som svært positivt og viktig, men har store utfordringer 
med å støtte WWF. 
 
Har nå dialog med ordfører i Rendalen. Deres regionråd med 6 kommuner jobber nå med å finne en 
alternativ aksjon med samme formål. Flere andre kommuner har også tatt kontakt med dem, av 
samme grunn.  Snåsa kommer sannsynligvis til å henge oss på dette, men ønsker å forankre dette i 
kommunestyret først. Så langt har vår koalisjon, 11 av 17 kommunestyremedlemmer støttet dette. 
Hvis alle kommuner som ønsker et alternativ kan samordnes er jo dette en fordel. 
 
Her i Snåsa har vi hatt stort rovdyrtrykk gjennom flere tiår. Både bjørn, jerv, gaupe og kongeørn tar 
årlig mellom 30-50% av alle reinkalver og ca 10% av voksen rein. I tillegg er sauenæringa avviklet i de 
verste bjørneområdene, tap på det som er igjen ligger årlig på 10-30%. Vi ser også nå oftere innslag 
av ulv, ikke uventet når vi ser utviklingen i Innlandet.  I Snåsa satser vi sterkt på styrke sørsamisk 
språk og kultur, noe som også har et potensial til vekst på andre områder. Reindrifta er selve kjernen 
i den samiske kulturen, dagens rovdyrsituasjon truer også grunnlaget for både samene og vår 
kommune. 
Ut fra dette, og av respekt for de som over lang tid har kjempet mot norsk rovdyrforvaltning, er det 
krevende for meg å lede en aksjon til en organisasjon som jobber for å øke bestanden av store 
rovdyr. 
 
Kommer tilbake til hva vi går for. Ta gjerne kontakt om dette er aktuelt for din kommune. 
 
 
Jijnjh heelsegh/ vennlig hilsen 
Arnt Einar Bardal 
Tjielten åejvie/ordfører 
Tlf: 917 90 409 
Epost: arnt.bardal@snasa.kommune.no 
Web: www.snasa.no / www.visitsnasa.no 
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Arkivsak-dok. 20/00101-16 
Saksbehandler Marit Oline Paulsen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

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

Saksdokumenter 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
Følgebrev 
Situasjonskart 
Produktblad 
Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 
Planbestemmelser for Kommuneplanens arealdel 
Kart med foto 
Oversiktskart 
Fylkesvei 6430 i Hemne kommune_Tilbakemelding på søknad om dispensasjon for oppføring av 
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Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Heim kommune har mottatt klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje med carport på gnr 70 bnr 10, fra Sørli arkitekter as 
på vegne av eier Olav Kristiansen. Klagen fremmes for formannskapet i Heim kommune som 
klageinstans. 
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I delegert vedtak av 27.01.20, ble følgende vedtatt: 

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. 

Klagen: 

Oppsummerte momenter fra klagen. For fullstendig klage vises til vedlagt klage. 

- Det vises til at det er bolighus på eiendommen og at bygget er behandlet som det i offentlige 
instanser. 

- Tiltakshavers eiendom er lagt ut for salg og har ved flytting behov for lagringsplass for kjøretøy, 
utstyr og verktøy. 

- Tiltakshaver har planer om å bo og drive gården. Det er tenkt vedproduksjon med behov for 
tørkeplass under takoverbygg. Det er planer for grønnsaksproduksjon, og evt. dyrking av bær, frukt 
og potet med oppbevaring i kjølerom i nybygg. 

- Lite fjøs på eiendommen ønskes ivaretatt som opprinnelig bygd. Eksisterende personbilgarasje, 
kompenserer delvis for manglende kjeller i hovedhuset og har ikke nødvendige kvaliteter i forhold til 
planlagt drift. 

- Det etterlyses en nærmere begrunnelse i landbruksfaglig vurdering om at det ikke er behov for 
omsøkte garasje.  

- Ønsker endret planstatus for eiendommen i kommuneplanen. 

- Ikke aktuelt med flytting til Heim hvis ikke eiendommen kan brukes som en boligeiendom 
(småbruk). 

- Det spørres om at hvis jordvern for dette arealet er viktig, hvorfor ble det da omdisponert til 
fritidsformål. 

- Det vises til at bygget er trukket til utkanten av dyrkamarka og at et belte på ca. 5 meter fra 
nabogrensen består av stein og røtter og ikke slåttemark. Tiltakshaver mener jorda her har 
begrensede kvaliteter som matjord og det bes om at verdien av jorda blir vurdert ved befaring av 
kommunens landbruksavdeling. 

- Det vises til at eiendommen har vært et småbruk siden 1905 og det er ønskelig å videreføre dette å 
ta vare på bygningene. Å opprettholde eiendommen som fritidseiendom beskrives som vel så mye 
nedbygging av jordbruk som å føre opp et bygg med hovedfunksjon å tjene gårdsdriften. 
Arealformålet fritid i kommuneplanen beskrives å virke mot sin hensikt med jordvern. 

 

Planforhold: 

Eiendommen har teig på øvre og nedre side av Nordliveien. På øvre side av veien der ny 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 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. 
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Merknader etter høring av dispensasjonssøknaden: 

Fylkesmannen viste i sin uttalelse til at ressursgrunnlaget er svært begrenset for eiendommen ihht. 
NIBIOS gårdskart og at plasseringen vil gi reduksjon av produksjonsarealet på eiendommen. De viser til 
vektlegging av jordvernet i dispensasjonssaker og at det med bakgrunn i det innskjerpede jordvernet 
søkes om alternativ plassering utenom dyrka jord. Fylkesmannen påpeker at arealet ut fra flyfoto ser ut 
til å være slåttemark som er en utvalgt naturtype og 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. 

 

Klagebehandling: 

Dersom klagen ikke imøtekommes og vedtak av 27.01.2020 opprettholdes, skal saken sendes 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

 

Vurdering 

Etter søknad om utsettelse av klagefrist mottatt 06.02.2020, ble klagefristen utsatt til 01.04.2020. 
Klagen ble mottatt 24.03.2020 og er mottatt innen fristen. 

 

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 lite fjøs registrert 
som uthus i matrikkelen og en garasje. Sekundærbygninger har et samlet areal på 89 m2.  
 
I forrige kommuneplan var området som søkes bebygd avsatt til planformål kombinert bolig- og 
fritidsbebyggelse. I ny kommuneplan vedtatt 16.062015, ble slike kombinerte formål fjernet og i dette 
området ble planformålet endret til fritidsbebyggelse. Området er endret fra en type byggeområde til et 
annet type byggeområde, en endring som ikke har krevd mekling før planen ble vedtatt. Endringen av 
kombinert formål til fritidsbebyggelse og ikke boligformål er i tråd med mål i Statlig planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Dyrkamark innenfor andre planformål enn LNF 
forblir dyrkamark inntil områdene blir detaljregulert og utbygd. 
 
Hvis det skal være landbruksmessig behov for et driftsbygg, skal det være en reell og inntektsgivende 
næring basert på ressursgrunnlaget på gården. Det foreligger ingen opplysninger om driftsplan eller 
hvordan de varer som produseres på gården, tenkes omsatt. 
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Boligen på eiendommen er ikke søkt bruksendret og er fremdeles et bolighus som kan benyttes til fast 
beboelse, men for ny bebyggelse på eiendommen vil planbestemmelsene i § 13-2 «Fritidsbebyggelse» 
gjelde, samt de generelle bestemmelsene i planbestemmelsene som angår fritidseiendommer. 
 
Kommuneplanen er en langsiktig plan over utviklingen i kommunen og hvordan kommunen ønsker å 
utnytte sine arealer for å oppnå målene i kommunens samfunnsplan. Det er tidligere ikke gitt 
dispensasjon fra maksimal arealutnyttelse i § 13-2 i planbestemmelsene på fritidseiendommer og ved 
gitte dispensasjoner i LNF-områdene har det blitt stilt vilkår om at samme arealkrav ikke skal 
overskrides. Dersom den langsiktige planen for eiendommen skal opprettholdes vil en dispensasjon som 
omsøkt være en vesentlig tilsidesettelse av planbestemmelsen. 
 
Kommuneplanen har ingen bestemmelser som legger til rette for hobbybruk eller småskalabruk som er 
lite inntektsgivende og mer tilnærmet hobbybruk, for de som måtte ønske en slik boform. Slike 
eiendommer vil som oftest ligge litt utenfor tettstedsområder og tilrettelegging for slike boliger vil ikke 
samsvare med ovennevnte statlige planretningslinjer. På en annen side bidrar de til fast bosetting som 
kan gi positiv innvirkning på bomiljøet i området med tanke på opprettholdelse av gårdsbruk i området. 
 
Dersom det langsiktige planformålet for eiendommen skal opprettholdes, vil en dispensasjon fra 
planformålet være et vesentlig avvik og gi uheldige virkninger for senere dispensasjonssøknader. I 
forhold til dette foreligger ingen nye momenter i klagen som tilsier at vedtaket av 27.01.2020 ikke skal 
opprettholdes. 
 
Dersom det gjennom dispensasjon ønskes å legge til rette for hobbybruk/småskalabruk som nevnt 
ovenfor, må saken utsettes og det må bes om at søker får utarbeidet en skriftlig vurdering av arealet 
som skal bebygges for å avklare mulig utvalgt naturtype, fra en fagkyndig person. Offentlig myndighet 
kan ikke foreta beslutning i saker som kan berøre naturmangfold før kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig, jfr. naturmangfoldloven § 8. Beslutning tatt med manglende vurdering av om 
naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12, er ivaretatt, vil medføre saksbehandlingsfeil. Kommuneplanens 
bestemmelser har i tillegg en bestemmelse i § 15-2 som sier at «-Ny bebyggelse skal ikke etableres i 
konflikt med truete eller sårbare arter eller naturtyper».   
 
Det fremmes to alternative tilrådninger i saken. 
 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1. 

Saken utsettes. Kommunen har ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag ihht. naturmangfoldlovens § 8 for å 
fatte et eventuelt omgjøringsvedtak i klage på dispensasjonssøknad fra Sørli arkitekter as, sendt på 
vegne av eier Olav Kristiansen. Det bes om at søker sender inn en naturfaglig utredning av området som 
søkes bebygd, utført av person/firma med fagkyndig kompetanse. 

 

Alternativ 2. 

Klage fra Sørli arkitekter på vegne av eier Olav Kristiansen på avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet i Kommuneplanens arealdel gitt 27.01.2020, tas ikke til følge og vedtaket opprettholdes. 
Klagen tas ikke til følge da det ikke er kommet nye momenter i klagen som tilsier at planformålet 
fritidsbebyggelse som er satt for området ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

 



Heim kommune, avd. Byggesak
Tro ndheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

pr l i

Kyrksæterøra, 23.03.2020
Deres ref: 20/00101-9

Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Vi viser til avslag på søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for oppføring av
garasj e på gnr. 70, bnr. 10, av 27.01.20. På vegne av grunneie r og tiltakshaver påklages
vedtaket.

Levende småbruk i område avsatt til fritidsbebyggelse - konflikt mellom plan og
praksis
Den delen av eiendommen hvor bygning ble søkt oppført ligge r i et område avsatt t il
frit idsbebyggelse i Kommuneplanens arealdel for gamle Hemne, nå 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 BY A.
Eiendommen er et gammelt småbruk med bolighus fra 1905. Den ble kjøpt i 2009 med
tanke på å skulle være fast bolig, og opprettholdt med tanke på denne bruken i alle år t il
dags dato. Derav har kommunale avgifter blitt betalt som om det var helå rs bolig ; renovasjon
har væ rt tilpasset bruk som om det skulle væ re fast bopel, eiendomsskatt er taksert og
behandlet som bolig , det samme gjelder avgift for fe iing av pipe m.m. AIie offentlige instanser
har behandlet eiendommen som bolig.

Ved en tilfeldighet, ved søknad om nødvendig garasjebygg før f lytt ing til Heim, oppdager
grunneier at eiendommen har fått endret status i kommunens arealdel, til område avsatt t il
f ritidsbebyggelse . Det har inngripende konsekvenser for grunneier. A kjøpe frit idsbolig i
Hemne/ Heim var aldri av interesse . Det var planen om fast bopel som lå t il grunn for kj øpet
av e iendommen, men på grunn av familiesituasjon og arbeidsforhold har f lytt ing vært utsatt .
Nå e r t iltakshavers bolig i Trondheim lagt ut for salg. Tiltakshaver har ved flytt ing akutt og
stort behov for lagringsplass for kjøretøy, utstyr og verktøy, samt verkstedplass, og har derfor
s økt om garasjebygg på ca. 110 m? tett bygg , med takoverbygd carport løsning mot sørvest
der overbygd areal er åpent uten vegger. Til sammen er bruksarea l beregnet t il 143,6 m2.

Grunneie r/ t iltakshaver har planer om å drive gården, og ikke kun bo på plassen. Det lå også
til grunn for kjøp av akkurat denne eiendommen, hvor småbruksdrift er mulig . I søknaden er
det nevnt planer om etablering av vedproduksjon, derav tørkeplass under takoverbygg,
planer for grønnsaksproduksjon, og evt . dyrking av bær, frukt og potet, hvor det er tenkt
oppbevaring i kjølerom i nybygg. T iltakshaver framholder at eksisterende sekundærbygning,
et lite fjøs, ønskes ivaretatt som opprinnelig bygd og en eksisterende garasje kompenserer
delv is for manglende kjeller i hovedhuset, ikke kan brukes t il formålet. Den eksisterende
garasj en er en vanlig garasje for parkering av personbiler og har ikke de nødvendige
kvaliteter som er nødvendig ifht. planlagt drift på eiendommen.



Vi etterlyser en klarere detaljert begrunnelse og redegjørelse fra kommunen med hensyn til
den landbruksfag lige vurderingen om at det ikke er behov for omsøkte garasje.

Siden eiendommen, a ltså uten at grunneier har væ rt klar over det , har blitt avsatt t il
frit idsboligformål i kommuneplanens arealdel, gjelder § 13 i samme plan for eiendommen.
Derfor ble det søkt om dispensasjon fra $ 13-2 pkt. 2 i kommuneplanens arealdel sine
bestemmelser, som gir bestemmelser om maksimalt areal for hovedbygg på 120 m, og
maksimalt 30 m2 BYA for sekundærbygg.

Rammene som følger av status i kommuneplanens arealdel er altså ikke tilstrekkelig for
planlagt bruk som skal væ re fast bolig og småbruksdrift . Det er dessuten ikke lovlig å bo på
frit idse iendom. Enten må grunneier kunne bruke eiendommen som boligeiendom (småbruk),
med de rett igheter det medfører, eller så er f lytt ing til Heim uaktuelt. V i ber om at
e iendommens status i kommuneplanens arealdel endres tilbake til boligeiendom, slik det
opprinnelig var, og dessuten var ved forrige kommuneplan, da e iendommen va r avsatt t il
kombinert bolig- og frit idsbebyggelse .

Fritidsbebyggelse som jordvern
Når man velge r et lite gårdsbruk i distriktet som boplass, med konsekvens at man selger sin
bolig i byen, så er det med utgangspunkt i interesse for småbruksdrift. Nettopp j orda som
finnes på det aktuelle bruket var et hovedargument for boligkj øpet i 2009. Tiltakshaver er
oppvokst på gård og har selv drevet gård med kj øtt og melkeproduksjon i f lere år. Han er klar
ove r hvilke muligheter og begrensninger som ligger i eiendommen ifht. type drift , og er også
godt kjent med hva som er nødvendig av utstyr.

Fylkesmannen skriver at ressursgrunnlaget på eiendommen er svæ rt begrenset og at
plasseringen av garasjen vil g i reduksjon av produksjonsareal. Dette er forståelig ut i fra
oversikt over dyrkbar j ord i NIBIOS gårdskart, men tiltakshaver stiller seg uforstående til at
det å avsette området t il frit idseiendommer vil være bedre j ordvern enn det det er å bruke
arealet t il drift . I NIBIOS gårdskart er ca. halvparten av eiendommen ( gnr. 70, bnr.1O )
define rt som ikke produktivt areal. 1,2 av 6 daa er registrert som fulldyrka jord, hvorav 0, 7
daa av dette er avsatt t il frit idsbebyggelse. Hvis jordvern for dette arealet er så v ikt ig som
offentlige myndigheter beskriver, skulle vel ikke bruket ha blitt omdisponert t il fr itidseiendom.
Finnes det mekling angående jordvern for dette området i forbinde lse med høring av
kommuneplanens arealdel før den ble vedtatt i 2015? Vi ber om å få kopi av evt . dokumenter
som angår den evt . meklingen for det aktuelle området.

Omsøkt plassering for garasjen er i utkanten av innmarka, inntil fe lles eiendomsgrense med
nabo (gnr. 70, bnr.4), slik at man kan utnytte resten av arealet på eiendommen best mulig.
Fra grensen og innover på eiendommen er det et belte på ca. 5 meters bredde som for det
meste består av ste in og røtter, ikke slåttemark. Tiltakshaver mener at jorda i nettopp dette
området har så begrensede kvaliteter ifht. å være potensiell matjord at det kan væ re vel så
uhe ldig å la hele eiendommen «legges ned» som landbrukseiendom, som nødvend igv is er
konsekvensen av å ikke tillate fastboende.
Det bes om en befaring med kommunens landbruksavdeling for en vurdering av ve rdien av
matjorda i det omsøkte området.



Eiendommen er delvis holdt i hevd som småbruk siden den ble bebygd i 1905, og det er
ønskelig både å videreføre, og ved permanent flytting oppjustere driften, samt vedlikeholde
byggene og besørge helårs bosetting og bruk. En beslutning om å opprettholde status som
fritidseiendom i dette tilfellet kan enkelt betraktes som vel så mye nedbygging av muligheter
for å drive jordbruk, som å bruke 143,6 m (110 m2 innebygd) av dyrkbar mark med dårlig
jordkvalitet i område avsatt til  fritidsbebygge/se,  til et bygg som skal ha som hovedfunksjon å
tjene drift av gården nå og i fremtiden. I denne saken handler det om å benytte såkalt
dyrkbar jord Uf. 10. avsnitt) nettopp til å gjøre eiendommen sett under ett egnet til
jordbruksproduksjon, nå og i fremtiden. Arealformålet i kommuneplanens arealdel synes
således å virke mot hensikten med jordvern.

Vi klager på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for omsøkte garasje på gnr. 70,
bnr. 10. Vi ber om at avslaget på søknad om oppføring av garasje oppheves, og at garasjen
tillates oppført som omsøkt. Vi har rettet en anmodning til Heim Kommune 12.02.2020, med
begjæring av omgjøring av kommuneplanens arealstatus for eiendommen. Vi ber også om at
begjæringen tas til følge på bakgrunn av denne klagen.

I A ge S rii
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Kopi: Olav Kristiansen, Nedre Grillstadkleiva 19 A 1, 7053 Ranheim



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA Hollaveien 2 +47 72460000 920920004 
E-post 

 
 

post@heim.kommune.no www.heim.kommune.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
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 
 



1935 Olav Kristiansen- Søknad om dispensasjon fra kommuneplan
ved søknad om igangsetting VEDLEGG B l

Hemne kommune

7200 Kyrksæterøra

Kyrksæterøra , 12.09.19

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (2015-2026),
gnr. 70 / bnr. 10 i Hemne kommune, tilhørende Olav Kristiansen.
Omsøkte eiendom ligger på Vollan, langs Nordliveien på Storoddan i Hemne . Eiendommen
er i dag bebygd med bolig med garasje og uthus. I kommuneplanens arealdel (20 15-2026)
inngår eiendommen i et større område avsatt t il fritidsbebyggelse, men hovedhuset er
registrert som bolig . Eiendommen er ikke regulert .

Omsokt tiltak

Tiltakshaver ønsker nå å bygge garasje inntil nabogrense mot gn r.70, bnr. 4 og har fått
tillatelse fra nabo for dette . Garasjen er nødvendig da tiltakshaver skal flytte permanent t il
småbruket på Storoddan, og har stort behov verkstedsplass, samt lagring av kjøretøy, utsty r
og verktøy for å kunne bo og drive gården. Garasjen skal oppføres i en etasje og vil ha BRA
på ca. 105,8 mog BYA på 143,6 mTi lt aken e er videre beskrevet i situasjon sp lan D1 og
tegningsvedlegg E1-E2.

På vegne av tiltakshaver søker vi om dispensasjon fra kommuneplanens arealde l $ 13-2, pkt
2 - for å kunne oppføre fritt liggende sekundærbygning (garasje) på ca. 143 m slik
situasjonsplanen viser. Dette fordi eier skal f lytte og benytte eiendommen som bo lig/
småbruk i fremtiden. Behovet på eiendommen er altså endret ifht. status i kommuneplanens
area ldel.

Vurdering

Vi kan ikke se at en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i dette t ilfellet vil få noen
negative konsekvenser, i og med at eiendommen ble bygd som bolig (smäbruks -) eiendom.
At bruken etter flere år som fritidsbolig endres tilbake til fast bosetning på gården , synes å
væ re en klart større fordel enn ulempen en garasje med denne plasseringen evt. vil kunne
sies å utgjøre . Ny garasje vil bli hensiktsmessig plassert på tomten slik situasjo nsplanen
viser. Omsøkte tiltak vil ikke beslaglegge nytt areal som evt. kunne vært benyttet t il LNF
formål, og tiltaket vil heller ikke ha noen konsekvenser for spesie lle natur- eller kulturverdier.

ennlig hilsens..# "ssi

Si rkit ekt mna

Kopi: Olav Kristiansen



Hemne kommune

7200 Kyrksæterøra

Kyrksæterøra, 16.09.19

VEDR.: GNR. 70 BNR. 10 - SOKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GARASJE
OG NY/ ENDRET AVKJØRSEL FRA NORDLIVEIEN

På vegne av Olav Kristiansen søker vi om igangsettingstillatelse i forbindelse med planlagt
ny garasje til eiendom gnr. 70, bnr. 10, som er avsatt til fritidboligformål i kommuneplanens
areadel. Eiendommen skal imidlertid benyttes til fast bopel ila. 2020, derav behovet for stor
garasje, se vedlegg B1. Det søkes samtidig om tillatelse til å få flytte avkjørsel til
eiendommen og opparbeidelse av denne. Avkjøringen vil bli bedre og mer trafikksikker slik
den er skissert på vedlagte situasjonsplan.

Eiendommen er regulert til fritidsbolig formäl, men hovedhuset er registrert som bolighus.

Eiendommen var opprinnelig et småbruk og etter f lere år som fritidsbolig ønsker eier nå å
flytte fast til eiendommen. Siden eiendommen er avsatt til fritidsboligformål i
kommuneplanens arealdel, gjelder § 13 for eiendommen. Det søkes derfor om dispensasjon
fra $ 13-2 pkt. 2, for å kunne oppføre ytterligere en sekundærbygning på tomta.

Beskrivelse av tiltak

Samlet bebygd grunnflate vil med planlagte nye bygg utgjøre 214,7 m(eksl .  terrasse).

Da det er langt til nærmeste nabo synes det ikke nødvendig å varsle disse, utover
kommunikasjon med nabo på gnr. 70, bnr. 4, Odd Jarle Sodal, som har gitt tillatelse til
bygging i felles eiendomsgrense, se vedlagte erkl ae ring Q1).

Me] nnlig hilsen

y l a seu
e age Sarli1Sivil kilekt m al

Kopi: Olav Kristiansen, Nedre Grillstadkleiva 19 A 1, 7053 Ranheim



NB:Tegninger utarbeidet av oss kan ikke uten vårt skriftlige samtykke
benyttes i annen sammenheng eller i videre utstrekning enn forutsatt.

NB: Må ikke benyttes som produksjonstegninger.
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SI TUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 70 Bnr: 10 Fnr: O Snr: O

Adresse: Nordliveien 138, 7200 KYRKSÆTERØRA

H. h / F t KRISTIANSEN OLAV ARNE, NEDRE GRILSTADKLEIVAJ. aver es er: 19 A, 7053 RANHEI M, med flere

HEMNE Dato: 24/ 10-2019 Sign: Målestokk
KOMMUNE  Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel med grunnkart og grenser 1:5000

U 1

702r
70/6

70/ 1

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=508100.950754002... 24.10.2019



I" ,

$t

KO M M U N EPLAN EN S
AREALDEL 2015-2026

Best em m e lser o g ret n ing s l inj e r
vedt at t av k o m m u nest y ret 1 6 .0 6 .20 1 5 i sak 3 4 / 1 5

.- .. 411'-.,

Hemne Kommune



s.2 Kom m une planens are ald el 2015 - 2026

Innledning 3

Generelle bestemmelser 4

§1 Forholdet t il eks isterende planer 4

§2 Krav om reguleringsplan 4

§3 Foutsetninger for bruk av ut byggingsavta le 4

g4Krav t il tekniske løs ninger 5

§5 Rekkefølgebestemmelse r 6

§6 Byggegrense r 7

§7 Naturmiljø 8

§8 Kulturminner og kulturmiljø 8

§9 Estetikk og landskap 8

$10 Leke- ute - og oppholds plasse r 9

§11 Pa rkering 9

$12 Skilt og reklame 11

Bestemmelser til arealformål 13

$13 Bebygge lse og anlegg 13

§14 Grønnstruktur 15

$15 LN F - Landbruks -, natur- og fr iluftsformål 16

§16 FFANF - Ferd sel, fis ke , akvakultur og fr ilufts liv 20

Hensynssoner 21

Neds lagsfelt drikkevann 21

Bevaring naturmiljø 21

Bevaring kulturmiljø 21

Båndlegging ette r naturmangfoldloven 22

Båndlegging ette r lov om kulturminner 22

Bestemmelsesområde tettstedsutvikling 23



Kom m uneplanens a rea lde l 2015 - 2026 5 . 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 EK) 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 Kom m une plane ns are ald el 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 arkering

•  Gang -I 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 riliifisliv

•  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-formälet.

• 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 Offent lige 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- metersbeltet 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, godltjente 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 pä

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.

s 9 - 2  Terrengtilpa sning
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
§ 10 - 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  Ut eopph oldsare a l
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
1-romsleilighet/
sekundærleilighet: 50 m2

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.

51 1- 1 Parkeringskrav f or bolig er
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 fo r fr it idsboliger
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 publikumsret t et
næringsvirksomhet

M inimum 2 p -plasser pr. virksomh et

M inimum 1 p-plass pr. 100 mne ring sbcbyggelse

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 Søknad
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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S12- 2 0mrä deh en syn og kriterier
Skilt - og reklam einnr etninger skal t a hen syn til og

underordne seg om rådets karakter og byro mmets/ 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 -omräder 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 a forre tni ngs- , n e rings 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 m å

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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Be st e m alformäl

§13 Bebyggelse og anlegg
§ 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 Sentrumsbebygge ls e
N æring skal opprettholdes som bruksform ål p å gateplan

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

Kringleveien - Prin sengata - 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 Fritidsbebygge lse
• M aksim alt bruksareal (BRA) for fritidsbolig er 120 m 2 •

• D et tillates oppført kun enfri ttli ggende seku nd erb yg

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/ko ntor-

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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513- 5 Fritids- og turistfor mal
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.

§ 13 - 6 Naustbebygge 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.

513- 7 ldrett sanlegg
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 -

skr iv.

- 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 ressur sgrunnlaget 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- , skogb ruks- og reindrift sområder»

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

$9-2.
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Ret ningslinjer f or 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 fr a hov edformälet for

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

muligflatt, 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 oppfores 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 liseringskrit 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

oppvekstmiljøer.

-  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 Ån 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 røropplegg»).

• 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 frilufts 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.

S16 - 3 Havn eomräde

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.
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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 plassering 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 kulturminne/ovens 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 hovedetasj er.

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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9 Fylkesmannen i Trøndelag
Trööndelagen fylhkenälma

Vår dato: Vår ref :

18.11.2019 2019/ 12492

Deres dato: Deres ref :

24 .10.2019 19/ 1994-2

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 KYRKSÆTERØRA

Utta lelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av ny
sekundærbygning - garasje - Hem ne 70/ 10

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak og har følgende  faglige råd  i

saken.

Landbruk

Det søkes om t illatelse t il å sette opp en garasj e på 143,6 BYA på eiendommen 70/ 10 i Hemne

kommune. Søkers begrunnelse for å sette opp nytt sekundærbygg (garasje) er behov for

verkstedplass, lagring av kjøretøy, utstyr og verktøy for å kunne drive gården. Eiendommen har et

samlet areal på 9,6 daa. Det er, ifølge Nl BlOs gårdskart , i t illegg ti l 4,9 daa annet markslag 0g 2,5 daa

bebygd areal m.m, 1,2 daa fulldyrka j ord og 1 daa produkt iv skog på eiendommen. Den fulldyrka

j orda er oppdelt i to teiger på hen holdsvis 0,7 og 0,5 daa. Teigen på 0,7 daa blir berørt av omsøkte

t iltak. Det synes ut f ra fylkesmannens vurdering som at ressursgrunnlaget er svært begrenset og at

det kan være en utfordring å få etablert lønnsom landbruksproduksjon her. Når garasj e og anlegg

skal plasseres slik som beskrevet i søknaden innebærer det nedbygging av dyrka j ord og reduksjon

av produksjonsareal på eiendommen.

Kommuneplanens arealdel er et polit isk vedtatt dokument som alle kommuner er pålagt å utarbeide

(plan- og bygningslovens § 11-1, 1. avsnitt . Dokumentet og kartet er et resultat av omfattende

prosesser hvor mange aktører både lokalt og regionalt har vært involvert. Kommuneplanens

arealdel er et overordnet dokument som legger føringer for den langsikt ige arealbruken i

kommunen. Kommuneplanen skal, j f . plan- og bygningsloven § 11-1 2. avsnitt: «ivareta både

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle vikt ige mål og

oppgaver i kommunen». Ifølge kommuneplanens arealdel ligger omsøkte t iltak innenfor område

som er avsatt t il fr it idsbebyggelse. Nye t iltak innenfor området , som ikke er i samsvar med formålet

fr it idsbebyggelse og de bestemmelser som hører t il, bet inger dispensasjon i t råd med plan- og

bygningslovens (PBL) § 19-2. I Plan- og bygningsloven § 19-2, 3. avsnitt står det at: «Ved dispensasjon

fra loven og forskriften t il loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for

helse, milj ø, jordvern, sikkerhet og t ilgjengelighet».

E-postadresse: Postadresse:
fmt lpost@fylkesmannen.no Postboks 2600
Sikker melding: 7734 Steinkjer
www.fylkesmannen.no/ melding

Besøksadresse:
St randveien 38, Steinkj er
Prinsens gt . 1, Tron dh eim

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

Org.nr. 974 764 350
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Den delen av eiendommen som ligger sør/øst for fylkesvegen ligger innenfor område avsatt t il LNF i

kommuneplanens arealdel. En teig med dyrka j ord (0,5 daa) ligger ned mot sjøen. I dette området

gjelder bestemmelser og ret ningslinjer som er knyttet t il LNF-formålet i kommuneplanen. Vi nevner

at det første kriteriet i ret ningslinj ene for LNF-formålet i kommuneplanens arealdel er «Bevaring av

dyrka mark». Det står videre at «all dyrka mark i Hemne har verdi for mat produksjon og som

grunnlag for en levende landbruksnæring» ........ «Det bør ikke legges t il rette for utvikling av

virksomheter som legger press på omdisponering av landbruksjord».

Fylkesmannen som landbruksmyndighet er primært opptatt av å ta vare på produksjonsressursene,

herunder j ordressursene. Jordvernet er kraft ig innskjerpet de senere år, sist gjennom oppdatert

nasj onal jo rdvernst rategi, Prop. 1 S (2018-2019). Det at grunneier ønsker å sette opp en garasj e

innenfor område avsatt t il fr it idsbebyggelse må sees i sammenheng med bestemmelsene knyttet t il

dette arealformålet. Disse bestemmelsene har ingen særskilte lokaliseringskriterier knytta t il dyrka

og dyrkbar j ord. Det er imidlert id begrensninger på antall bygninger som kan settes opp, samt

størrelsen på disse.

Fylkesmannen forventer, med bakgrunn i det innskj erpede j ordvernet , at det søkes alternat iv

plassering utenom dyrka j ord. Med bakgrunn i dette gir vi  faglig råd  om at søknad om dispensasjon

avslås.

Klima og miljø

Vi har ingen vesent lige merknader t il t iltaket. Vi vil likevel påpeke at det omsøkte t iltaket er tenkt

plassert på et areal som ut f ra f lyfoto - både f ra nåt id og fra 60-tallet - ser ut t il å være slåttemark,

som er en utvalgt naturtype, j f . Forskrift om utvalgte naturtyper § 3.1. Arealet bør kart legges for å

avklare milj øverdiene før det eventuelt blir nedbygd.

Vurdering av prinsippene i nat urmangfoldloven

Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- 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 vil regnes som en

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

se oversikt nedenfor.

Med hilsen

Trude Mathisen (e.f.)
seksj onsleder
Kommunal- og j ust isavdelingen

Anne Waagø-Hansen
seniorrådgiver
Kommunal- og j ust isavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Maria Aastum - 73 19 92 25
Landbruk: Aino Holst Oksdøl - 74 16 82 00

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



State ns ve gve se n

HEMNE KOMMUNE

Trond heimsveien l

7200 KYRKSÆTERØRA

Behand lende enhet :

Region midt

Saksbehandler / t elefon: Vår referanse:

Jan- Krist ian Janson / 904 12554 19/ 3077 6 1- 2

Deres ref eranse:

19/ 1994- 2

Vår dat o:

28.10.20 19

Fylkesveg 64 30 i Hemne kommune - T ilbakemelding på søknad om

dispensasj on for oppføring av ny garasj e - gnr. 70 bnr. l 0 - Storoddan  -

Vollan

Viser t i l deres oversendelse av 24 .1 0 . med brev fra Sørli Ark itekter AS av l 2.09 .20 19.

St at ens vegvesen har ingen merknader t i l d ispensasj on fo r oppføring av ny garasj e. T ilt aket er

relatert t i l ko mmunal veg og vi forut sett er at krysset med fylkesveg 64 30 er d imensj o nert for

å håndtere t rafi kken i o mrådet .

Planforvalt ningsseksj onen

Med hilsen

Tor- Erik Jule Lian

seksj o nsleder Jan- Krist ian Janson

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

Kopi

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylket s hus Post boks 2560, 77 3 5 STEINKJER

Postadresse
Statens vegvesen

Reg ion midt

Postboks 2525

6404 MOLDE

Telefon : 22 0 7 30 00

firm apost- m idt@vegvesen.no

Kontoradresse
Prinsensgate l

70 13 TRONDHEIM

Org .nr: 97103208 1

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regns kap

Postboks 70 2

9815 Vadsø



Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Plan

HEMNE KOMMUNE
Trondheimsveien  l

72 00 KYRKSÆTERØRA

Vår dato:

Deres dato:

3 1. 10 .20 19  Vår referanse:

24 .10 .20 19  Deres referanse:

20 1956 14 2-3 Vår saksbehandler:

Heidi Beate Flatås

Fy lkeskom mune ns utt a le lse t il søknad om dispe nsasj on fr a
kom muneplanens a rea ldel - for oppføring av garasj e på
ei endommen 70 / 10 . Hem ne kom mune

Vi viser t il deres oversendelse datert 24 .oktober 2019.
Det søkes dispensasj on fra bestemmelsene t il kommuneplanens arealdel for oppføring
av garasj e/ verk sted pä eiendommen 71/ 10 .

Ut f ra de int eresser vi skal ivaret a har vi ikke merknader t il omsøkte t iltak .
Fylkeskommunen minner imidlert id om den generelle aktsomhetsplikten ett er § 8 i
kult urminne loven. Dersom en und er opparb eidingen skulle stot e pa noe spesielt i
grunnen (mulig fredet kult urmi nne), mä en stanse arbeidet og varsle fylke skommunen .

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksj onsleder

Heidi Beate Flatäs
Rädgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkj ent

Kopimott akere:
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Postadresse: Fy lkets hus
Post boks 2560
77 35 St einkj er r

Bankkont o: 86017685300
IBAN :NO8486017685300
BIC/SW IFT:DABANO2 2

I Telefon: 74 17 40 oo
Epost : postm ott ak@ trond elagfylke .no
Org.nr : 8 17 920 632
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Kyrksæterøra, 30.10.2019

Tilleggsinformasjon t il Hemne kommunes utt alelser ved søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for oppføring av garasjebygg på
gnr. 70, bnr. 10.

I forbindelse med Hemne kommunes oversendte utt alelse t il øvrige myndigheter ett er vår
søknad om oppføring av garasjebygg på gnr. 70 bnr. 10 i Hemne kommune, ser vi behov for å
ut fylle informasjonen. Vi viser t il kommunens brev av 24.10.19.

Teigen som søkes bebygd med nytt sekundærbygg har planformål fr it idsbebyggelse i
Kommuneplanens arealdel. På eiendommer innenfor arealformålet fr it idsbebyggelse kan det
i hht . planbestemmel s en $ 13-2 f@res opp et hovedbygg med maksimalt 120 m2 BRA og et
sekundærbygg på maksimalt 30 m? BYA. Søker har planer om å flytt e permanent t il
eiendommen og har behov for verkstedplass, lagring av kjøretøy, utstyr og verktøy for å
kunne bo og drive gården. Hemne kommune v/ Marit Paulsen har ikke bedt om noen
redegjørelse for hvordan eier av eiendommen tenker å drive småbruket på Storoddan. Det
dras en slut ning basert delvis på antakelser, som fremstår langt fra posit ivt for omsøkte
bygg, og som i neste omgang vil innskrenke eier/ t ilt akshavers muligheter for å bo på og
utvikle gården. Det kan av kommunens brev tolkes dit hen at det kanskje heller ikke interesse
for opprett holdelse av gårdsbruk i området , men dett e finner vi i t i lfelle merkelig.

Eier og t ilt akshaver Olav Krist iansen er svært overasket over framst illingen, da han selv har
vært i kontakt med saksbehandleren på telefon ang. saken t idligere i år, for å høre om
gjeldende planer og regler. Han fi kk da beskjed om at han kunne bygge garasje opp t il 70 m'
uten problemer, og at det skulle være en enkel sak å flytt e avkjørsel, som ble utt rykt å være
posit ivt med tanke på t rafi kksikkerhet . For garasjen mått e imidlert id en dispensasjonssøknad
t il. Tilt akshaver fi kk innt rykk av at begge saker ble ansett som formaliteter. Saksbehandler
skal selv ha poengtert at det var snakk om en helårs boligeiendom og ikke en fr it idsbolig.
Hadde t ilt akshaver ønsket seg en fr it idsbolig så hadde de ikke kjøpt småbruket , som
nødvendigvis krever mye arbeid og innsats.

Referanse t il kommunes ut sagn om eksisterende bygninger.
Det refereres videre t il kommunens utsagn om eksisterende bygninger på eiendommen i
andre avsnitt . Det er ikke noe «ut hus» på gården fra før, men et lit e fjøs som er innredet slik
det var opprinnelig, med husdyrrom, fraukjeller osv. Bygningen er alt så ikke anvendelig
bruksmessig for nåværende og fremt idig bruk, men eier ønsker å ta vare på bygningen da



den hører t il på gården og i historien. Det er også en vanlig garasje på eiendommen, som
kompenserer noe for manglende kjeller på hovedhuset . Bygningen fyller ikke den funksjonen
det er behov for.

Det omsøkte garasjebygget er ca. 110 m2 tett bygg, men har en takoverbygd carport løsning
mot sørvest der overbygd areal er åpent uten vegger. Til sammen er bruksareal beregnet t il
143,6 m' . Bygget er planlagt satt opp i liknende ut førelse som øvrige bygninger på gården;
med rett e type vinduer, lik takvinkel, stående t rekledning og tak som de øvrige bygningene
har. Slik vil småbruket kunne fremstå helhet lig på alle måter, selv om bygget teknisk sett er
nytt .

Drift av småbruket .
Vi st iller spørsmål ved hvordan t ilt aket har vært vurdert med tanke på behovet for bygning i
forhold t il gårdens ressursgrunnlag. Det er mange måter å drive et småbruk på. Planen for
bruket på gnr. 70, bnr, 10 er å etablere vedproduksjon, derav tørkeplass for vedpaller i
høyden i den delen av bygget som bare har takoverbygg. Eier ønsker også å få satt opp et
drivhus for grønnsaksproduksjon ett er hvert , og ellers fort sett e og evt . utvide samme type
produksjon på jorda som er på bruket i dag der det er en del bær, frukt og potet . Det er
derfor tenkt å ha et kjølerom t il oppbevaring i den nye bygningen.

Tilt akshaver er oppvokst på gård og har selv drevet gård med kjøtt og melkeproduksjon i
flere år. Han er klar over hvilke muligheter og begrensninger som ligger i eiendommen ifht .
type drift , og er også godt kjent med hva som er nødvendig av utstyr.

Vanlig utstyr på et lit e småbruk som dett e og ih ht . t il t enkt drift er t raktor, t ilhenger for
t raktor, vedutstyr, klyver, vinsj, kappsag, jordfres osv. Det er ikke bare jorda som skal tas
vare på, men også det som er av skog og bygninger. Til alt dett e t rengs plass t il verktøy og
utstyr og de drift smidler man har. Eier har generelt mye utstyr og verktøy, siden han
vedlikeholder og ut bedrer alt på bruket selv. Når maskiner og ut styr demonteres for
reparasjon og vedlikehold så må det kunne ligge tørt og reint t il man få r satt inn nye deler og
satt dett e sammen igjen og klar t il bruk. Tilt akshaver har bred mekanisk bakgrunn, jobber
som maskinsjef på offshorebåter og er periodevis hjemme i lengre perioder, så alt ligger t il
rett e for drift en han selv beskriver og planlegger for. Plassbehovet handler alt så om
drift smidler og interesser.

Vi vil igjen underst reke at småbruket ikke er en fr it idseiendom i praksis, selv om den ligger
innenfor slikt definert areal i kommuneplanens arealdel. Gården ble kjøpt for ca. 10 år siden,
for på sikt kunne være helårs eiendom med fast bosetting og drift . Det er 250-300 m.
avstand t il nærmeste nabo, som for øvrig har samtykket t il evt . oppføring av omsøkt bygg i
felles grense. Bygget vil ikke være t il sjenanse for noen, og er i t illegg slik plassert i ut kanten
av innmarka, at man kan ut nytt e resten av arealet på eiendommen best mulig.

Olav Krist iansen fremhever at når man velger et lit e gårdsbruk i dist riktet som boplass, og at
man velger å selge bolig i byen, så er det med utgangspunkt i interesse for dett e. Krist iansen
finner det uforståelig at det synes mer interessant å legge t il rett e for helge- og feriebeboere
enn å st imulere t il å beholde helårs bosett ing og småbruksdrift . Vi mener at det bør t illegges
vekt i vurderingen at slike småbruk og eiendommer blir ivaretatt , bebodd og driftet, i forhold t il
alternat ivet, som er at de blir brakklagte, forfaller og landskap gror igjen.



Rikt ignok ville fr it idsbebyggelse lett ere t ilfredsst ille arealbestemmelser i kommuneplanens
arealdel, og hadde det vært snakk om ny bebyggelse i t råd med planens formål (og utenfor
dyrkbar jord) så er prinsippet forståelig. Eiendommen med omsøkt t ilt ak er imidlert id delvis
holdt i hevd som småbruk, og det er ønskelig både å videreføre og oppjustere drift en, samt
vedlikeholde og besørge helårs bosetting i og bruk av byggene. En negat iv beslut ning her kan
bet raktes som vel så mye nedbygging av jordbruk i praksis, som å bruke 143,6 m(110 m2
innebygd) av dyrkamark i område avsatt t il f ritidsbebyggelse, t il et bygg som skal ha som
hovedfunksjon å tjene drift av gården nå og i fremt iden.

Vi st iller avslut ningsvis spørsmålet om denne type prakt isering av «jordvern», alt så ved å evt .
ikke gi t illatelse t il bygg på småbrukseiendom som er nødvendig for drift , i praksis er et bedre
vern enn å la småbruket forfa lle eller reduseres t il fr it idseiendom. En konsekvens vil være at
det ikke vil bli noen form for drift på eiendommen og at t id ligere t iders jord- og
skogbrukslandskap på eiendommen vil gro igjen og ikke ha annen verdi for verken jord -eller
skogbruks enn potensielt t ilgjengelig i fremt iden. I så t ilfelle synes jordvernet å være noe
paradoksalt .

Med vennlig hilsen

Aage Sørli

Sivilarkitekt mnal

Kopi: Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra
Olav Krist iansen, Nedre Grillstadkleiva 19, 7053 Ranheim
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Saksbehandler Magne Jøran Belsvik 
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Endrede forutsetninger felles avløpsanlegg Taftøyan hytteområde 

Saksdokumenter 

Anleggsbidrag _ grunneieravtaler – Svar fra Bjerkan Stav AS 
Sivilombudsmannen 14.12.2019 2018_3058 - Anleggsbidrag ved etablering av et kommunalt 
avløpsanlegg 
Budsjettinnspill til budsjett 2020 - Avløpsanlegg Taftøyan 
Saksframlegg Fsak 125_17 og Ksak 77_17 - Utbygging felles avløpsanlegg Taftøyan hytteområde 
Saksprotokoll Ksak 77_17 - Utbygging felles avløpsanlegg Taftøyan hytteområde 
Økte utgifter vs endring gebyrregulativet - Utdrag fra presentasjon fra TLM under politisk 
budsjettkonferanse ifm behandlig av budsjett 2020 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Det ble av Hemne kommune i 2017 vedtatt å forestå utbygging av felles avløpsanlegg for Taftøyan 
hytteområde. Prosjektet har siden den gang vært på planleggingsstadiet og hatt sein framdrift. 
Det ble for 2020 vedtatt at Heim kommune skulle videreføre prosjektet, og det ble avsatt midler til 
prosjektet i budsjettet. Finansiering av prosjektet skulle i stor grad skje ved innkreving av 
anleggsbidrag utbyggingsområdet slik at kostnad for utbyggingen ikke skulle føre til økt 
gebyrkostnad for øvrige abonnenter. Basert på en uttalelse som kom fra Sivilombudsmannen 14. 
desember 2019, framgår det nå at praksisen med innkreving av anleggsbidrag kan være lovstridig. 
Dette tar bort vesentlige forutsetninger for prosjektet, og Heim kommune må på nytt vurdere sin 
involvering i prosjektet. 

Det henvises til vedlagte saksframlegg fra 2017 for en grundigere historikk og bildedokumentasjon 
i saken. Kort kan det sies at det har vært utfordringer med tanke på avløp i Taftøyan siden tidlig 
2000-tall, noe som ble aktualisert da Hemne kommune overtok det private vannverket i området i 
2007. 
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Kommunen har siden den gang vært tydelig på at det må gjøres noe i området. Det ble iverksatt et 
privat initiativ i planområdet for å få på plass et felles avløpsanlegg, men det skulle vise seg at det 
ble utfordrende å få dette i land. I 2014 ble det vedtatt en avløpsplan for deler av området (det 
såkalte B-feltet) og det ble også gitt en utslippstillatelse for dette feltet. Selv om det ble vedtatt en 
plan og utslippstillatelse, greide man ikke å få realisert anlegget i privat regi. 

I 2016 gikk Hemne kommune mer direkte inn i saken, og begynte å utrede en kommunal 
utbygging av anlegget. Det ble samtidig gjennomført tilsyn med vann- og avløpsforhold i området, 
og det ble funnet svært mange avvik. I etterkant av dette, ble det i samarbeid med 
hytteeierforeninga gjennomført en spørreundersøkelse om hvor mange som kunne tenkes å delta 
i et felles avløpsanlegg, der den enkelte eiendom ble forespeilet et anleggsbidrag på 90.000 – 
145.000 kr. En vesentlig andel av de spurte ønsket å være med hvis kommunen gikk inn som aktør 
for å redusere økonomisk risiko i prosjektet. 

31. oktober i 2017 ble det vedtatt av kommunestyret at kommunen skulle stå som utbygger av 
felles avløpsanlegg i Taftøyan der man benyttet seg av anleggbidragsmodellen. Denne modellen 
innebærer at det er eiendommene i området som betaler et anleggsbidrag som dekker det meste 
av finansieringen av anlegget, mens kommunen tar opp lån på en sum som gjør at framtidig 
låneavdrag og drift av anlegget dekkes av den forventede generelle økte gebyrinngangen i 
området. Videre vedtok kommunestyret at avløpsanlegget også skulle omfatte eiendommer 
utenfor B-feltet i Taftøyan, da det er store utfordringer med tanke på avløpsforhold i hele 
området. Det ble også lagt som forutsetning at anleggsbidrag skulle dekke inn minimum 90% av 
kostnadene for anlegget. Det var også en forutsetning at kommunen vederlagsfritt skulle overta 
tidligere prosjekteringsmateriale. 

I 2018 overtok kommunen prosjekteringsmaterialet for det tidligere planlagte avløpsanlegget i B-
feltet. En videreførte prosjektering av anlegget ved å bruke den konsulenten som aktørene i 
området tidligere hadde benyttet. Det ble raskt klart for kommunen at det ville være 
hensiktsmessig å involvere alle eiendommene i området i felles anlegg. En ble også klar over at når 
alle eiendommene ble omfattet, så var det mulig og mest forsvarlig å flytte utslippspunktet til 
anlegget fra Taftøybukta til et bedre resipientpunkt i Leirvika. Kommunen drøftet i denne 
perioden planene med representanter fra Taftøyan hytteforening, som ble valgt til å representere 
hytteeierforeninga av foreninga selv. 

Kommunen fortsatte sin planlegging, men det var en viss misnøye mot at hele området skulle 
omfattes, og derfor ble det igjen antydet at private selv ønsket å gjennomføre utbyggingen. 
Kommunen fortsatte mulighetsstudier gjennom 2018, og det ble klart at en ikke greide å 
gjennomføre prosjektet med de daværende forutsetningene om 90% finansiering. En besluttet 
derfor at en måtte vente til budsjettbehandling 2019 for å kunne sikre finansiering av prosjektet. 

Vedtatte budsjett for 2019 tok høyde for finansieringsbehov og videre prosjektering. Det ble 
gjennomført en grundigere planlegging som bunnet ut i avløpsplan som ble lagt ut på høring 15. 
april 2019. Det er mulig å se kart over utlagte plan på følgende link: https://arcg.is/1ziqG5 

 

https://arcg.is/1ziqG5
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Bilde fra kartløsning som viser området omfattet av avløpsplan 

Tegnforklaring: 

Grønne linjer = Kommunale avløpsledninger  

Blå linjer = Kommunale vannledninger  

Grå linjer = Private vann og avløpsledninger 

 
Høringsfrist ble satt til 14. mai, men senere utvidet til 31. mai 2019 som følge av at enkelte 
grunneiere ikke hadde fått tilsendt plan. 
 
Det kom inn mange innspill til avløpsplanen. Mange gikk på grensesnitt mellom privat og offentlig 
nett, andre gikk på forhold til eksisterende anlegg, dårlig prosjektering, feil trasevalg m.m. På 
denne tida, var man kommet dypt inn i prosess med kommunesammenslåing, og det fantes ikke 
personellkapasitet til å videreføre prosjektet i Hemne kommune. Videre arbeid med avløpsplan og 
bearbeiding av innspill ble derfor satt på vent. 
 
Felles avløpsanlegg i Taftøyan hytteområde ble likevel med inn i budsjett for 2020, og ble planlagt 
videreført inn i ny kommune. Arbeidene med prosjektet ble tatt opp igjen på nyåret i 2020, og 
man startet detaljprosjektering av anlegget, med tanke på å starte faktisk utbygging medio 2020. 
Som et ledd i dette ble det for ei kort stund siden tatt kontakt med advokatfirmaet Bjerkan Stav 
AS, for å få bistand til å utarbeide en juridisk holdbar anleggsbidragsavtale som kommunen ville 
inngå med abonnentene i området. Denne henvendelsen fikk kommunen svar på 4. mai 2020. 
Bjerkan Stav kunne informere om at det foreligger en uttalelse fra Sivilombudsmannen av 14. 
desember 2020 vedørende anleggsbidragsmodellen.  
 
Sivilombudsmannen konkluderer med at en svært lik situasjon som Heim kommune er i ferd med 
å begi seg inn i, potensielt er lovstridig. Dette er bakgrunnen for at en nå må ta stilling til videre 
framtid for prosjekt felles avløpsanlegg i Taftøyan hytteområde. 
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Vurdering 

Anleggsbidragsmodellen går altså ut på at kommunen krever inn et beløp som gjør at det aktuelle 
området betaler store deler av investeringskostnaden selv, og at kommunen kun sitter igjen med 
en liten del av kostnaden slik at de solidariske avløpsgebyrene i kommunen ikke skal påvirkes av 
utbygginger i områder der kommunen normalt ikke ville bygd ut kommunale fellesanlegg. 
Kommunen er ikke pliktig til å bygge ut avløpsanlegg i hyttefelt, og har heller ikke tidligere hatt 
som praksis å gjøre dette.  
 
Dette er en modell som mange kommuner har benyttet seg av for å kunne realisere utbygging av 
vann- og avløpsanlegg i allerede utbygde hytteområder, og det har i de siste årene vært flagget 
som en holdbar modell fra flere hold. En annen fordel med anleggsbidragsmodellen er at 
kommunen vil kunne få momsrefusjon, noe et privat andelslag ikke vil kunne få. 
Sivilombudsmannen har dog ettertrykkelig satt praksisen i tvil med sin uttalelse av 14. desember 
2019. 
 
Sivilombudsmannens uttalelse er vedlagt saken. Kort fortalt, så fastslår de at regelverket på 
området er uklart, men at det i det beskrevne tilfellet i Drammens-området anses å være i strid 
med gjeldende lovverk å finansiere slik utbygging med bruk av anleggsbidrag. Det konkluderes 
med at Sande kommune (i dette tilfellet) ikke kan kreve inn anleggsbidrag, og at allerede 
innbetalte anleggsbidrag skal tilbakebetales med renter. Når det gjelder den beskrevne 
situasjonen som Sande kommune befinner seg i, så er denne nærmest identisk med den Heim 
kommune i dag står overfor i Taftøyan. Fordelen er at vi ikke har kommet i gang med byggingen, 
og heller ikke har krevd inn anleggsbidrag. 
 
Sivilombudsmannen har i sin uttalelse henstilt til Klima- og miljødepartementet om at 
departementet avklarer nærmere de rettslige rammene for finansiering av slike anlegg. 
 
Basert på konklusjonene til Sivilombudsmannen, finner rådmannen det uforsvarlig å videreføre 
prosjekt felles avløpsanlegg i Taftøyan hytteområde, med de forutsetningene som er lagt i 
budsjett for 2020. Heim kommune må nå ta stilling til hvilken konsekvens dette skal få for 
prosjektet. 
 
Rådmann anser at det grovt finnes 6 mulige forløp i saken, med ulike konsekvenser: 
 

1. Utsettelse men med videreføring av planarbeid: Heim kommune kan ikke gjennomføre 
prosjektet ved bruk av anleggsbidragsmodellen før det eventuelt kommer en tydelig 
presisering fra Klima- og miljødepartementet som sier at denne modellen kan benyttes, og 
sivilombudsmannen tilslutter seg disse vurderingene. Prosjektet settes på vent frem til slik 
avklaring eventuelt kommer. Detaljprosjektering fortsetter, avløpsplan og utslippstillatelse 
behandles og vedtas Det er usikkert om en slik tydelig avklaring kommer, og eventuelt når 
dette kan skje. Konsekvens er at prosjektet utsettes på ubestemt tid, og en får ikke 
realisert et prosjekt som gir en vesentlig miljøgevinst og som tilfredsstiller ønskene fra 
grunneierne i området. Økonomisk belastes kommunen med kostnadene for ferdigstilling 
av detaljprosjekt, størrelsesorden 200.000 kr som vil kunne belaste ordinært budsjett. 
Hvis det kommer en avklaring/dom på at anleggsmodellen kan benyttes iverksettes 
avtaleinngåelse og bygging når avklaring foreligger. Får man en negativ avklaring kan 
private overta prosjekteringsmateriale, bygge ut og kommunen overta anlegget etter 
ferdigstilling. Kommunen sikrer med bakgrunn i sin kompetanse på prosjektering og drift 
av avløpsanlegg, at det blir forsvarlige avløpsforhold i Taftøyan. En må ved senere 
utbygging av avløpsanlegg vurdere likhetsprinsippet mtp anleggsbidragsmodellen. – Sett 
at det f.eks. må bygges en avskjærende avløpsledning rundt Rovatnet, skal da 
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abonnentene i dette området også ilegges anleggsbidrag, eller er dette spesielt for 
hytteområder? Ilegges ikke andre abonnenter anleggsbidrag, vil også avgiften for 
abonnentene i Taftøyan øke på lik linje med øvrige abonnenter. Kommunen anser i dette 
tilfellet at avløpsanlegg i hyttefelt er et privat ansvar, og vil ikke gjennomføre utbygging 
hvis ikke området selv tar kostnaden gjennom anleggsbidrag. 
 

2. Utsettelse med frys av planarbeid: Som alternativ 1, men alt videre arbeid med 
detaljprosjektering avsluttes, det vedtas ikke ny avløpsplan eller utslippstillatelse. Dette 
da det anses som lite realistisk at private vil bygge ut anlegget som foreslått fra 
kommunen, og at kommunen da ikke overtar anlegget etter ferdigstilling. Konsekvens er 
da at det blir dårligere helhet og kvalitet på utførelse av avløpsløsninger, og at kommunen 
ikke overtar anleggene på sikt. Det er også usikkert om en vil få til tilfredsstillende 
avløpsløsninger for alle eiendommer, noe som kan skape miljømessige utfordringer. Hvis 
det kommer en positiv avgjørelse kan planarbeidet gjenopptas. Hvis det ikke blir bygging, 
sparer kommunen i størrelsesorden kr 200.000 i prosjekteringskostnader, men skulle det 
på sikt bli utbygging i kommunal regi, taper en tid, og en må regne med at planlegging vil 
bli noe dyrere som følge av at konsulent på nytt må sette seg inn i saken. 

 
3. Stans i videre utbyggingsplaner: Kommunen anser det som lite realistisk at 

anleggsbidragsmodellen vil kunne benyttes i framtida. Prosjektet i kommunal regi 
avsluttes, og private aktører må ta opp arbeidet med prosjektering og utbygging av 
anlegg. Kommunen overlater prosjekteringsmateriell som så langt er utarbeidet til private 
aktører vederlagsfritt. Bygges anlegget i henhold til de prinsippene som kommunen har 
lagt til grunn i sin prosjektering så langt, og det utføres i henhold til vedtatte VA-norm, vil 
kommunen stille seg positiv til en kommunal overtakelse av anlegget etter ferdigstilling 
hvis det søkes om dette. Konsekvens vil sannsynlig være at det vil ta noe tid før anlegg 
kommer på plass, da private aktører må finne ut hvordan de skal finansiere anlegget. 
Fordelen for de private er at de kan bygge ut flere mindre anlegg som fordeler kostnadene 
på de respektive som tilknyttes anlegget. – Dette vil dog medføre store forskjeller mellom 
de ulike hytteeierne mtp kostnad. Flere små anlegg kan skape miljøutfordringer på sikt, da 
anleggene må driftes forsvarlig. Kommunen vil bruke sin forvaltningsmyndighet innenfor 
forurensningsloven til å sikre at det er forsvarlige avløpsforhold i Taftøyan. 
 

4. Kommunen bygger ut anlegg og krever inn ordinært tilknytningsavgift som for andre 
kommunale VA-anlegg: Kommunen tar ansvar for å sikre forsvarlige avløpsanlegg også i 
store hyttefelt. Alternativet innebærer at prosjektet kan fortsette, men at det alminnelige 
kostnadsnivået gjennom avløpsgebyr i kommunen øker. Utbyggingen vedtas finansiert 
ved låneopptak. Basert på grove kalkulasjoner, vil hver enkelt avløpsabonnent i 
kommunen få økt sitt årlige gebyr med ca. 200 kr som følge av den rene 
investeringskostnaden på ca. kr 13 mill. I tillegg vil det komme en andel fra drift av 
anlegget, så totalt må en anta en økning på inntil 400-500 kr per abonnent per år som 
følge av utbyggingen i Taftøyan. Kommunen vil om en går inn på denne veien måtte 
forvente at det kommer forespørsler fra mange gamle hyttefelt om kommunal utbygging 
av vann- og avløpsanlegg. 
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5. Kommunen bygger ut anlegg og innfører særskilt selvkostområde for avløp i Taftøyan: 
Kommunen tar ansvar for å sikre forsvarlige avløpsanlegg også i store hyttefelt. 
Alternativet innebærer at prosjektet kan fortsette, men at innføres et eget gebyrregulativ 
for avløpsanlegg i Taftøyan. Utbyggingen vedtas finansiert ved låneopptak. Det er ikke 
gjort kalkulasjoner på hva dette betyr for den enkelte abonnent i Taftøyan, men all 
kostnad med anlegget ifm. investering og drift i nedskrivingsperioden belastes 
abonnentene i Taftøyan. Dette er et alternativ som gjøre det mer krevende å beregne 
selvkost for kommunen på sikt, da alle kostnader må fordeles forholdsmessig mellom 
Taftøyan og andre avløpsanlegg. En må også forvente at det da vil komme krav om at også 
andre områder vil ha egne selvkostområder f.eks. når det skal bygges ut ny vannkilde for 
Eide kommunale vannverk, så vil en kanskje få reaksjoner fra Taftøyan på at de må være 
med å betale for denne kostnaden. Tar man dette til det ekstreme og går helt ned på det 
enkelte anlegg og går bort fra den solidariske tanken med ett felles gebyrområde, vil det 
medføre at enkelte abonnenter på små anlegg vil kunne få svært høye avgifter den dagen 
det må gjennomføres rehabilitering av det anlegget de er tilknyttet. 

 
6. Kommunen bygger ut anlegg i henhold til nåværende plan og budsjett, gjennom bruk av 

anleggsbidragsmodellen: Kommunen tar ansvar for å sikre forsvarlige avløpsanlegg også i 
store hyttefelt gjennom fasilitering av utbygging og drift som kommunalteknisk anlegg. 
Dog skal abonnentene selv dekke de ekstra kostnadene som utbyggingen innebærer. 
Alternativet innebærer at prosjektet kan fortsette, og at abonnentene i hyttefelt må bære 
kostnaden for utbygging og drift av eget anlegg gjennom anleggsbidrag og senere 
tilknytningsavgift og ordinært avløpsgebyr. Hvis det endelig fastslås at kommunen ikke 
kan benytte anleggsbidragsmodellen, er det en overhengende fare for at kommunen vil 
måtte dekke kostnaden over det ordinære driftsbudsjettet - utenfor selvkostområdene, 
da det anses at en har inngått ulovlige avtaler. Dette vil kunne få følge for 
tjenestekvaliteten innenfor andre områder i kommunen. I tillegg vil man kunne forvente 
at man blir dratt inn i rettsprosesser, og at en kan bli idømt saksomkostninger.  

 
 
Rådmann finner det vanskelig å tilrå et spesifikt alternativ i denne saken, da det er et klart politisk valg. 
Men rådmann vil samtidig tydelig fraråde å gå for alternativ 5 eller 6.  
 
Alternativ 5 vil skape store problemer og et ekstremt merarbeid ifm. selvkostområdene, og sjonglering 
av mange ulike gebyrregulativ. Rådmann anbefaler at Heim kommune bygger videre på 
solidaritetsprinsippet for å trygge abonnentene på at de skal få forsvarlige leveranser på området til en 
forsvarlig kostnad. 
 
Likeledes kan ikke rådmann anbefale alternativ 6 på det nåværende tidspunkt, da den foreliggende 
uttalelsen fra Sivilombudsmannen er et svært tydelig signal på hva som blir gjeldende praksis på 
området. Det vil stride mot sunn fornuft å tilrå et slikt alternativ. I dialog med Bjerkan og Stav, fraråder 
også de å velge en framgangsmåte som alternativ 6 basert på foreliggende uttalelser. 
 
Hvis en velger å utsette planene i påvente av en endelig avgjørelse av lovligheten av 
anleggsbidragsmodellen, bør man gå i dialog med hytteeierforeninga om hva de ønsker hvis de blir nødt 
til å finansiere anlegget som et andelslag e.l. Hvis de ikke ønsker/ser at de har mulighet til å gå videre 
med et stort fellesanlegg, bør videre detaljprosjektering settes på hold eller avsluttes. Det er vanskelig å 
si om det det i det hele tatt kommer en slik endelig avgjørelse, og umulig å si noe om når den eventuelt 
kommer. 
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Rådmannens innstilling: 

Saken legges frem uten tilrådning 
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Anleggsbidrag ved etablering av et kommunalt
avløpsanlegg
14.12.2019 (2018/3058)

Saken gjelder Sande kommunes adgang til å inngå
alminnelige avtaler med hjemmelshavere i et allerede utbygd
område om betaling av anleggsbidrag til dekning av
kostnader til etableringen av et kommunalt avløpsanlegg.

Ombudsmannen �nner det vanskelig å konkludere sikkert på
spørsmålet om en kommune i kraft av sin private autonomi
har rettslig adgang til å inngå alminnelige, frivillige avtaler
med borgene om betaling av anleggsbidrag til dekning av
etableringskostnader til et kommunalt avløpsanlegg. Dette er
formidlet Klima- og miljødepartementet, med henstilling om
en nærmere avklaring.

Avtalene om betaling av anleggsbidrag i denne konkrete
saken er inngått på sviktende og feilaktig grunnlag. Det er
vanskelig å se at avtalene er inngått frivillig.
Hjemmelshaverne hadde i alle tilfeller ikke tilstrekkelig
kunnskap om at de sto fritt til å inngå avtalene.
Ombudsmannen mener at hjemmelshaverne ikke er rettslig
bundet av avtalene. Avtalene kan da ikke gjøres gjeldende.
Ombudsmannen forutsetter at anleggsbidragene ikke
oppkreves. Eventuelle innbetalte anleggsbidrag bes
tilbakebetalt innen kort tid, med tillegg av renter.

Sakens bakgrunn
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Sande kommune sendte 18. november 2016 ut et orienteringsbrev til hjemmelshaverne i
området Bjerkøya nord/Østsideveien om etablering av et kommunalt avløpsanlegg. Området er
utbygd og består av boliger og hytter. Det fremgikk av orienteringsbrevet at fremføringen av den
kommunale hovedledningstraséen var planlagt gjennomført i regi av kommunen, �nansiert med
anleggsbidrag og tilknytningsgebyr fra eiendommene. Bolig- og hytteeierne måtte selv etablere
og bekoste stikkledning fra hovednettet og frem til egen bolig/hytte.

Som vedlegg til orienteringsbrevet fulgte en avtale for signering. Ved å underskrive avtalen
forpliktet den enkelte hjemmelshaver seg til å knytte deres bolig/hytte til kommunens vann- og
avløpsnett i henhold til kommunens avtalevilkår, og til å betale anleggsbidrag, samt tilknytnings-
og årsgebyrer i henhold til kommunens gebyrregulativ. Det var presisert at gjennomføringen av
prosjektet forutsatte at det ble betalt anleggsbidrag for kommunens etablering av hovednettet.
Anleggsbidraget var estimert til kr 66 442 per eiendom. Kommunen dekket anleggsbidraget for
eiendommer som var registrert som boliger i offentlige eiendomsregistre og i tillegg ble benyttet
som boliger. Øvrige eiendommer måtte betale anleggsbidraget selv. Det ble opplyst at
hjemmelshavere som ikke signerte avtalen, ville bli pålagt å knytte seg til det kommunale
anlegget etter ferdigstillelse, og at anleggsbidrag ville påløpe uavhengig av om avtalen ble
signert eller ikke.

En hytteeier i området, A (klager), underskrev avtalen, men tok forbehold om at kommunen
hadde adgang til å bestemme at hytteeierne måtte betale anleggsbidrag. Hun stilte spørsmål
om hytteeiere og fastboende kunne forskjellsbehandles på den måten kommunen la opp til, og
ba om en nærmere begrunnelse. Videre stilte hun spørsmål om anleggsbidraget var kalkulert i
henhold til regelverket om selvkost.

Kommunen svarte 1. februar 2017. Klager var ikke fornøyd med det svaret som ble gitt, og tok
saken opp med kommunen på nytt i brev 7. mars 2017, 11. juli 2017 og 12. mars 2018. Brevene
ble besvart av kommunen 9. juni 2017, 13. februar 2018 og 11. april 2018. Det var kommunens
syn at den valgte �nansieringsmodellen var rettslig holdbar. Kommunen syntes også å mene at
anleggsbidraget ikke var i strid med prinsippet om selvkost.

Klager henvendte seg til ombudsmannen 14. august 2018. I klagen viste hun til opplysninger gitt
av Sande kommune om at anleggsbidraget for de fastboende skulle belastes den
gebyr�nansierte tjenesten. Hun fremholdt at kommunen ikke hadde differensierte vann- og
avløpsgebyrer, og at �nansieringsmodellen innebar at hytteeierne først betalte eget
anleggsbidrag i sin helhet for deretter å subsidiere de fastboenes anleggsbidrag ved at dette var
lagt inn i gebyrgrunnlaget. Klager mente at denne forskjellsbehandlingen var både urettferdig og
urimelig, og stilte spørsmål om kommunen hadde rettslig adgang til å håndtere saken på denne
måten.

Våre undersøkelser
Før vi tok endelig stilling til den videre behandlingen av klagen her, besluttet vi å be Klima- og
miljødepartementet – som ansvarlig departementet for vass- og avløpsanleggslova – om å
svare på enkelte generelle spørsmål av betydning for saken. Vi spurte blant annet om det  etter
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gjeldende regelverk er rettslig adgang til å kreve anleggsbidrag for etablering mv. av et
kommunalt vann- og avløpsanlegg utover engangsgebyr for tilknytning og årlige gebyrer, jf. vass-
og avløpsanleggslova §§ 3 og 4, jf. forurensningsforskriften kapittel 16. Videre ba vi
departementet gi sitt syn på om en kommune i kraft av privat autonomi kan inngå frivillige
avtaler med borgerne om betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til etableringen av
et kommunalt vann- og avløpsanlegg, eller om en slik avtale innebærer en omgåelse av de
lovbestemte gebyrreglene for kommunale vann- og avløpstjenester.

Klima- og miljødepartementet svarte i brev 30. januar og 1. mars 2019 hit. På bakgrunn av
svarene – som til dels er referert nedenfor – fant vi grunn til å undersøke saken nærmere.

Vi ba Sande kommune gi sitt begrunnede syn på om den valgte �nansieringsmodellen kunne
anses å være i overensstemmelse med gjeldende rett. Såfremt kommunen mente at modellen
var lovlig, ba vi om en nærmere redegjørelse for det rettslige grunnlaget for dette standpunktet.
Herunder ba vi om en nærmere redegjørelse for det rettslige grunnlaget for innkreving av
anleggsbidrag.

I svarbrevet 10. april 2019 skrev kommunen at det rettslige grunnlaget for innkreving av
anleggsbidrag var skriftlig avtale med den enkelte hytteeier. Kommunen var ikke pålagt å dekke
inn alle kostnader til utbygging av kommunale anlegg gjennom gebyrer. Blant annet kunne
kommunen �nansiere utbygging gjennom egne betalinger over kommunalt budsjett. Kommunen
mente at vass- og avløpsanleggslova ikke innebar et absolutt forbud mot å �nansiere utbygging
av infrastruktur gjennom frivillige avtaler med private. Det ble vist til at avtalene var inngått fordi
kommunen i utgangspunktet ikke tilrettela med kommunale ledninger i et område av denne
karakter. Utbyggingen var imidlertid ønsket av et �ertall av hjemmelshaverne. De private hadde
ønsket å bidra gjennom betaling av anleggsbidrag.

Kommunen påpekte at avtalene var frivillige. Hytter kunne ikke pålegges å ha innlagt vann, og da
kunne heller ikke avløpstilknytning pålegges. Boliger ble ikke belastet med anleggsbidrag. Dette
av hensyn til likhet ved kommunal fremføring til boliger ellers i kommunen. Det var kommunens
syn at det var inngått alminnelige avtaler som ikke var rammet av noen ugyldighetsgrunn.
Kommunen viste til tolkningsuttalelse 1. august 2014 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om «§§ 18-1 og 18-3 – Spørsmål vedrørende
refusjonsbestemmelser i plan- og bygningsloven kapittel 18». Det ble opplyst at kommunen
hadde støttet seg til uttalelsen ved valg av modell. Kommunen var i tillegg forpliktet til å følge
«Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2021», som var
vedtatt av by- og kommunestyrene i ni samarbeidskommuner. Av planen fremgikk det:

«For hytteeiendommer dekkes normalt hele anleggskostnaden ved tilknytning av hytteeier.
I kommuner med stort innslag av hytter i sårbare naturområder utredes muligheter for
tilknytning gjennom et spleiselag mellom kommunene og hytteeiere, men slik at dette ikke
medfører økte gebyrer for allerede tilknyttede eiendommer.»

Til slutt opplyste kommunen at anlegget sto ferdig i mars 2019. De avtale anleggsbidragene var
imidlertid ikke oppkrevd, fordi anlegget ennå ikke var formelt overtatt av entreprenør.
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Etter en gjennomgang av svarbrevet besluttet vi å stille noen ytterligere spørsmål på generelt
grunnlag til Klima- og miljødepartementet. Videre ba vi Kommunal- og
moderniseringsdepartementet svare på om departementet med tolkningsuttalelsen 1. august
2014 – som kommunen hadde støttet seg på ved valg av modell – hadde ment å gi sin
tilslutning til at en kommune i kraft av sin private autonomi kan inngå frivillige avtaler med
borgerne om betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til etablering mv. av et
kommunalt vann- og avløpsanlegg i et allerede ferdig utbygd område.

Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarte i
henholdsvis brev 27. juni og 5. september 2019 hit. Brevene – som er omtalt nedenfor – ble
oversendt Sande kommune for merknader. Såfremt kommunen fastholdt at vass- og
avløpsanleggslova ikke var til hinder for inngåelse av alminnelige avtaler med borgerne om
betaling av anleggsbidrag, ba vi om en nærmere redegjørelse for det rettslige grunnlaget for
dette standpunktet.

Advokatfullmektig Snorre Nøstdahl svarte 21. oktober 2019 på vegne av Sande kommune. Han
fastholdt at kommunen i kraft av privat autonomi kunne inngå avtaler om frivillige bidrag til
etableringen av det kommunale avløpsanlegget. Norsk Vann – den nasjonale
interesseorganisasjonen for vannbransjen – hadde opplyst at dette ble gjort i mange kommuner.
Det ble trukket frem at tilknytningsplikten etter plan- og bygningsloven § 27-2 inntrer når en
offentlig avløpsledning ligger i nærheten av en eiendom. Da avtalene om anleggsbidrag ble
inngått, var den kommunale ledningen ikke lagt. Det forelå dermed ikke tilknytningsplikt for
eiendommene. Kommunen påpekte at det på avtaletidspunktet dermed heller ikke forelå
gebyrplikt etter vass- og avløpsanleggslova § 3, jf. forurensningsforskriften § 16-1. Avtalene var
følgelig ikke i strid med de lovbestemte gebyrreglene. Det ble pekt på �ere positive sider ved at
kommunen hadde stått ansvarlig for utbyggingen. Blant annet hadde opparbeidelsen blitt langt
rimeligere enn om de private skulle forestått den selv. Kommunen erkjente imidlertid at personer
som ikke ble med på de frivillige avtalene, ikke kunne pålegges å betale anleggsbidrag.
Anleggsbidrag kunne heller ikke oppkreves av kommende abonnenter, med mindre det forelå en
avtale om betaling av frivillige bidrag.

Det ble gjentatt at hytter kunne velge ikke å ha innlagt vann, og at tilkobling da ikke ville bli
pålagt. Dette var formidlet hytteeierne forut for avtaleinngåelsen. Klager kunne således valgt
ikke å knytte seg til ledningen, og slik unngått etableringskostnader. Det var videre gitt
informasjon om at tilkobling ikke var nødvendig der det kunne dokumenteres et tilfredsstillende
privat avløpsanlegg. Tilsynet for små avløpsanlegg hadde imidlertid uttrykt at det var uvisst om
det var mulig å etablere tilfredsstillende private anlegg i området.

Klager kom 5. november 2019 med merknader til kommunens svarbrev. Hun presiserte at
kommunen forut for avtaleinngåelsen hadde varslet pålegg om tilknytning og gjort det klart at
det ikke fantes noe alternativ. Det hadde ikke vært noen dialog om saken, klager hadde ikke blitt
spurt om hun ønsket anlegget, og kommunens svar om mulig fritak fra tilknytningsplikt sto i
direkte strid med den informasjonen som var gitt forut for avtaleinngåelsen. Klager hadde ikke
på noe tidspunkt oppfattet at det fantes noe reelt alternativ til den «såkalte frivillige avtalen om
anleggsbidrag».
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I brev 15. november 2019 innga advokatfullmektig Nøstdahl tilleggsmerknader om unntak fra
tilknytningsplikt, søknad om unntak fra tilknytningsplikt og anleggsbidrag. Det ble blant annet
vist til at hjemmelshaverne frivillig hadde gått med på å betale anleggsbidrag og knytte seg til
anlegget. Kommunen hadde verken varslet eller sendt ut et formelt pålegg om tilknytning.
Anleggsbidraget var ikke et gebyr, men et frivillig bidrag for å få til en tilfredsstillende
avløpsløsning på eiendommene. Hytteeierne hadde dessuten hatt et reelt valg mellom å ha eller
ikke å ha innlagt vann. De som valgte innlagt vann kunne igjen velge mellom å gjennomføre
tilknytningen til det kommunale anlegget i egen regi, eller bli med på samarbeidsprosjektet ved å
inngå avtale om anleggsbidrag mv. med kommunen.

Klager kom med ytterligere merknader 26. november 2019. Hun understreket at årsaken til at
hjemmelshaverne «frivillig» hadde valgt å knytte eiendommene til anlegget uten formelt pålegg,
var at de ikke hadde oppfattet at det fantes noe alternativ til tilknytning, jf. kommunens
orienteringsbrev 18. november 2016. Videre påpekte hun at kommunens omtale av unntak fra
tilknytningsplikten, gjaldt eiendommer uten innlagt vann. Det ble antatt ikke å være et alternativ
for noen av de som hadde investert i innlagt vann, etablert avløp mv. å gå tilbake til «vann til
vegg». Hun utdypet også den tidligere anførselen om at �nansieringsmodellen innebar en
uakseptabel forskjellsbehandling.

Advokatfullmektig Nøstdahl kom etter dette ikke med ytterligere merknader.

Ombudsmannens syn på saken
Spørsmålet i saken er om Sande kommune hadde rettslig adgang til å inngå avtaler med
hjemmelshaverne i området Bjerkøya nord/Østsideveien om betaling av anleggsbidrag. Det
avtalte anleggsbidraget kom i tillegg til tilknytningsavgift og årlige gebyrer, og skulle dekke
kommunens kostnader til etableringen av hovednettet. Hvorvidt anleggsbidraget er beregnet i
tråd med regelverket om selvkost, er ikke en del av saken her. Det presiseres at det er inngått
alminnelige avtaler, og ikke utbyggingsavtaler. Videre presiseres det at reglene om refusjon i
plan- og bygningsloven kapittel 18 ikke er anvendbare i saken.

Vass- og avløpsanleggslova § 3 statuerer gebyrplikt for mottakere av kommunale vann- og
avløpstjenester. Bestemmelsen regulerer når gebyrplikten inntrer, hvilke eiendommer som er
gebyrpliktige og hvem plikten til å betale gebyrer påligger. Det følger av lovens § 4 at gebyrene
skal være «eingongsgebyr for tilknyting» – såkalt tilknytningsgebyr eller tilknytningsavgift – og
«årlege gebyr». Kommunen kan i medhold av bestemmelsen ikke kreve inn øvrige gebyrer, eller
på andre måter ta seg betalt for de vann- og avløpstjenestene som leveres. En slik adgang er
heller ikke hjemlet andre steder i loven. Nærmere regler om blant annet rammene for gebyrene
er gitt i forurensningsforskriften kapittel 16. Heller ikke forskriften åpner for at det kan kreves inn
annet enn tilknytningsgebyr og årlige gebyrer.

I Sande kommunes orienteringsbrev 18. november 2016 til hjemmelshaverne ble det på side 2
første avsnitt og side 3 fjerde avsnitt, opplyst at de som valgte ikke å inngå den vedlagte avtalen
om anleggsbidrag og bli med på en felles byggesøknad, ville bli pålagt å knytte seg til det
kommunale anlegget etter ferdigstillelse. Videre ble det på side 2 andre avsnitt, opplyst at
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«[a]nleggsbidrag påløper uavhengig av om en er med i felles byggesøknad eller velger å kjøre
hele prosessen enkeltvis». Slik ombudsmannen forstår opplysningene, var det en forutsetning
for å bli med i den felles byggesøknaden at avtalen ble signert. De som ikke signerte avtalen,
måtte gjennomføre tilknytning til anlegget i egen regi etter ferdigstillelse. Det ville uansett påløpe
anleggsbidrag og tilknytningsavgift, jf. side 2 andre og tredje avsnitt.

Uten en tosidig forpliktende avtale vil et kommunalt krav eller pålegg om betaling av
anleggsbidrag være et inngrep overfor den enkelte. Et slikt inngrep krever etter
legalitetsprinsippet hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov. Verken vass- og
avløpsanleggslova eller forurensningsforskriften kapittel 16 hjemler en plikt til å betale
anleggsbidrag. Ombudsmannen kan dermed ikke se at kommunen ville hatt nødvendig
lovhjemmel til å oppkreve anleggsbidrag av hjemmelshavere som ikke signerte avtalen.
Forutsetningen i orienteringsbrevet om at anleggsbidrag ville påløpe uavhengig av om avtalen
ble signert eller ikke, er følgelig ikke rettslig holdbar. At betaling av anleggsbidrag ikke kan
pålegges personer som ikke blir med på frivillige avtaler, synes også erkjent av Sande kommune
i forbindelse med undersøkelsen av saken herfra.

Kommunen har fremholdt at avtalene var frivillige, og at det på avtaletidspunktet ikke forelå
gebyrplikt etter vass- og avløpsanleggslova. Så vidt ombudsmannen forstår, mener kommunen
at det av den grunn ikke foreligger noen rettslig kon�ikt mellom avtalene og de lovbestemte
gebyrreglene for kommunale vann- og avløpstjenester. Loven er – er det anført – ikke til hinder
for avtaleinngåelse i kraft av kommunens private autonomi.

Vass- og avløpsanleggslova § 3 første ledd regulerer når gebyrplikten for bebygde eiendommer
inntrer. Bestemmelsens første og andre punktum lyder:

«Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten
beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og
avløpsgebyr  til kommunen. Det same gjeld når kommunen med heimel i plan- og
bygningslova  §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at eigedomen skal ha slik tilknyting.»

I plan- og bygningsloven § 27-2 om avløp heter det i andre ledd første punktum:

«Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen.»

Som det fremgår, er det en forutsetning for gebyrplikt at eiendommen enten er tilknyttet en
kommunal avløpsledning eller at eiendommen er krevd tilknyttet en slik ledning i medhold av
plan- og bygningsloven §§ 27-1 eller 27-2. Tilknytningsplikten etter plan- og bygningsloven § 27-
2 inntrer når en offentlig avløpsledning går over eiendommen, i vei som støter til den eller over
nærliggende areal. Det er således forutsatt at ledningen allerede ligger i grunnen. Bestemmelsen
gjelder bare for fritidseiendom der dette er bestemt i plan, jf. plan- og bygningsloven § 30-6. Ved
rulleringen av kommuneplanens arealdel for Sande kommune (2014-2026) ble det inntatt en
bestemmelse om tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse.

Det er på det rene at avløpsledningen ikke var lagt da avtalene om anleggsbidrag ble inngått.
Tvert om var avtalene ansett som en nødvendig forutsetning for at det planlagte kommunale



7.5.2020 Anleggsbidrag ved etablering av et kommunalt avløpsanlegg - Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/anleggsbidrag-ved-etablering-av-et-kommunalt-avlopsanlegg/ 7/11

anlegget skulle realiseres. Det synes således riktig, som fremholdt av kommunens
prosessfullmektig, at det på avtaletidspunktet ikke forelå gebyrplikt etter vass- og
avløpsanleggslova. Etter ombudsmannens vurdering kan det imidlertid ikke alene ut fra dette
konkluderes med at avtalene ikke er i strid med, eller på andre måter er problematiske i forhold
til, det lovbestemte gebyrregelverket for kommunale vann- og avløpstjenester.

Gebyrreglene for vann- og avløp ble innført ved vass- og kloakkavgiftslova 1974. Innføringen
hadde bakgrunn i at de tidligere lovfestede og ulovfestede �nansieringsordningene ikke ble
ansett hensiktsmessige eller tilstrekkelige til å oppnå målsettingen om tilfredsstillende
vannforsyning og kloakkanlegg innen relativt kort tid, jf. Ot.prp. nr. 58 (1972-1973) side 1, 2 og 7.
Det ble funnet å være et presserende behov for å etablere en ordning som ga kommunene
mulighet til å forsere arbeidet med bygging av vann- og kloakkanlegg, jf. proposisjonen side 7.
Den ordningen som ble foreslått – og som senere ble vedtatt – bygget på prinsippet om at
brukerne av fast eiendom fullt ut skulle dekke alle kostnader i forbindelse med slike anlegg. Det
er �ere steder i proposisjonen uttrykt og forutsatt at kostnadene relaterer seg til så vel bygging,
drift og vedlikehold, jf. eksempelvis side 8. Kostnader som ikke kunne kreves dekket ved
refusjoner, ble foreslått krevd inn med hjemmel i en egen avgiftslov, og da i form av
tilknytningsavgift og årlige gebyrer, jf. side 9 og 12. Reglene i den tidligere vass- og
kloakkavgiftslova 1974 § 1 om når gebyrplikten inntrer og § 2 om hvilke gebyrer som kan kreves,
er videreført i vass- og avløpsanleggslova §§ 3 og 4, jf. også Prop. 136 L (2010-2011) side 15. Til
grunn for gebyrreglene ligger prinsippet om selvkost. Prinsippet innebærer at gebyrene ikke skal
overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Videre
skal gebyrene som innbetales, utelukkende benyttes til de formål som de er forutsatt å dekke.
Prinsippet er i dag nedfelt i forurensningsforskriften § 16-1.

Slik ombudsmannen leser Ot.prp. nr. 58 (1972-1973), som ligger til grunn for gebyrreglene,
fremstår det som en klar forutsetning at ikke bare drifts- og vedlikeholdsutgifter, men også
byggekostnader, skulle kreves inn i form av gebyrer når kostnadene ikke kunne dekkes ved
refusjoner. Slike kostnader vil naturlig nok etter sin art påløpe før den kommunale ledningen
ligger i grunnen, og dermed før det foreligger en tilknytningsplikt og plikten til å betale gebyrer
inntrer. Det vises i denne sammenheng til proposisjonen side 12, merknadene til § 2, der det
heter at tilknytningsavgiften «beregnes og forfaller til betaling ved tilknytning …». Lovgiver synes
således allerede ved vedtakelsen av vass- og kloakkavgiftslova 1974 å ha vært oppmerksom på
at gebyrene også skulle dekke kostnader pådratt forut for gebyrpliktens inntreden. Sett i dette
lyset fremstår Sande kommunes modell med avtaler om betaling av anleggsbidrag
problematisk, idet den strider mot en av forutsetningene bak innføringen av de lovbestemte
gebyrreglene. Også Klima- og miljødepartementets svar på de generelle spørsmålene herfra
trekker i denne retningen. Fra svarbrevet 1. mars 2019 hit gjengis:

 «Etter departementets vurdering er det gjennom vass- og avløpsanleggslova §§ 3 og 4 jf.
forurensningsforskriften kapittel 16 uttømmende regulert hvordan man kan kreve betalt
for vann og avløpstjenesten som kommunen leverer. Her fremgår det at kommunen kan
kreve tilknytningsgebyr dersom vilkårene for dette er oppfylt samt årsgebyr. Bakgrunnen er
at kommunen er eneleverandør av denne tjenesten, og det er derfor laget regler for
hvordan de kan ta seg betalt. Departementet mener at gebyrreglene må forstås som en
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ufravikelig regel, og reglene i vass- og avløpsanleggslova kan ikke omgås ved at
kommunen enten innfører tilleggsgebyrer utover det som er tillatt etter vass- og
avløpsanleggslova §§ 3 og 4 jf. forurensningsforskriften kapittel 16, eller tar seg betalt for
vann- og avløpstjenester på avtalerettslig grunnlag.»

Videre gjengis det fra departementets svarbrev 27. juni 2019 hit:

«Dersom det er tilknytningsplikt for eiendommene, er det etter vårt syn klart at kommunen
ikke kan kreve annet enn gebyrer. For eiendommer som ikke har tilknytningsplikt, og som
ønsker å bli tilknyttet kommunalt nett, så vil det være mulig at de private går sammen i et
andelslag og etter samtykke fra kommunen selv bekoster et anlegg som kommunen så
overtar. Det vil også være mulig at kommunen lager er nytt anlegg og tar høyere
tilknytningsgebyr for eiendommer i det aktuelle området for å bekoste opparbeidelsen.
Departementet mener imidlertid fortsatt at når kommunen først står for utbyggingen av et
kommunalt nett, så vil det være i strid med hensikten i forurensningsforskriften kapittel 16
om kommunen skal �nansiere dette med anleggsbidrag fastsatt i private avtaler. Gjennom
vass- og avløpsanleggslova gis kommunen i praksis nærmest monopol på å bygge og eie
vass- og avløpsanlegg. Rammene for hvordan dette skal �nansieres er gitt i
forurensningsforskriften kapittel 16. Kapittel 16 gir rom for å løse �nansieringen av slik
utbygging på �ere måter, men private avtaler om anleggsbidrag vil etter [departementets]
vurdering falle utenfor det kapittel 16 åpner for.»

Klima- og miljødepartementet synes således klart å mene at en kommune ikke har rettslig
adgang til å inngå alminnelige avtaler med borgerne om betaling av anleggsbidrag til dekning av
kostnader til etableringen av et kommunalt avløpsnett, idet en slik innretning strider mot
gebyrreglene i vass- og avløpsanleggslova §§ 3 og 4, jf. forurensningsforskriften kapittel 16.
Videre har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i svarbrevet 5. september 2019 hit
avvist at departementet med tolkningsuttalelsen 1. august 2014 har ment å gi sin tilslutning til
en slik innretning. Det ble i svarbrevet også brakt på det rene at det på dette punktet ikke
foreligger noen rettslig uenighet eller uoverensstemmelser departementene imellom.

Sande kommune har trukket frem at kommunen ikke er pålagt å dekke inn alle kostnader til
utbygging av kommunale anlegg gjennom gebyrer. Ombudsmannen er enig i dette, som
eksplisitt fremgår av forarbeidene til vass- og avløpsanleggslova, Prop. 136 L (2010-2011) side
8. Der fremgår det videre at kommunene «derfor [kan] med�nansiere deler av vann- og
avløpssektoren gjennom kommunebudsjettet». Kommunal med�nansiering er noe annet enn
inngåelse av alminnelige avtaler med borgerne om betaling av anleggsbidrag. Uttalelsen kan
derfor vanskelig sees å være et argument for at loven åpner for alternativ �nansiering. 
Ombudsmannen kan videre ikke se at det kan være avgjørende at kommunen normalt ikke
tilrettelegger med kommunale ledninger i et område som Bjerkøya nord/Østsideveien. Når
kommunen først velger å etablere og stå for utbyggingen av et kommunalt avløpsnett, må den
forholde seg til de rettsregler og eventuelle rettslige skranker som gjelder.

Klima- og miljødepartementets svar på de generelle spørsmålene herfra trekker entydig i retning
av at det ikke er rettslig adgang til å inngå frivillige, alminnelige avtaler med borgerne om
betaling av anleggsbidrag, men at etableringskostnader mv. eventuelt kunne vært dekket inn
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gjennom gebyrer. Som det fremgår ovenfor, kan forarbeidene bak innføringen av gebyrreglene
synes å trekke i samme retning. Ombudsmannen �nner grunn til å påpeke at
kostnadsinndekning gjennom de lovbestemte gebyrreglene, vil medføre at prinsippet om
selvkost på vann- og avløpsområdet gjør seg gjeldende, jf. forurensningsforskriften § 16-1. Det
samme synes ikke umiddelbart å gjelde dersom en legger kommunens standpunkt om at
avtalene ikke er i kon�ikt med gebyrreglene, til grunn. Legges standpunktet til grunn synes det i
utgangspunktet heller ikke å være noe i veien for at man frivillig avtaler også andre potensielt
avvikende ordninger, herunder ulik behandling av for eksempelvis hytteeiere og fastboende.
Læren om myndighetsmisbruk vil imidlertid sette skranker for hva som lovlig kan avtales. Også i
dette lyset fremstår den ordningen Sande kommune har valgt, betenkelig.

Selv om det er momenter som trekker i retning av at avtalene om anleggsbidrag ikke er forenlige
med de lovbestemte gebyrreglene for kommunale vann- og avløpstjenester, er det også
momenter som trekker i motsatt retning. Verken vass- og avløpsanleggslova eller
forurensningsforskriften kapittel 16 inneholder bestemmelser som uttrykkelig fastslår at
gebyrreglene ikke kan fravikes eller suppleres gjennom alminnelige, frivillige avtaler. Det kan
også argumenteres for at det er vanskelig å �nne konkrete eller entydige holdepunkter i
forarbeidene for at det ikke er rom for å etablere alternative løsninger på frivillig grunnlag,
herunder i tidsrommet før gebyrplikten etter vass- og avløpsanleggslova § 3, jf. plan- og
bygningsloven § 27-2, inntrer. Klima- og miljødepartementet har ikke vært inne på spørsmålet i
svarbrevet hit. Departementet har heller ikke i særlig grad underbygget med rettskilder det klare
standpunktet det har inntatt. Gjennom undersøkelsen av saken her har det kommet frem at den
nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, Norsk Vann, har opplyst at
�nansieringsmodeller med bruk av alminnelige, frivillige avtaler om anleggsbidrag, benyttes i
mange kommuner. Opplysningen er ikke underbygget overfor ombudsmannen. Med forbehold
om at opplysningen er riktig, er det imidlertid �ere kommuner som praktiserer en ordning som
departementet synes å mene at ikke er rettslig holdbar. Det er uansett nærliggende å anta at
modeller som den foreliggende kan være å �nne i de åtte andre kommunene som sammen med
Sande kommune har sluttet seg til «Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i
Drammensregionen 2010 – 2021».

Ombudsmannen �nner det på denne bakgrunn vanskelig å konkludere sikkert på spørsmålet om
en kommune i kraft av sin private autonomi har rettslig adgang til å inngå alminnelige, frivillige
avtaler med borgerne om betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til etableringen av
et kommunalt avløpsnett, i tillegg til tilknytningsgebyr og årlige gebyrer. Det at ombudsmannen
�nner det vanskelig å konkludere sikkert på spørsmålet og anser rettssituasjonen på området
for å være uavklart, er formidlet til Klima- og miljødepartementet, med henstilling om å avklare
nærmere de rettslige rammene for �nansering av kommunale vann- og avløpsanlegg.

Kommunen har gjort gjeldende at den enkelte hjemmelshaver har forpliktet seg til å betale et
anleggsbidrag på kr 66 442 ved at de tilsendte avtalene ble signert. En grunnleggende
forutsetning for dette – gitt at det er rettslig adgang til å inngå denne typen avtaler – er at
avtalene kan anses inngått frivillig, og med tilstrekkelig kunnskap om denne friheten. Det følger
av kommunens orienteringsbrev 18. november 2016 side 2, første og femte avsnitt:
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 «Med kommunalt vann og avløpsnett i nærområdet er deres eiendommer klart underlagt
bestemmelsene som pålegger oss å kreve tilknytning til kommunale ledninger framfor
andre løsninger. Det betyr at de som velger å ikke inngå vedlagt avtaleforslag med Sande
kommune vil få tilsendt varsel med pålegg om tilknytning til kommunal vannforsyning
og/eller kommunalt avløp kort tid etter at kommunalt VA-anlegg for vann og avløp er satt i
drift. Påleggene vil også gjelde for de eiendommer som har privat vannforsyning og de
som allerede har en utslippstillatelse med godkjent privat renseløsning … Unntatt fra
pålegg om tilknytning til kommunalt avløp, er eiendommer UTEN innlagt vann.»

Videre følger det på side 2, andre avsnitt at «[v]ed å gjennomføre tiltaket i egen regi vil hver
enkelt eier måtte stå ansvarlig for at pålegget blir utført … Anleggsbidrag påløper uavhengig av
om en er med i felles byggesøknad eller velger å kjøre hele prosessen enkeltvis». Det fremgår
videre på side 3, fjerde avsnitt at de som ønsket å være med i en felles byggesak, måtte
underskrive den vedlagte avtalen og returnere den til kommunen innen fastsatt frist.

Etter ombudsmannens syn tilsier en naturlig forståelse av de opplysningene som ble gitt i
orienteringsbrevet at klager og de andre hjemmelshaverne i området som allerede hadde eller
ønsket innlagt vann, i realiteten sto overfor to valg: (1) å signere den vedlagte avtalen, bli med i
en felles byggesøknad og forplikte seg til å betale anleggsbidrag, eller (2) å avstå fra å signere
avtalen, gjennomføre fremtidig pålegg om tilknytning i egen regi og likevel måtte betale
anleggsbidrag. Som påpekt ovenfor, er opplysningen om at anleggsbidrag ville påløpe uavhengig
av om avtalen ble signert eller ikke, ikke rettslig holdbar. Som nevnt ville ikke kommunen hatt
nødvendig hjemmel til å kreve anleggsbidrag av hjemmelshavere som ikke underskrev avtalen.
Avtalene må således allerede på dette punktet anses for å være inngått på sviktende eller
feilaktig grunnlag. Det ble forut for avtaleinngåelsen heller ikke gitt informasjon om at det er gitt
lovbestemte gebyrregler som er ment å dekke kostnader til etablering av kommunale
avløpsanlegg. For hjemmelshaverne ble betaling av anleggsbidrag fremstilt som en unngåelig
forutsetning for at anlegget skulle bli realisert, uten at de ble informert om at avtaler om
anleggsbidrag avviker fra lovens ordning. Hjemmelshaverne synes heller ikke å ha blitt informert
om, eller på andre måter forstått, at en avtalemodell uavhengig av lovens ordning, vil kunne
innebære en fravikelse av også andre lovbestemte regler. I det hele fremstår den informasjonen
som ble gitt av Sande kommune forut for avtaleinngåelsen som feilaktig, mangelfull, misvisende
og lite informativ.

Disse forholdene gjør at avtalene om betaling av anleggsbidrag vanskelig kan anses for å være
inngått frivillig. Ombudsmannen �nner det i alle tilfeller klart at hjemmelshaverne ikke hadde
tilstrekkelig kunnskap om at de sto fritt til å inngå avtalene. De �kk ikke tilstrekkelig informasjon
til å forstå at avtaler om anleggsbidrag inngås på frivillig basis. Den informasjonen som ble gitt,
var heller ikke tilstrekkelig til at hjemmelshaverne kunne ta et informert og bevisst valg med
hensyn til om de frivillig ønsket å bidra med anleggsbidrag.  Ombudsmannen mener på denne
bakgrunn at hjemmelshaverne ikke kan anses rettslig bundet av de avtalene som er inngått.
Avtalene kan følgelig ikke gjøres gjeldende. Det presiseres at dette gjelder uten hensyn til om
anleggsbidragene eventuelt skulle være betalt.
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Saken gir ellers grunn til å minne om at forvaltningsloven gjelder for «den virksomhet som drives
av forvaltningsorganer», jf. lovens § 1. Dette gjelder også utøvingen av privat autonomi, og
uavhengig av den rettslige karakteren til, eller det nærmere innholdet av, de avtalene som inngås,
jf. forvaltningskomiteens innstilling (1958) side 432 og Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) side 53. Dette
innebærer at reglene i forvaltningsloven kapittel I og II kommer til anvendelse, herunder reglene
om forvaltningens veiledningsplikt. Den veiledningen som ble gitt av Sande kommune forut for
avtaleinngåelsen, er dels feilaktig og dels mangelfull.

Konklusjon
Ombudsmannen �nner det vanskelig å konkludere sikkert på spørsmålet om en kommune i kraft
av privat autonomi har rettslig adgang til å inngå alminnelige, frivillige avtaler med borgerne om
betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til etablering av et kommunalt avløpsanlegg.
Dette er formidlet Klima- og miljødepartementet, med henstilling om å avklare nærmere de
rettslige rammene for �nansiering av slike anlegg.

Avtalene mellom hjemmelshaverne i området Bjerkøya nord/Østsideveien og Sande kommune
om betaling av anleggsbidrag, er inngått på sviktende og feilaktige grunnlag. Det er vanskelig å
se at avtalene kan anses inngått frivillig. Hjemmelshaverne hadde i alle tilfeller ikke tilstrekkelig
kunnskap om at de sto fritt til å inngå avtalene. Ombudsmannen mener at hjemmelshaverne
ikke er rettslig bundet av avtalene. Avtalene kan da ikke gjøres gjeldende. Dette gjelder selv om
anleggsbidragene eventuelt skulle være betalt. Hjemmelshaverne kan heller ikke pålegges å
betale anleggsbidrag i medhold av vass- og avløpsanleggslova §§ 3 og 4, jf.
forurensningsforskriften kapittel 16.

Ombudsmannen forutsetter at anleggsbidragene ikke oppkreves. Såfremt anleggsbidragene
allerede er betalt, bes kommunen tilbakebetale beløpene til hjemmelshaverne innen kort tid, med
tillegg av renter. Ombudsmannen ber om å bli holdt orientert om hvordan Sande kommune
følger opp denne saken videre.

14.12.2019 (2018/3058)



From: Thomas Gundersen <Thomas.Gundersen@bjerkan-stav.no> 
Sent: Monday, May 4, 2020 3:57 PM 
To: Magne Jøran Belsvik 
Subject: Anleggsbidrag / grunneieravtaler 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 

Hei, Magne Jøran. 
 
Jeg har forsøkt å ringe deg, men tar det per e-post i første omgang. 
 
Jeg har kikket litt på saken, og gravd litt i rettskildene. 
 
Jeg har kommet over en uttalelse fra Sivilombudsmannen fra 14.12.2019, som er 
interessant. Se link: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/anleggsbidrag-ved-
etablering-av-et-kommunalt-avlopsanlegg/ 
 
Saken gjaldt Sande kommunes adgang til å inngå avtaler med hjemmelshavere i et allerede 
utbygd område om betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til etablering av et 
kommunalt avløpsanlegg. Ombudsmannen reiser et generelt spørsmål om det er adgang for 
en kommune å inngå avtaler med borgerne om betaling av anleggsbidrag. I saken hadde 
Klima- og miljødepartementet uttalt at en kommune ikke har anledning til å inngå avtaler 
med borgerne om anleggsbidrag til dekning av kostnader til etablering av kommunale 
avløpsnett. Sivilombudsmannen konkluderer ikke, men har tilskrevet Klima- og 
miljødepartementet med henstilling om en avklaring.  
 
Jeg hitsetter fra ombudsmannens uttalelse: 
 
«Gebyrreglene for vann- og avløp ble innført ved vass- og kloakkavgiftslova 1974. Innføringen hadde 
bakgrunn i at de tidligere lovfestede og ulovfestede finansieringsordningene ikke ble ansett 
hensiktsmessige eller tilstrekkelige til å oppnå målsettingen om tilfredsstillende vannforsyning og 
kloakkanlegg innen relativt kort tid, jf. Ot.prp. nr. 58 (1972-1973) side 1, 2 og 7. Det ble funnet å være 
et presserende behov for å etablere en ordning som ga kommunene mulighet til å forsere arbeidet 
med bygging av vann- og kloakkanlegg, jf. proposisjonen side 7. Den ordningen som ble foreslått – og 
som senere ble vedtatt – bygget på prinsippet om at brukerne av fast eiendom fullt ut skulle dekke alle 
kostnader i forbindelse med slike anlegg. Det er flere steder i proposisjonen uttrykt og forutsatt at 
kostnadene relaterer seg til så vel bygging, drift og vedlikehold, jf. eksempelvis side 8. Kostnader som 
ikke kunne kreves dekket ved refusjoner, ble foreslått krevd inn med hjemmel i en egen avgiftslov, og 
da i form av tilknytningsavgift og årlige gebyrer, jf. side 9 og 12. Reglene i den tidligere vass- og 
kloakkavgiftslova 1974 § 1 om når gebyrplikten inntrer og § 2 om hvilke gebyrer som kan kreves, er 
videreført i vass- og avløpsanleggslova §§ 3 og 4, jf. også Prop. 136 L (2010-2011) side 15. Til grunn 
for gebyrreglene ligger prinsippet om selvkost. Prinsippet innebærer at gebyrene ikke skal overstige 
kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Videre skal gebyrene 
som innbetales, utelukkende benyttes til de formål som de er forutsatt å dekke. Prinsippet er i dag 
nedfelt i forurensningsforskriften § 16-1. 

Slik ombudsmannen leser Ot.prp. nr. 58 (1972-1973), som ligger til grunn for gebyrreglene, fremstår 
det som en klar forutsetning at ikke bare drifts- og vedlikeholdsutgifter, men også byggekostnader, 
skulle kreves inn i form av gebyrer når kostnadene ikke kunne dekkes ved refusjoner. Slike kostnader 
vil naturlig nok etter sin art påløpe før den kommunale ledningen ligger i grunnen, og dermed før det 
foreligger en tilknytningsplikt og plikten til å betale gebyrer inntrer. Det vises i denne sammenheng til 
proposisjonen side 12, merknadene til § 2, der det heter at tilknytningsavgiften «beregnes og forfaller 
til betaling ved tilknytning …». Lovgiver synes således allerede ved vedtakelsen av vass- og 
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kloakkavgiftslova 1974 å ha vært oppmerksom på at gebyrene også skulle dekke kostnader pådratt 
forut for gebyrpliktens inntreden. Sett i dette lyset fremstår Sande kommunes modell med avtaler om 
betaling av anleggsbidrag problematisk, idet den strider mot en av forutsetningene bak innføringen av 
de lovbestemte gebyrreglene. Også Klima- og miljødepartementets svar på de generelle spørsmålene 
herfra trekker i denne retningen. Fra svarbrevet 1. mars 2019 hit gjengis: 

«Etter departementets vurdering er det gjennom vass- og avløpsanleggslova §§ 3 og 4 jf. 
forurensningsforskriften kapittel 16 uttømmende regulert hvordan man kan kreve betalt for vann og 
avløpstjenesten som kommunen leverer. Her fremgår det at kommunen kan kreve tilknytningsgebyr 
dersom vilkårene for dette er oppfylt samt årsgebyr. Bakgrunnen er at kommunen er eneleverandør av 
denne tjenesten, og det er derfor laget regler for hvordan de kan ta seg betalt. Departementet mener 
at gebyrreglene må forstås som en ufravikelig regel, og reglene i vass- og avløpsanleggslova kan ikke 
omgås ved at kommunen enten innfører tilleggsgebyrer utover det som er tillatt etter vass- og 
avløpsanleggslova §§ 3 og 4 jf. forurensningsforskriften kapittel 16, eller tar seg betalt for vann- og 
avløpstjenester på avtalerettslig grunnlag.» 

Videre gjengis det fra departementets svarbrev 27. juni 2019 hit: 

«Dersom det er tilknytningsplikt for eiendommene, er det etter vårt syn klart at kommunen ikke kan 
kreve annet enn gebyrer. For eiendommer som ikke har tilknytningsplikt, og som ønsker å bli tilknyttet 
kommunalt nett, så vil det være mulig at de private går sammen i et andelslag og etter samtykke fra 
kommunen selv bekoster et anlegg som kommunen så overtar. Det vil også være mulig at kommunen 
lager er nytt anlegg og tar høyere tilknytningsgebyr for eiendommer i det aktuelle området for å 
bekoste opparbeidelsen. Departementet mener imidlertid fortsatt at når kommunen først står for 
utbyggingen av et kommunalt nett, så vil det være i strid med hensikten i forurensningsforskriften 
kapittel 16 om kommunen skal finansiere dette med anleggsbidrag fastsatt i private avtaler. Gjennom 
vass- og avløpsanleggslova gis kommunen i praksis nærmest monopol på å bygge og eie vass- og 
avløpsanlegg. Rammene for hvordan dette skal finansieres er gitt i forurensningsforskriften kapittel 16. 
Kapittel 16 gir rom for å løse finansieringen av slik utbygging på flere måter, men private avtaler om 
anleggsbidrag vil etter [departementets] vurdering falle utenfor det kapittel 16 åpner for.» 

Klima- og miljødepartementet synes således klart å mene at en kommune ikke har rettslig adgang til å 
inngå alminnelige avtaler med borgerne om betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til 
etableringen av et kommunalt avløpsnett, idet en slik innretning strider mot gebyrreglene i vass- og 
avløpsanleggslova §§ 3 og 4, jf. forurensningsforskriften kapittel 16. 

[…] 
 
«Selv om det er momenter som trekker i retning av at avtalene om anleggsbidrag ikke er forenlige 
med de lovbestemte gebyrreglene for kommunale vann- og avløpstjenester, er det også momenter 
som trekker i motsatt retning. Verken vass- og avløpsanleggslova eller forurensningsforskriften kapittel 
16 inneholder bestemmelser som uttrykkelig fastslår at gebyrreglene ikke kan fravikes eller suppleres 
gjennom alminnelige, frivillige avtaler. Det kan også argumenteres for at det er vanskelig å finne 
konkrete eller entydige holdepunkter i forarbeidene for at det ikke er rom for å etablere alternative 
løsninger på frivillig grunnlag, herunder i tidsrommet før gebyrplikten etter vass- og avløpsanleggslova 
§ 3, jf. plan- og bygningsloven § 27-2, inntrer. Klima- og miljødepartementet har ikke vært inne på 
spørsmålet i svarbrevet hit. Departementet har heller ikke i særlig grad underbygget med rettskilder 
det klare standpunktet det har inntatt. Gjennom undersøkelsen av saken her har det kommet frem at 
den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, Norsk Vann, har opplyst at 
finansieringsmodeller med bruk av alminnelige, frivillige avtaler om anleggsbidrag, benyttes i mange 
kommuner. Opplysningen er ikke underbygget overfor ombudsmannen. Med forbehold om at 
opplysningen er riktig, er det imidlertid flere kommuner som praktiserer en ordning som departementet 
synes å mene at ikke er rettslig holdbar. Det er uansett nærliggende å anta at modeller som den 
foreliggende kan være å finne i de åtte andre kommunene som sammen med Sande kommune har 
sluttet seg til «Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2021». 

Ombudsmannen finner det på denne bakgrunn vanskelig å konkludere sikkert på spørsmålet om en 
kommune i kraft av sin private autonomi har rettslig adgang til å inngå alminnelige, frivillige avtaler 
med borgerne om betaling av anleggsbidrag til dekning av kostnader til etableringen av et kommunalt 
avløpsnett, i tillegg til tilknytningsgebyr og årlige gebyrer. Det at ombudsmannen finner det vanskelig å 
konkludere sikkert på spørsmålet og anser rettssituasjonen på området for å være uavklart, er 



formidlet til Klima- og miljødepartementet, med henstilling om å avklare nærmere de rettslige 
rammene for finansering av kommunale vann- og avløpsanlegg.» 

 

Ombudsmannen gikk deretter inn i den konkrete saken i Sande, og kom til at avtalene var 
inngått på sviktende og feilaktig grunnlag. De var ikke inngått frivillig. Ombudsmannen kom 
til at hjemmelshaverne ikke var bundet av avtalene og forutsatte at anleggsbidragene ikke 
ble oppkrevd eller at det ble betalt tilbake. 
 

Etter det jeg kan se, har det foreløpig ikke kommet noe svar fra departementet på 
Sivilombudsmannens henstilling om en nærmere avklaring av de rettslige rammene for 
finansiering av kommunale vann- og avløpsanlegg. 
 
*** 
 

Basert på ovennevnte så fremstår rettstilstanden på området noe uklar, dog synes det som 
at departementet foreløpig har inntatt et relativt klart standpunkt.  
Var dere i kommunen kjent med denne uttalelsen fra Sivilombudsmannen og 
departementets syn? (Den kom i desember i fjor, så den er relativt fersk). 
Hvis dette var nytt for dere så vil jeg tilrå at dere i første omgang leser uttalelsen fra 
ombudsmannen i sin helhet, også kan vi deretter ta en prat for å drøfte ev. handlingsrom og 
veien videre. 
 
Hører fra deg. 
 
 
 
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. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret  

Møtedato: 31.10.2017 

Sak: 77/17  

 

Resultat: Enstemmig vedtatt 

 

Arkivsak: 17/2220-3 M42 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - UTBYGGING FELLES AVLØPSANLEGG 

TAFTØYAN HYTTEOMRÅDE  

 

 

Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

På grunn av det store antallet berørte eiendommer, vanskelige utbyggingsforhold og 

utfordrende resipientforhold, vil Hemne kommune gjennomføre utbygging av avløpsanlegg for 

B-feltet i Taftøyan, som et kommunalt avløpsanlegg. Hvis det gjennom videre prosjektering 

anses at andre eiendommer utenfor B-feltet bør tilknyttes, skal disse eiendommene innarbeides i 

anlegget. 

 

Det forutsettes at Hemne kommune får overta eksisterende prosjekteringsmateriale 

vederlagsfritt. 

 

Det er videre en forutsetning at minst 90% av bebygde og ubebygde eiendommene som kan 

tilkobles anlegget betaler anleggsbidrag/tilkoblingsavgift før utbygging kan starte. Hemne 

kommune vil forskuttere maksimalt 10% av anlegget.  

 

Det innføres et særskilt anleggsbidrag/tilkoblingsavgift for Taftøyan avløpsanlegg, som skal 

betales av alle nye abonnenter til avløpsanlegget. Dette innarbeides i gebyrregulativet når 

anlegget er ferdigstilt. 

 

Rådmann får fullmakt til å fastsette grensesnitt mellom privat og offentlig ledningsnett. 

 



 

 

Rådmann skal ved etablering av anlegget vurdere eksisterende avløpsanlegg i dekningsområdet 

for anlegget, og skal hvis en finner at det er hjemmel for det, pålegge eiendommer med andre 

avløpsløsninger å tilknytte seg felles avløpsanlegg. 

 

Arbeid med prosjektering og utbygging iverksettes så snart som praktisk mulig. Kostnader 

innarbeides i budsjettet så snart det økonomiske grunnlaget for anlegget er klart. 

Merverdiavgift planlegges tilbakeføres til prosjektet. 
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Saksbehandler:  Enhetsleder TLM Arkiv: M42  
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UTBYGGING FELLES AVLØPSANLEGG TAFTØYAN HYTTEOMRÅDE  

 

 

Ferdigbehandles i: 

Kommunestyret  

 

Saksdokumenter: 

16/3914-5 Møtereferat 25. november 2016 vedr Avløpsplan Taftøyan 

16/3914-7 Forespørsel om evt deltakelse i utbygging av fellesanlegg til hytteeiere i Taftøyan 

14/1051-9 Saksdokumenter utslippstillatelse/VA-plan Taftøyan 

 

Saksopplysninger: 

Vann og avløpsforhold i Taftøyan har vært et tema i svært lang tid. Hytteområdene i Taftøyan ble 

delvis utbygd langt tilbake i tid, da det ikke var tema å legge inn vann og avløp i ordinære hytter. 

Som tiden skred frem, ble det mer vanlig å legge inn vann, og høyere krav ble stilt til både 

vannkvalitet og avløpsforhold. 

 

I 2007 vedtok Hemne kommune å overta Taftøyan vannverk, og bygge ut vannforsyningen med 

leveranse fra Nordlandet vannverk i Aure kommune. I den forbindelse ble Hemne kommune en 

viktig aktør i dette området, da en sto som ansvarlig for vannforsyningen. Det er ikke å stikke under 

en stol at det har vært til dels krevende å være vannverkseier i Taftøyan, da det har vært svært 

mange ulovlige tilkoblinger. Hemne kommune har drevet sporadisk tilsyn med tanke på dette 

gjennom lang tid.  

 

Både i forbindelse med tilsyn, og etablering av nye hytteeiendommer, har det fra eiere av 

fritidseiendommene i området kommet inn mange søknader om å legge inn vann, med tilhørende 

avløpsløsninger. I 2009 så Hemne kommune at dette ble svært utfordrende med tanke på miljøet i 

Taftøyan, og det ble krevd at det skulle lages en felles vann- og avløpsplan for området før det ville 

gis vesentlige tillatelser til utslipp. Dette betydde også at det ikke kunne legges inn vann i hytter som 

ikke hadde en gyldig utslippstillatelse. 

 

Hytteeierforeninga og grunneiere i området jobbet hardt over lang tid for å greie å få i gang 

planlegging og interesse for deltakelse i et felles avløpsanlegg for B-feltet i Taftøyan. I 2014 greide 

de endelig å få på plass et prosjekt for området, og vann- og avløpsplan ble godkjent av Hemne 

kommune i Driftutvalgets sak 63/14, med en utslippstillatelse for 69 eiendommer. Utslippet ble 

godkjent fra et felles avløpsanlegg for de aktuelle eiendommene. 
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Fig 1 – godkjent avløpsplan Taftøyan B-felt 

 

Etter denne tid har grunneier og hytteeierforeninga prøvd å få til en utbygging, ved å samle alle 

aktuelle eiere i området. Utbyggingen er beregnet å koste i størrelsesorden 6 millioner kroner. På 

grunn av de høye kostandene oppfatter eierne av eiendommene at det er for stor risiko å inngå et 

samarbeid, og det er heller ingen aktører som kan forskuttere utbyggingen. Derfor har situasjonen i 

Taftøyan forblitt uendret i snart ti år. 

 

I november 2016, ble det tatt initiativ til et møte mellom Hemne kommune, grunneieren av 

hovedbølet i området og hytteeierforeninga. Konklusjonen fra dette møtet var at en vanskelig så for 

seg en utbygging av anlegget uten at Hemne kommune involverte seg mer direkte i saken. Det en 

kunne se for seg var enten en utbygging gjennom privat offentlig samarbeide, eller gjennom at 

Hemne kommune tok på seg ansvaret for å bygget ut anlegget. 

 

På bakgrunn av initiativet i november 2016, ble det fra Hemne kommune gjennomført tilsyn med 

vann og avløpsforholdene i Taftøyan. Ved dette tilsynet ble det funnet svært mange avvik ved vann- 

og avløpsforhold.  
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Fig 2: Status etter tilsyn (situasjon februar 2017 – noen feilregistreringer korrigert etter dette) 

 

 
Fig 3: Status etter tilsyn (situasjon februar 2017 – noen feilregistreringer korrigert etter dette) 

 

I forbindelse med oppfølgingen av tilsynene, deltok Hemne kommune ved årsmøtet til Taftø 

hytteeierforening. Der ble det informert om status etter tilsyn, videre framdrift med oppfølging av 

tilsyn og evt mulig samarbeid om utbygging. Det ble enighet om å iverksette registrering av aktuelle 

deltakere i felles avløpsanlegg. Etter møtet ble det derfor i samarbeid mellom Hemne kommune og 

Taftø hytteeierforening sendt ut registreringsskjema over hvem som kunne tenkes å være med, 

innenfor visse økonomiske rammer. Hver eiendom ble forespeilet en andel på mellom 90.000-

145.000 kr for fellesanlegg. 

 

De aller fleste eiendommene i området gav tilbakemelding, og de aller fleste stilte seg positive til å 

delta i en utbygging, hvis Hemne kommune ble med som aktør for å redusere den økonomiske 

risikoen i prosjektet. 
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Vurdering: 

Som beskrevet over, så har vann- og avløpssituasjonen i Taftøyan vært utfordrende over lang tid. 

Hemne kommune som forvaltningsmyndighet og vannverkseier har store utfordringer, da det fra 

gammelt av er innlagt vann i en del hytter, men det finnes ingen akseptable avløpsmuligheter.  

 

På grunn av at det er delvis grunnlendt og mye berg, er det umulig å få til forsvarlige løsninger for de 

enkelte eiendommene med små anlegg. Dette pga at det er lang føringsvei til akseptabel resipient. 

Det eneste alternativet som ville vært mulig, er at et flertall av eiendommene får godkjent tette 

tanker, noe som på kort sikt ville vært billigere, men på lang sikt ofte skaper et miljøproblem og høye 

transportkostnader som følge av hyppig tømming av store volum, med lang transportvei. 

 

Den klart beste løsningen for området er utbygging av et felles avløpsanlegg, med utslipp til sjø. 

Alternativene er enten å tillate spredte avløpsløsninger, som på sikt vil skape store miljøproblemer i 

området, eller å forby innlegging av vann og avløp i alle eiendommer som ikke kan tilknyttes 

akseptable enkeltløsninger. 

 

Hemne kommune har ikke tidligere involvert seg som aktør i utbygging av vann- og avløpsløsninger 

i private hyttefelt. Når rådmann nå likevel vurderer dette i Taftøyan, er det på grunn av den store 

mengden eiendommer som ligger i hyttefeltet, samt at resipienten i området er utfordrende. 

 

Rådmann har vurdert flere løsninger for at kommunen kan bidra til en løsning. Dette er: 

1. Øke presset på området for å få til privat utbygging av anlegget ved å nekte nye tilkoblinger 

til vannverket og følge opp tilsyn med bøter og tvangsmulkt. Det anses at det vil være en 

svært tidkrevende prosess for kommunen å gjennomføre dette, og det er uklart om resultatet 

vil være varig. En anser da at det vil gå med svært mye tid til tilsyn og oppfølging av 

vannverket, som vil bli kostbar både for abonnentene og kommunen. Konfliktnivået vil forbli 

høyt i området. 

2. Inngå en avtale om privat-offentlig samarbeid der utbygger gjennomfører en utbygging og 

kommunen overtar anlegget på sikt. Ulempene med denne løsningen er at de private 

utbyggerne må ta på seg usikkerheten med å engasjere entreprenører etc. I tillegg hersker 

det en større usikkerhet for kommunen ved å overta drift, da kommunen ikke har en svakere 

påvirkningsmulighet på utbygging av anlegget, noe som vil gjøre utbyggingen dyrere 

gjennom for høye krav, for å ikke på sikt pådra seg for store driftskostnader. Det hersker 

også noe usikkerhet rundt om mva vil bli refundert. Hvis det ikke gis mva-refusjon, vil dette 

bety at prosjektet vil koste mer per abonnent. Rådmann anser risikoen for at anlegget ikke 

vil bli realisert som stor. 

3. Hemne kommune overtar prosjekteringsmaterialet til anlegget, og forestår den videre 

utbyggingen av anlegget. Anlegget bygges ut som et kommunalt anlegg, og Hemne 

kommune drifter anlegget som sitt eget. Prosjektet finansieres ved at det betales 

anleggsbidrag fra alle abonnentene på forhånd, og utbygging starter først når en akseptabel 

andel abonnenter har betalt inn anleggsbidraget. Anlegget skal bygges etter 

selvkostprinsippet, så evt for mye innbetalt anleggsbidrag må betales tilbake etter at 

prosjektet er avsluttet. Hvis prosjektet blir dyrere enn antatt, må det innbetales ytterligere 

anleggsbidrag. Utfordringen her er hvordan ubebygde tomter skal behandles. Enten må 

grunneier forskuttere disse tomtene, eller så må kommunen forskuttere disse. Det anbefales 

også at andre abonnenter som kan ha andre godkjente avløpsløsninger pålegges tilkobling til 

felles avløpsanlegg. – Det er hjemmel i Forurensningsloven for dette. 
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Etter en vurdering av alternativene, er rådmann kommet fram til at alternativ 3 vil være det mest 

gunstige for å sikre en forsvarlig utbygging, samt sikre forutsigbare driftsutgifter for framtida. 

Rådmann anser dette området for å være spesielt, da det har svært mange eiendommer, og at 

forurensningspotensialet i området er svært stort, samtidig som det er krevende å bygge ut vann- og 

avløpsanlegg i området. En må dog anta at det vil komme forespørsler om slik utbygging også i 

andre felt, så kommunen må være forberedt på at dette kan skje, og være villig til å ta en vurdering 

av andre utbygginger i hvert enkelt tilfelle. 

 

En vil foreslå at det opprettes et eget selvkostområde for dette avløpsanlegget med tanke på 

anleggsbidrag ved utbygging, men at anlegget senere skal inngå i de øvrige selvkostberegningene for 

kommunale avløpsgebyrer. Dette betyr at kommunen har et særskilt anleggsbidrag/tilkoblingsavgift 

for Taftøyan avløpsanlegg, men at abonnentene for øvrig betaler ordinære årlige abonnementsgebyr 

og forbruksgebyr. En antar at de årlige abonnementsgebyrene vil dekke driftskostnadene for 

anlegget, og ikke bidra til en økning i de kommunale avløpsgebyrene. Det er mulig at det må 

opprettes et helt eget selvkostområde for dette anlegget, men det vil rådmannen avklare i den videre 

prosessen. 

 

 

 Økonomiske konsekvenser: 

Hvis kommunen forskutterer ubebygde eiendommer og evt eiendommer som ikke ønsker 

utbygging per nå, vil det påføre kommunen en låneutgift. Renter og avdrag på denne 

låneutgiften vil måtte dekkes inn av normale avløpsavgifter. Derfor bør det settes en 

forutsetning for at en viss andel av eiendommene må delta, hvis det skal gjennomføres en 

utbygging 

 

Ut fra mva-regler, vil rådmann avklare om innbetalingen må skje gjennom anleggsbidrag eller 

som særskilt tilkoblingsavgift. Det anbefales at prosjektet gjennomføres til selvkost, med 

maksimal 10% forskuttering av kommunen. 

 

 Miljømessige konsekvenser: 

Utbygging av et felles avløpsanlegg vil gi store fordeler med tanke på miljø. Per i dag 

eksisterer det svært dårlige avløpsløsninger, og en del direkte utslipp i terrenget. Ved at 

kommunen går inn, vil en få til en utbygging som fjerner disse uheldige utslippene, og sikre 

en forsvarlig drift av anlegget for framtida. 

 

 Mulige personalmessige konsekvenser: 

Utbygging av anlegget vil skape ekstra oppgaver for Uteseksjonen ved TLM. Da det i dag 

brukes store ressurser på tilsyn og oppfølging i området, anses det at den totale 

arbeidsmengden ikke blir økt ved en utbygging av et kommunalt avløpsanlegg. 

 

Hemne kommune har høyt press på sin prosjektavdeling. Ut fra dette må det leies inn 

prosjekteringskompetanse og sannsynlig vis også byggeledelse. Dette skal dekkes over 

selvkost for anlegget, og inngår i anleggsbidraget. 

 

 Konsekvenser for universell utforming: 

Ingen 
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 Konsekvenser for barn og unge: 

Ingen 

 

 

Rådmannens tilråding: 

På grunn av det store antallet berørte eiendommer, vanskelige utbyggingsforhold og utfordrende 

resipientforhold, vil Hemne kommune gjennomføre utbygging av avløpsanlegg for B-feltet i 

Taftøyan, som et kommunalt avløpsanlegg. Hvis det gjennom videre prosjektering anses at andre 

eiendommer utenfor B-feltet bør tilknyttes, skal disse eiendommene innarbeides i anlegget. 

 

Det forutsettes at Hemne kommune får overta eksisterende prosjekteringsmateriale vederlagsfritt. 

 

Det er videre en forutsetning at minst 90% av bebygde og ubebygde eiendommene som kan tilkobles 

anlegget betaler anleggsbidrag/tilkoblingsavgift før utbygging kan starte. Hemne kommune vil 

forskuttere maksimalt 10% av anlegget.  

 

Det innføres et særskilt anleggsbidrag/tilkoblingavgift for Taftøyan avløpsanlegg, som skal betales av 

alle nye abonnenter til avløpsanlegget. Dette innarbeides i gebyrregulativet når anlegget er ferdigstilt. 

 

Rådmann får fullmakt til å fastsette grensesnitt mellom privat og offentlig ledningsnett. 

 

Rådmann skal ved etablering av anlegget vurdere eksisterende avløpsanlegg i dekningsområdet for 

anlegget, og skal hvis en finner at det er hjemmel for det, pålegge eiendommer med andre 

avløpsløsninger å tilknytte seg felles avløpsanlegg. 

 

Arbeid med prosjektering og utbygging iverksettes så snart som praktisk mulig. Kostnader 

innarbeides i budsjettet så snart det økonomiske grunnlaget for anlegget er klart. Merverdiavgift 

planlegges tilbakeføret til prosjektet. 

 

 

Behandling/tilråding fra Formannskapet den 03.10.2017 sak 125/17 

 

Behandling: 

Enstemmig tilrådd. 

 

Vedtak: 

På grunn av det store antallet berørte eiendommer, vanskelige utbyggingsforhold og utfordrende 

resipientforhold, vil Hemne kommune gjennomføre utbygging av avløpsanlegg for B-feltet i 

Taftøyan, som et kommunalt avløpsanlegg. Hvis det gjennom videre prosjektering anses at andre 

eiendommer utenfor B-feltet bør tilknyttes, skal disse eiendommene innarbeides i anlegget. 

 

Det forutsettes at Hemne kommune får overta eksisterende prosjekteringsmateriale vederlagsfritt. 

 

Det er videre en forutsetning at minst 90% av bebygde og ubebygde eiendommene som kan tilkobles 

anlegget betaler anleggsbidrag/tilkoblingsavgift før utbygging kan starte. Hemne kommune vil 

forskuttere maksimalt 10% av anlegget.  
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Det innføres et særskilt anleggsbidrag/tilkoblingsavgift for Taftøyan avløpsanlegg, som skal betales 

av alle nye abonnenter til avløpsanlegget. Dette innarbeides i gebyrregulativet når anlegget er 

ferdigstilt. 

 

Rådmann får fullmakt til å fastsette grensesnitt mellom privat og offentlig ledningsnett. 

 

Rådmann skal ved etablering av anlegget vurdere eksisterende avløpsanlegg i dekningsområdet for 

anlegget, og skal hvis en finner at det er hjemmel for det, pålegge eiendommer med andre 

avløpsløsninger å tilknytte seg felles avløpsanlegg. 

 

Arbeid med prosjektering og utbygging iverksettes så snart som praktisk mulig. Kostnader 

innarbeides i budsjettet så snart det økonomiske grunnlaget for anlegget er klart. Merverdiavgift 

planlegges tilbakeføres til prosjektet. 
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Valg av styremedlemmer til Liabø borettslag 

Saksdokumenter 

Nye vedtekter Liabø borettslag 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Saken gjelder valg av styre til Liabø borettslag. 

Liabø borettslag ble stiftet 21.9.1990 og sist endret i generalforsamling 23.4.2014. 

Det er et samvirkeforetak med formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og 
å drive virksomhet som er i sammenheng med dette. Borettslaget er tilknyttet Kristiansund 
Boligbyggelag som er forretningsfører. 

Heim kommune har i dag 8 av 14 andeler/leiligheter i Liabø borettslag.Det er bare andelseiere i 
boligbyggelaget som kan være andelseiere i borettslaget, og i henhold til borettslagslovens § 4-2 
(1) kan en kommune eie inntil 10% av andelene i borettslaget.  

Styret består av styreleder og to styremedlemmer med varamedlemmer. Styret velges av 
generalforsamlingen som i særskilt valg også velger styreleder. Styremedlemmene velges for 2 år 
og varamedlemmene for 1 år. I generalforsamlingen har hver andelseier en stemme. 

Det vises til vedlagte vedtekter. 

 

Vurdering 

Heim kommune har fra årsskiftet tatt over Halsa kommunes andeler i borettslaget, og må nå 
foreta valg av kandidater til nytt styre i Liabø borettslag. 
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Rådmannens innstilling: 

Som medlem til styret i Liabø borettslag nomineres/velges: 

 

 

 

Som varamedlem nomineres/velges: 
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Vedtekter  
 
 

For       Liabø Borettslag, org nr. 958 653 662   
 
tilknyttet  
 

Kristiansund Boligbyggelag 
 
vedtatt på konsistuerende generalforsamling den 21.09.1990, sist endret på generalforsamling 23.april 2014 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Liabø Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom 
(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
 
(1) Borettslaget ligger i Halsa kommune og har forretningskontor i Kristiansund kommune.  
 
(2) Borettslaget er tilknyttet Kristiansund Boligbyggelag som er forretningsfører.  
 
 

2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene skal være på kroner kr.100,-. 
  
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i 
borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i 
borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe 
boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe 
boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har 
inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.  
 
(4) I tillegg har juridiske personer o.a. iflg. Borettslovens § 4-3 rett til å eie inntil tredve prosent av andelene. 
 
(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 
 
2-2 Sameie i andel  
(1) Tildeling av leiligheter skal skje i samarbeid med styret og helse- og sosialstyret. 
 
(2) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  
 
(3) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke 
bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.  
 
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal 
bli gyldig overfor borettslaget.  
 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet 
vil være i strid med punkt 2 og 3 i vedtektene. 
 
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen 
senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes 
som gitt.  
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(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen 
har rett til å erverve andelen.   
 
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader 
til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.  
 
3. Forkjøpsrett  
 
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget 
forkjøpsrett. Andeler for eldreleiligheter kan kun overdras til personer over 60 år eller til funksjonshemmede/uføre. 
Andeler for leilighetene til psykisk utvilkingshemmede kan bare overdras til personer som er psykisk 
utvilklingshemmet.  
 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens 
slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til 
søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. 
Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, 
eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten 
gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens 
§ 4-15 første ledd. 
 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet 
eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig 
forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke 
mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.  
 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik 
ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.  
 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i 
boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om 
andelen tilhører flere.  
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, 
ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.   
 
 
4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller 
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.   
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og 
fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.  
 
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av 
funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan 
styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til 
ulempe for de andre brukerne av eiendommen.   
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4-2 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. 
 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:  

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller 
fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. 
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller 

andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende 

linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen 
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 

husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes 
dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har 
kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.  

 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 
 
 
5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand 
og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med 
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige 
flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med 
første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som 
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, 
skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig avløpsledninger både til og fra egen 
vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på 
verandaer, balkonger o l.  
 
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.  
 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å 
sende melding til borettslaget.  
 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller 
pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.   
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på 
andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av 
mislighold fra en annen andelseier.  
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde 
ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig 
ulempe for andelseieren.  
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av 
isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak,  bjelkelag, bærende 
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veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av 
varmekabler.  
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, 
reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe 
for andelseieren eller annen bruker av boligen. 
 
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf 
borettslagslovens § 5-18.  
 
6. Pålegg om salg og fravikelse 
 
6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet 
manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd 
på husordensregler.  
 
6-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at 
vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.  
 
6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, 
eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige 
andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 
 
7. Felleskostnader og  pantesikkerhet 
 
7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende 
forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.  
 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre 
heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da 
tvangsdekning besluttes gjennomført. 
 
 
8. Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer med like mange 
varamedlemmer.  
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. 
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret 
velger nestleder blant sine medlemmer.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle 
avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.  
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren 
kan kreve at styret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
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(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer 
enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer 
for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget 
går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf 
borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  
  
 

9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av mai. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to 
andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de 
ønsker behandlet.  
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på 
minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.  
  
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet 
være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).  
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Konstituering 
- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.  
 
9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan 
det bare avgis en stemme.  
 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn 
de som er bestemt angitt i innkallingen. 
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(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av 
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd 
fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller 
nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om 
avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme 
gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.  
 
10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det 
de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen 
berettiget interesse tilsier taushet.  
 
10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere 
eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.  
  
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om 
boligbyggelag av samme dato.  
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Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Godkjenning av kravspesifikasjon i politisk plannemnd for Ven barnehage jfr vedtak i Ksak 24/20 
datert 23.04.2020 

Jfr sak over, skal Formannskapet som politisk plannemnd godkjenne kravspesifikasjonen for nye 
Ven barnehage med ny felles administrasjonsfløy for barnehage og skole. 

Vurdering 

Administrasjonen har utarbeidet kravspesifikasjon som skal legges til grunn for videre 
anbudskonkurranse og bygging på Ven. Kravspesifikasjonen har vært ute på høring internt og hos 
3 eksterne entreprenører. Kun 1 av entreprenørene har gitt skriftlig tilbakemelding, en av de 
andre entreprenørene har gitt muntlig tilbakemelding på at kravspesifikasjonen som ble sendt på 
høring så fornuftig ut. 
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Kravspesifikasjonen legger opp til en forsvarlig men nøktern standard på bygningsmassen. Den 
ivaretar behovet for å gi bygningsmassen på Ven et helhetlig utseende, og funksjonalitet som 
henger sammen med øvrige systemer i Heim kommune. 

Det er gjort noen mindre endringer i kravspesifikasjonen som ble sendt ut på høring basert på 
innkomne innspill. Dette går mest på hvilke krav som stilles til totalentreprenøren, der det etter 
høring er lempet noe på enkelte formuleringer i kravspesifikasjonen. 

Kravspesifikasjonen gir grunnlag for et bygg som er forsvarlig med tanke på senere 
livssykluskostnader og energiøkonomi. Behov som fremkommer fra krav til miljørettet helsevern i 
barnehager er ivaretatt. 

Da det kan oppstå behov for mindre endringer i kravspesifikasjonen i forbindelse med 
konkurransegjennomføringen, anbefales det at rådmann får fullmakt til å fravike eller endre 
kravspesifikasjonen såfremt dette ikke får vesentlige følger for kvalitet eller kostnad. 

Det er ikke behov for å revidere kostnadsestimatene som ble vedtatt 23.04.2020, da 
kravspesifikasjon ikke er vesentlig endret ut fra forutsetninger som ble satt i forprosjektet. 

Byggeprosjektet vil bli sendt til behandling i AMU, kommunalt råd for funksjonshemmede og 
ungdomsrådet. Eventuelle innspill fra AMU eller de to rådene vurderes og innarbeides fortløpende 
av rådmann, såfremt det ikke går utover totalrammen eller den faglige kvaliteten til barnehagen. 

 

Rådmannens innstilling: 

Politisk plannemnd godkjenner framlagte kravspesifikasjon. 

Rådmann får fullmakt til å fravike eller endre kravspesifikasjonen såfremt dette ikke får vesentlige 
følger for kvalitet eller kostnad. 
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Kravspesifikasjon Ven barnehage 

Vedlagt kravspesifikasjon 06.05.2020 med tilhørende vedlegg. 
 
Kravspesifikasjon er revidert etter at den har vært ute på høring internt i Heim kommune, samt ekstert 
til 3 entreprenører. Høringsinnspill er innarbeidet så langt som anses hensiktsmessig for 
konkurransegjennomføringen, og sammenheng med øvrige bygningstekniske løsninger i tilstøtende 
bygningsmasse. 
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Magne Jøran Belsvik 
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Heim kommune 
Ven Barnehage- og skoleadministrasjon - kravspesifikasjon 

 
1 KRAVSPESIFIKASJON 

Følgende spesifikasjon skal legges til grunn for tilbudet fra totalentreprenør: 
 
1.1 generelt 
 
Målsettingen med dette prosjektet er å rive eksisterende barnehage og skoleadministrasjon og  
etterpå bygge ny barnehage og skoleadministrasjon på samme sted. Nytt bygg skal oppfyller krav    
til universell utforming og TEK 17. Heim kommune blir tiltakshaver og totalentreprenør  
blir ansvarlig søker. 
 
Oppdraget krever ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Byggherren vil legge vekt på 
at de prosjekterende og utførende har sentral godkjenning for sine fag, men er forpliktet til å få lokal 
godkjenning i de godkjenningsområder som kommunen krever.  
 
Rivning omfatter komplett fjerning av kjeller med betongbanketter og betong grunnmurer samt 
installasjoner til vann, avløp, fiber og strøm som gjelder for hele eksisterende oppvekstsenter. 
 
Før rivning tar til skal totalentreprenøren utføre en omfattende kartlegging av alle tenkelige 
materialer og installasjoner i bygget. Dette skal ende ut i en risikokartlegging og avfallsplan som skal 
overleveres byggherren før selve rivningen starter.  
 
1.2 Underlag/ prosjektering 
  
Som vedlegg følger situasjonsplan over området der barnehagen skal plasseres, 
samt plantegning og snitt. Plantegning er basert på flere brukermøter og kan ikke fravikes. 
Totalentreprenøren plikter å tilknytte seg tilstrekkelig kompetanse innenfor ARK og rådgivende 
ingeniører innenfor områdene RIB, RIV, RIE, RiBr samt andre nødvendige RI.  
Totalentreprenøren er ansvarlig for å imøtekomme kravene i gjeldende bygningsregler. 
 
Tegningsmateriell skal leveres for dokumentasjon og muliggjøre byggherrens kontroll av 
utførelse. 
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Heim kommune 
Ven Barnehage- og skoleadministrasjon - kravspesifikasjon 

 
2 RIGG, DRIFT OG SIKRING AV ANLEGGSOMRÅDE 

Entreprenøren må plassere rigg innenfor anleggsområdet som vist på vedlagte situasjonsplan. 
Adkomster, riggplasser og anleggsveger vedlikeholdes av entreprenøren som en del av arbeidet. 
Etter at anlegget er avsluttet skal rigg, anleggsveger, gjerde og andre installasjoner fjernes.  

Entreprenøren må selv sørge for innkvartering av sine mannskaper.  

Gjerde settes opp som vist på vedlagte situasjonsplan. Anleggsgjerde kan benyttes, men skal sikres 
særskilt for å unngå veltefare eller at uvedkommende enkelt kan komme inn på anleggsområdet. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at dette er i orden til enhver tid. 
 
3 RIVNING OG SANERING AV EKSISTERENDE BYGG 
 
Før rivning av eksisterende barnehage tar til skal det utarbeides en omfattende miljøsaneringsrapport. 
Gjelder både for selve bygget og masser rundt og under kjellergolv i bygget. Denne skal basere seg 
på omfattende kartlegging og laboratorieanalyser av farlige stoffer i følgende elementer: 
 
Brannslukningsapparater (CO2 i trykkbeholdere, nitrogengass, ammoniumfosfat, natrium/ 
kaliumbikarbonat, kaliumsulfat og klasium, perfluorerte stoffer). 
 
Vinduer (PCB, klorparafiner og ftalater i forseglingen samt asbest i kitt, lim og forseglingsmasse, 
PU rundt vinduskarmer). 
 
Elektrisk og elektronisk avfall (PCB i kondensatorer i lysarmaturer, kvikksølv i lysstoffrør og 
sparepærer, Nikkel, Kadmium i nødlys og ledelys, radioaktive stoffer i fluoriserende skilt, 
radioaktive stoffer i røykvarslere og brannmeldere, kvikksølv i termostater og beredere, PCB, PCN 
og olje i oljefylte kabler, PCB og kvikksølv i sikringsskap).  
 
VVS (bly i soilrør og nedløpsrør, kvikksølv og kjemikalier i vannlåser og sluk, BFH og 
antimontrioksid i cellegummi og isopor, asbest i rørisolasjon). 
 
Golvbelegg (asbest i selve golvbelegget og i limet som er under golvbelegget) 
 
Tetting rundt ventilasjonskanalskjøter (asbest) 
 
Maling (PCB, klorparafiner og bly) 
 
Forurenset betong, tegl og jord (metaller, PVC, Cr6+, PAH, BTEX og THC) 
 
Rapporten skal inneholde hvordan stoffene skal isoleres og fjernes til godkjent mottak. 
Kopi av mottakskvittering fra godkjent mottak leveres byggherren fortløpende.  
 
Eventuell knusing av rivemasser skal foregå skjermet fra skolegård og barnehage.  
Kjellere består av armert betong. Betongen skal knuses og armering skal skilles ut. 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________ 
Heim kommune 
Ven Barnehage- og skoleadministrasjon - kravspesifikasjon 

4 GRUNNFORHOLD, GRAVING OG FUNDAMENTERING 
 
Byggegrunn antas å bestå av stein, grus, sand, silt og leire. Eksisterende masser skal kjøres til 
godkjent mottak eller deponi etter fraksjonering iht. miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan.  
 
Tomta skal graves ut som vist på vedlagte snitt og det skal fylles opp med kvalitetsmasser som 
angitt. Bygget skal fundamenteres med ringmur og plate på mark som vist på snitt. Før prosjektering 
av grave- og fyllingsmengder skal totalentreprenøren profilere opp tomta. For at golv i det nye 
bygget skal komme på samme golvnivå som tilstøtende bygg - kan det være aktuelt øke ringmurs-
høyden. Byggherren skal ha tilsendt fullstendig fundamentplan med inntegnet tilknytningspunkter 
for vann- og avløpsledninger og inntak for strøm- og bredbåndskabel før arbeidet tar til. 
Eventuelle overskuddsmasser skal ikke lagres på tomta eller privat grunn ved siden av. 
Totalentreprenøren skal inngå egne avtaler med private aktører for mellomlagring og bortkjøring    
av masser. 
 
Det bygges med ringmur og golv på grunn som vist på vedlagte snitt. Det er lagt inn bankett i 
ringmur på grunn av en eksentrisk linjelast fra yttervegg på 50 kN/m. Radonsperre legges inn, 
og det brukes mansjetter ved rør- og kabelgjennomføringer som er tilpasset denne. 
 
Rundt bygget legges et separat rørsystem for takvann og drenering. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for avledning av grunn- og overvann i hele anleggsperioden og                
en slik måte at det ikke går ut over sideområder. 

 
5 INFRASTRUKTUR 

Kabler og ledninger som berøres av anlegget er vist på kart i den utstrekning disse er kjent. Det 
påhviler totalentreprenøren å ta de nødvendige tiltak for å beskytte slike anlegg. Han har det fulle 
ansvaret for eventuelle skader som måtte oppstå. Totalentreprenøren plikter å skaffe seg oversikt 
over eksisterende kabler og ledninger ved henvendelse til aktuelle etater.  

Dersom totalentreprenøren under arbeidets gang støter på rør eller kabler som ikke er vist på 
tegningene eller ved påvisning, skal han straks ta kontakt med byggherren for å vite hva som skal 
gjøres.  

5.1 Vannforsyning 
 
Vannforsyning til eksisterende barnehage kommer fra hovedledning (110 mm PVC ledning) 
som ligger mellom bedehus og eksisterende barnehage. Anboringspunktet må lokaliseres med 
gravemaskin. Før dette tar til må totalentreprenøren kontakte Jostein Selnes (tlf.  906 91 693) ved det 
private vannverket - slik at vannet kan stenges av og dreneres ut. Det settes deretter ned ny anboring 
med tilhørende bakkekran og ny vannforsyning inn til bygget som vist på vedlagte situasjonsplan. 
 
5.2 Overvannsystem 
 
Eksisterende overvannsystem er ikke tilstrekkelig. Det skal plasseres Ø 1000 mm betongkummer  
i et system som vist på vedlagte situasjonsplan. Overvann skal gå helt til elva. Entreprenøren må selv 
prosjektere kotehøyder for inn- og utløp til hver kum - samt kotehøyde på topp kum i forhold til 
eksisterende terreng, veger, plasser og nytt planum. 
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5.3 Spillvann (kloakk) 
 
Spillvann (kloakk) skal tilknyttes som vist på vedlagte kart. Det settes ned ny plastkum type 
Pipelife med dimensjon Ø 630 og kjøresterk topp beregnet for tung trafikk. 
 
5.4 Veger- og plasser 
 
Det anlegges veger- og plasser som vist på vedlagte situasjonsplan. Alle flater skal pukkes opp 
gruses og komprimeres med tykkelser som angitt på snitt. Som topplag benyttes asfalt Agb 11. 
Før asfaltering skal eksisterende asfalt renskjæres slik at en får en sømløs overgang fra nytt til 
gammelt dekke. Dersom det blir problematisk å asfaltere rundt deler av bygget (baksiden av bygget) 
skal det benyttes belegningsstein med glatt overflate med settelag i betong inn til grunnmurer. 
Belegningsstein skal minimum stikke 40 cm ut fra grunnmurer. 
 
5.5 Energiforsyning 
 
Eksisterende strøm og bredbåndsinntak er delvis plassert i den delen som skal rives. Det må derfor 
legges opp provisorisk fordeling til hele oppvekstsenteret i byggeperioden. 
 
Nye fordelingsskap skal være iht. nyeste krav i NEK 400 og det skal legges opp til minst 
30 % reservekapasitet.  
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6 BYGG OVER GRUNNMUR 
 
6.1 Yttervegger 
 
Bygges opp med isolert bindingsverk (ISO-3 fra Moelven) med bunnsviller, stendere og toppsviller 
som vist på tegning. Dampsperre legges som vist for å unngå punktering av rør- og kabelføringer. 
 
6.2 Innervegger 
 
Det benyttes treverk av 48x98 mm i samtlige innervegger. Alle innervegger isoleres. Kles med gips 
og behandles med 2 ganger flekksparkling, 2 ganger skjøtsparkling, grunning og 2 strøk maling. 
 
6.3 Tak 
 
Det vises til tegning av tak som angir takfall og retning. Takverk skal være oppbygd med tilsvarende 
takvinkel som tilstøtende bygg. Det benyttes selvbærende takstoler og bruk av kaldloft-prinsippet. 
Undergurt trekkes ut som vist. På loft benyttes tremmegolv 19x148 mm med 10 mm luftspalter.  
I gavlender og eventuelle brannskiller på kaldt loft skal det være inspeksjonsluker for tilkomst til 
hele loftet. Det monteres også loftstiger innvendig med brannisolering. 
 
6.4 Inngangspartier 
 
Bygget må inkludere utvendige ramper med stigningsforhold 1:20 og min. bredde 2.5 m. Foran 
inngang skal det være store avskrapningsrister i galvanisert stål med maskeåpning 10x30 mm. 
Ristene kan integreres i ramper bygd med impregnert trevirke - eller være en del av selve rampen. 
OK ramper/ rister skal ligge på samme nivå som OK golv inne. Montering av frostfrie utekraner. 
 
6.5 Vinduer/ Dører 
 
For vinduer i yttervegg benyttes 3 lags isolerglass med U-verdi mindre enn 0.8 W/ m2K. Vinduer 
skal være ferdig behandlet hvite både på inn- og utside inkludert aluminiums-avdekning på utsiden. 
Slagvinduer må vende innover på grunn av utvendig solavskjerming. Ytterdører må være godt isolert 
og ha dørpumpe.  Innerdører kan være i høytrykkslaminat og med sikkerhetsglass. Som vist på 
tegning er det ønskelig med vinduer i innervegger og dører for å gjøre rommene mere oversiktlige 
samt skaffe dagslys inn i lokalene. Sikkerhetsglass også her. Dører må være kantforsterket og ha 
sparkeplate. 
 
6.6 Kjøkken 
 
Kjøkken utstyres med kjøkkenbenk og oppvaskmaskiner av typen Miele professional G 7859 for 
hurtig vask. Disse krever egne 16 A kurser. Eventuelle overskap skal gå helt opp til taket for å unngå 
støvfeller. Alle overflater i kjøkkeninnredning må være glatte og uten profiler. Alle hvitevarer som 
kjøleskap, fryser/fryseskap, oppvaskmaskiner og komfyrer inngår i leveransen.  
 
6.7 Garderober 
 
Det skal være separate garderober for ansatte og barn. Garderobe for ansatte utstyres med låsbare 
skap. Garderober for barn må være basert på vegghengte seksjoner som er adskilt med skorist 
nederst, opphengskroker og skillevegger. Innredningen skal være dimensjonert for store belastninger 
samtidig (100 kg punktlast pr. enhet). 
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6.8 Tørkerom 
 
Tørkerommet utstyres med avfukter og med avløp til rør ved vegg som leder til som leder til  
spillvannsledninger. 
 
6.9 Renholdsrom 
 
Renholdsrom utstyres med moppevaskemaskin, lokasse, vaskekar og kjøleskap. Rommet skal ha 
hyller på en vegg min. 1 m over golvet. Rommet må være utstyrt med industrisluk (400 x 400 mm) 
for rask tømming av maskiner (NB! Husk at alle stålsluk skal jordes). For øvrig må rommet ha 
stikkontakter for lading av blant annet rengjøringsmaskiner.  
 
6.10 Støydemping 
 
Alle rom skal ha støydemping i tak med hvite 40 mm A-absorbenter type Glava Ecophon som 
monteres i nedsenket himling (se tegning).  Min. 20 % av veggarealet i oppholdsrom skal 
dekkes med støydempende plater type 40 mm Glava Akusto One Texone SQ (oppe ved 
systemhimling mellom vinduer).  
 
6.11 Utvendig solavskjerming 
 
Utvendig solavskjerming utføres med motoriserte screens utstyr med værstasjon for vind og 
solforhold. Sentral plasseres i teknisk rom eller i hovedfordelingsskap. Betjeningsbrytere (opp- og 
ned) plasseres hensiktsmessig ut fra enkeltvinduer/ grupper av vinduer. 
 
6.12 Lås og beslag/ Nøkkelsystem 
 
Nøkkelsystem skal være felles for alle dører i nytt bygg samt opsjon på ytterdører i eksisterende 
skole. Det er ønskelig med et felles trådløst system om mulig med skyløsning. Det utarbeides låsplan 
som skal godkjennes av byggherren. Komplett lås, og beslagsløsninger skal inngå i entreprisen. Det 
skal også monteres fastskrudde veggmonterte dørstoppere på samtlige dører.  
 
6.13 Fargevalg og overflater 
 
Innendørs ønskes alle tak og veggflater lyse, lett rengjøringsvennlige.  Golvbelegg ønskes med en  
nøytral smussvennlig farge. Golvbelegget må være et miljøvennlig, bakteriehemmende produkt uten 
PVC og kunstige mykgjørere. Det kan benyttes f.eks LifeLine CS fra Nordby Golv.  Ytterkledning 
må være ferdig grunnet og påføres 2 strøk beis og med farge som passer i forhold til eksisterende 
bygningsmasse. 
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7 TEKNISKE FØRINGER 
 
7.1 Teknisk rom 
 
I teknisk rom plasseres både ventilasjonsanlegg og rørtekniske sentraler. Luftbehandlingsaggregatet 
skal være av anerkjent type, for eks. Flakt Woods med roterende varmegjenvinner som oppnår minst  
80 % virkningsgrad. Det må være tilstrekkelig plass for filterskift og vedlikehold av annet teknisk 
utstyr.  I teknisk rom plasseres også varmtvannstanker, stengeventiler og fordelingsskap for   
vann- og vannbårne varmesystemer. 
 
7.2 Vannbårent varmeanlegg  
 
Oppvarming av bygget skal skje ved vannbåren varme. Anlegget skal leveres i henhold til gjeldene 
forskrifter og skal inneholde nødvendige innreguleringsventiler, pumper, stengeventiler, filter, 
luftutskillere etc. som er nødvendig for ett komplett varmeanlegg.  Det skal inngå nødvendig 
prosjektering og tegninger for ett komplett anlegg. 
 
I store rom må grunnvarmen være vannbåren golvvarme - supplert med varmepumper eller radiatorer 
for raskere oppvarming. I små rom benyttes kun radiatorer (kontor, WC). Alle radiatorer må 
dimensjoneres for lav overflatetemperatur (krav i barnehager).  
 
7.3 Inneklima 
 
Anleggene skal dimensjoneres slik at kravene til inneklima opprettholdes hele året innenfor 
bygningens brukstid, og så lenge belastningen og utetilstander ligger innenfor de dimensjonerende 
grenseverdier. 
 
Bygningens brukstid er: Mandag – fredag : kl. 07.00 – 18.00. 
Ventilasjonsanleggets driftstid vil normalt være en time før og 2 timer lenger enn byggets driftstid. 
 
Dimensjonerende utetilstander 
 
 Sommer : +24 °C og 60% RF, skyfri himmel. 
 Vinter  : ÷16 °C. 
 
Krav til operativ temperatur gjelder som middelverdi for oppholdssonen og gjelder således alle 
punkter liggende i høyde 1,1 m over gulv og minst 0,5 m fra vegg. 
 
CO2 konsentrasjonen skal ikke overskride 1000 ppm i noen rom eller lokaler i driftstiden. 
Konsentrasjonen måles i oppholdssonen.  
 
Ventilasjonsanlegget må utstyres med en «timer» dvs. en enkel pådragsbryter slik at anlegget 
kan benyttes utenom vanlig åpningstid (f.eks. ved kveldsmøter). Plasseres etter nærmere avtale 
med byggeleder. 
 
NB! Kjøkkenavtrekk må gå rett ut gjennom vegg - og ikke kobles inn på ventilasjonsanlegget.  
Tørkerom skal ha avtrekk som tilknyttes avtrekkskanal til ventilasjonsanlegget i teknisk rom. 
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7.4 SD-anlegg (automasjon) 
 
Anleggene som er beskrevet i denne entreprisen (varme- og ventilasjon) skal overvåkes og styres fra 
samme automasjonsleverandør (Schneider Electric). Ventilasjonsaggregatet skal leveres uten 
integrert automatikk. Styring og overvåkning av varme og ventilasjonsanlegg skal utføres av 
sentraler som monteres i tavle. Kabling mellom komponenter og tavle skal inngå. Motorer monteres 
på varmekursene i fordelere. Egne kretser separat for gulvvarme og radiatorer. Temperaturfølere på 
vegg i rommene. Det søkes oppnådd en kurs for hvert rom. 
Det skal innhetes priser fra Schneider Electric gjeldene denne post. I prisen skal det inngå nødvendig 
hardware og software for tilbudt løsning ferdig testet. Ferdige prosessbilder skal inngå. 
 
7.5 Brann- rømning 
 
Det skal utarbeides komplett brannkonsept med tilhørende tegninger av egen brannrådgiver. Dette 
skal så ligge til grunn for all prosjektering for alle andre fag. 
 
Eksisterende heldekkende adresserbart anlegg med sentral (2015) er plassert ved yttergang i 
eksisterende skole. Soner som går til barnehage som skal rives kobles ut. Ny barnehage 
skal tilkobles samme sentral med nye sløyfer.  
 
7.6 Sanitære forhold 
 
Alle håndvasker skal ha berøringsfrie kraner. Samtlige toaletter skal være veggmonterte.  
Ved hovedinngang skal det være frostfri spylekran utendørs med både varmt og kaldt vann. 
Det skal være vask i rom for PPT/ helsesøster med berøringsfrie kraner. 
 
7.7 Elektroinstallasjoner 
 
Det prosjekteres tilstrekkelig med stikk, brytere, bevegelsesfølere samt lademuligheter for 
Mobiltelefoner iht. NEK 400. Barnesikring av stikk i barnehager. 
 
Alle innvendige armaturer skal være LED f. eks Glamox C35-R600x600 LED 2200 DALI 830 LI 
OP eller tilvarende. Lysnormen for barnehager følges. Armaturene plasseres hovedsakelig i 
systemhimling. Utendørs armaturer skal bestå av parklysmaster og vegghengte armaturer. Disse skal 
også være i LED. Alle utelys skal styres fra samme Astrour plassert i innvendige fordelinger. 
 
7.8 Datanett 
 
Det skal installeres et spredenett med cat 6 kabler internt i hele bygget. I tillegg skal det være strøm 
og datapunkter til trådløse routere plassert like under systemhimling.  
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8 REGNINGSARBEID 

Regningsarbeid skal være avtalt skriftlig med byggeleder på forhånd.  

9 SIKKERHET, HELSE-OG ARBEIDSMILJØ (SHA)  

Entreprenøren er ansvarlig for å organisere og følge opp verne og miljøarbeidet på anlegget i 
henhold til “Forskrifter om internkontroll” om kontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet.  

Navn på verneombud oppgis til byggherren. Byggherren vil utarbeide SHA plan i hht. 
byggherreforskriften.  

10 KONTRAKTSVILKÅR 

Som kontraktsbestemmelser gjøres gjeldende NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser. 
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Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

I forbindelse med oppståtte Corona-epidemi, er det fremmet ønske om at kommunen forserer 
iverksetting av bygg- og anleggsprosjekt for å sikre sysselsetting lokalt og i regionen. På bakgrunn 
av dette fremmer Rådmann forslag til forprosjekt ny barnehage Ven oppvekstsenter. 

Da Snillfjord, Hemne og Halsa kommune inngikk intensjonsavtale for kommunesammenslåing, ble 
det under delmål 3 – tjenester, viktige føringer angitt: «Prioriterte investeringsbehov vil være 
svømmehall i Halsa og opprusting av Ven oppvekstsenter i Snillfjord» Basert på dette har 
rådmann erfart at det er klare forventinger at også opprusting av Ven oppvekstsenter skal startes 
så fort som mulig. 

Snillfjord kommune fikk i 2018 utarbeidet skisseprosjekt for flere bygg, herunder Ven 
oppvekstsenter. Her ble det foreslått å rehabilitere barnehage og administrasjonsfløy ved 
oppvekstsenteret gjennom diverse ombygging og tilbygg. 
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Hemne kommune overtok ansvar for drift av Ven oppvekstsenter med virkning fra 2019, og det 
var da en forventning fra Snillfjord om at oppgradering av oppvekstsenteret skulle starte i 2019. 
Hemne kommune signaliserte tidlig til Snillfjord kommune at tidligste oppstart av prosjektet 
kunne være i 2020. 

I 2019 startet Hemne kommune administrativ utredning av behov ved Ven oppvekstsenter, og 
dette arbeidet ble videreført av Heim kommune primo 2020. Arbeidet har vært gjennomført av 
administrativ plangruppe oppnevnt av rådmann i Hemne og sener Heim. Deltakere i administrativ 
plannemnd har vært kommunalsjef oppvekst, enhetsleder Ven skole, enhetsleder Ven barnehage, 
verneombud Ven oppvekstsenter, prosjektmedarbeidere TLM og enhetsleder TLM. 

Gjennom dette arbeidet, ble det klart at det var behov for å oppgradere Ven barnehage vesentlig. 
Dette basert på tilstandsanalyser, og tilsyn med miljørettet helsevern i barnehage og skole. Både 
tilstandsanalyse og tilsyn miljørettet helsevern tilsier at det er et prekært behov for store tiltak 
med tanke på barnehagen.  

Før Corona-epidemien oppsto, ble det lagt en tentativ tidsplan for prosjektet. Planen ble lagt med 
tanke på å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise der entreprenør forestår 
detaljprosjektering basert på kommunens kravspesifikasjon, fremfor et prosjekt med 
generalentreprise der kommunen forestår detaljprosjektering gjennom bruk av egen eller ekstern 
ekspertise. Totalentrepriseformen gjør at kommunen gir fra seg litt av kontrollen for det endelige 
produktet, men at en gjennom forhandlinger med flere potensielle entreprenører i tidlig fase kan 
redusere kostnader, prosjekteringstid og byggetid noe. Den tentative tidsplanen la opp til at 
rivningsarbeider kunne starte senhøsten 2020 og med ferdigstillelse av prosjektet i februar/mars 
2022. 

En viktig driver i tidsforløp i tidlig fase, er graden av politisk involvering og vedtak som skal fattes. 
Gjennom kommunens eget Reglement for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter fastsettes 
forløp og involvering i prosjektet. Disse suppleres med rådmannens egne prosedyrer for 
gjennomføring. Rådmann foreslår nå å øke momentet i prosjektet noe, for å kunne bidra til økt 
sysselsetting i forbindelse med Coronaepidemien. Forprosjekt sendes derfor fram til politisk 
behandling med noe mindre grunnlagsdokumentasjon enn det som er vanlig i denne fasen. Dette 
er blant annet manglende behandlinger i AMU, kommunalt råd for funksjonshemmede, 
ungdomsråd, samt at det kun vedlegges plantegninger av foreslåtte prosjekt. Rådmann tenker å 
kunne iverksette en anskaffelse, og gjennom forhandlinger i anskaffelsesfasen gå i dialog med 
entreprenør om blant annet eksteriør (fasader, takkonstruksjon m.m) og byggemåte. – Alt basert 
på et minimumsbehov og planløsning som skissert i vedlagte forprosjekt plantegninger. 

Gjennom å gjøre disse valgene, håper en å kunne forsere prosjektet noe, slik at entreprenør blir 
valgt og arbeider kan starte en til to par måneder tidligere enn først antatt. Opprinnelig tidsplan 
og status per 13.04.2020 i forhold til denne planen er vedlagt. 

 

Vurdering 

Strategiske valg for gjenbruk / rivning av eldre bygningsmasse: 
En har gjennom arbeidet også sett at det på sikt vil være behov for å gjøre noe med 
garderobefasiliteter etc. for selve skoledelen, da de ikke er helt i henhold til forventningene til en 
moderne skole. Gjennom prosessen har en derimot funnet ut at det vil være mest hensiktsmessig 
å iverksette arbeid med barnehage og administrasjonsfløy så fort som mulig, og så ta en ny 
vurdering på behovene for oppgradering av fasiliteter ved skolen på et senere tidspunkt. Dette 
spesielt drevet av at en har kommet fram til at det vil være mest fornuftig å rive både eksisterende 
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barnehage og administrasjonsfløy, og at det vil være mest hensiktsmessig for videre 
prosjektgjennomføring å sette et klart prosjektskille inn mot skolebygning som skal bestå. 

Skisseprosjekt fra 2018 kom fram til at det skulle være mulig å gjennomføre rehabilitering og 
tilbygg til eksisterende bygningsmasse for å få på plass akseptable forhold for barnehage og 
administrasjon. Hemne og senere Heim kommune finner ikke å kunne støtte denne konklusjonen, 
da det er store utfordringer med drenering, vannforsyning, avløp, gamle grunnmurer, 
sammenføyninger av bygg m.m. Bygningsmassen vi her snakker om er fra 50- og 60-tallet eller 
eldre. Dette gjør at risikoen ved prosjektet blir for stor og sannsynlig vis fordyrende på lang sikt, i 
forhold til å rive eksisterende bygningsmasse, fjerne grunnmurer og bygge ny barnehage og 
administrasjonsfløy som plate på mark. 

 

Fig 1 – Alle bygningstekniske installasjoner innenfor rød ramme rives, og nytt føres opp som plate på mark. 
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Planløsning og byggekvalitet: 
Gjennom det arbeidet som ble gjort av Snillfjord og Hemne vedr behov til barnehagen, har man 
laget et forslag til planløsning som tilfredsstiller behovene til en barnehage med opptil 25 
barnehageplasser fordelt på to avdelinger. Det er lagt opp til fleksible løsninger i barnehagen, der 
man har tatt utgangspunkt i Askeladden barnehage på Kyrksæterøra, som ut fra et 
barnehagefaglig perspektiv fungerer svært godt. 

Det utarbeidede forlaget tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljølov og barnehagelovgiving med tanke 
på arealbehov både for innvendig og utvendig. Forslaget er basert på tverrfaglig arbeid i 
administrativ plangruppe. Planene er også forelagt foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Ven 
oppvekstsenter.  

Planløsning er vedlagt som saksdokument, og vil bli presentert i møtet. 

Det jobbes i skrivende stund med en kravspesifikasjon for bygget. Denne kravspesifikasjonen skal 
si noe om hvilke materialer som skal benyttes, overflatebehandling, ventilasjonskrav m.m. Denne 
sammen med plantegning og prinsippskisser for tekniske løsninger, vil danne grunnlag for 
gjennomføring av anbudskonkurranse og dialog med entreprenører. Rådmann anmoder gjennom 
denne saken om at rådmann får fullmakt til å fastsette kravspesifikasjon, og gjennomføre dialog 
med entreprenør om spesifikasjon for sluttprodukt, for å kunne opprettholde moment i 
byggeprosjektet. 

Gjennom anbudskonkurransen, kan en konkurrere bare på pris, men man kan også legge inn 
andre indikatorer som kan vektes i en konkurranse. Ettersom man her tenker å gå veien om en 
konkurranse som resulterer i en totalentreprise, kan man også vurdere å vektlegge for eksempel 
byggetid som et kvalitetskriterium slik at man får ned byggetiden. Dette kan være fordelaktig med 
tanke på utfordringer med å drive skole samtidig med anleggsaktivitet. Dog skal en tenke godt 
gjennom dette, da det er en viss risiko for redusert kvalitet eller konkurransevridning bort fra 
lokalt næringsliv. Et eksempel på dette vil være at en leverandør som leverer modulbygg vil kunne 
korte ned byggetid i forhold til en mindre entreprenør som må bygge hele konstruksjonen på 
stedet. 

Da prosjektet på Ven ikke kommer over EØS terskelverdi, kan det ikke gjennomføres konkurranse 
med forhandlinger, da dette ikke er en tillatt anskaffelsesprosedyre for dette nivået. 
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Fig 2 – foreslått planløsning for ny barnehage ved Ven oppvekstsenter 
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Økonomi: 
Basert på foreslåtte planløsning for ny barnehage ved Ven oppvekstsenter, har TLM revidert 
kostnadsoverslagene for barnehagen. I forhold til midler avsatt i budsjett for 2020 og 2021 til 
prosjektet ligger kostnaden noe høyere enn forutsatt i en tidlig fase. Usikkerhetsgraden i et 
forprosjekt skal ned på 30% ifølge kommunens reglement, mens usikkerhetsnivået i den fasen vi 
var i før jul var på 50%. 

Etter at en har planlagt planløsning i mer detalj, og basert på faktiske behov, har man kommet opp 
med en økning i areal på ca. 70 kvadratmeter i forhold til det som var grunnlaget for 
budsjettberegningene før årsbudsjettet ble framlagt. Dette har medført at kostnadsoverslaget for 
prosjektet er økt fra kr 33.392.000 til kr 35.513.000.  Enhetsprisene i kostnadsoverslaget er 
beholdt som for det tidligere kostnadsoverslaget. Nåværende kostnadsoverslag inkluderer også 
kostnader med midlertidig drift gjennom avtale om leie av bedehuset på Ven og ombygging av 
arealer i skoledelen av bygningsmassen for midlertidig drift. 

Det foreslås at totalrammen for prosjektet økes til kr 35.513.000 inkludert mva. Dette får ingen 
konsekvens for budsjett 2020, da det ikke anses som sannsynlig at prosjektet vil bli belastet mer 
enn de kr 15.156.000 som ble forutsatt i 2020. For budsjettåret 2021, vil det dog være behov for å 
utvide investeringsrammen med kr 2.121.000 inkl mva.  

Snillfjord kommune bevilget tilsammen 1,5 mill kr til planlegging og 4 mill kr til prosjektet i 2019. 
Disse midlene er overført Heim kommune og øremerket investeringer ved Ven oppvekstsenter. 
Disse bundne investeringsmidlene ligger allerede inne som finansiering i 2020. 

 
Grunnerverv / grunneiertillatelser: 

Ny barnehage på Ven vil komme noe nærmere grense mot nabo enn det som er tilfelle nå. Derfor 
anbefales det at kommunen går i dialog med nabo om kjøp av grunn for å kunne sikre ferdsel 
rundt barnehagen, samt gi gode lekearealer for barna i barnehagen og skolen. 

I forbindelse med anleggsarbeidene, har man også sett at det kan være hensiktsmessig å etablere 
riggområde på areal tilhørende 2 naboer. Dette for å kunne drive sikker anleggsdrift, uten at 
sikkerhet for skole og barnehage blir påvirket vesentlig. Utsnitt under, viser foreslåtte riggområde, 
og ny barnehage plassering i forhold til eiendomsgrense. 

Det anbefales at rådmann får fullmakt til å inngå avtale om riggområde for anleggsperioden, samt 
gjennomføre forhandlinger om grunnerverv for å øke lekearealet nordøst og øst for barnehagen. 
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Fig 3 – situasjonsplan for ny barnehage ved Ven oppvekstsenter (eiendomsgrenser markert med gult) 

 

 

Forsert behandling av byggeprosjektet: 

Normalt ville et slikt byggeprosjekt blitt behandlet i formannskapet som politisk plannemnd, 
basert på mandat fra kommunestyret. Formannskapets oppgave i slik behandling ville være å 
godkjenne prosjektet innenfor mandat fra kommunestyret og økonomisk ramme. Per nå foreligger 
ikke noe mandat til formannskapet fra kommunestyret, og forprosjektet sendes direkte via 
formannskapet for innstilling.  

Formannskapet som politisk plannemnd, bør få fullmakt til å vedta endringer i prosjektet i forhold 
til det som er framlagt i denne sak, og bør får også fullmakt til å godkjenne kravspesifikasjonen til 
prosjektet så fremt endringene ikke påvirker totalrammen for prosjektet. 

Forprosjektet burde også vært hørt i kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet og 
AMU før det går videre til endelig politisk behandling. I den pågående Coronaepidemien er det 
utfordrende å få på plass ordinære møter i disse utvalgene, samtidig som det er ønskelig at 
byggeprosjektet forseres basert på samme epidemi og frykt for mangel på oppdrag for 
næringslivet. Rådmann finner det derfor tilrådelig å kjøre en parallell behandling i rådene og AMU 
samtidig med behandling i formannskap og kommunestyre. Rådmann vil innarbeide 
høringsuttalelsene fra rådene og AMU i kravspesifikasjon, så langt dette er mulig innenfor de 
økonomiske og faglige rammene for prosjektet. 

Prosjektet må uansett behandles i AMU før byggetillatelse gis, dette i henhold til krav fra 
Arbeidstilsynet.  
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Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner forprosjekt for ny barnehage og lokaler for skolens administrasjon på 
Ven som framlagt. Gammel barnehage og administrasjonsfløy rives, og nytt bygg utføres som 
plate på mark.  

Totalrammen for prosjektet økes til kr 35.513.000 inkl mva. Økning i investeringsrammen på kr 
2.121.000 inkl mva innarbeides i handlingsplan/budsjett for 2021. 

Formannskapet som politisk plannemnd, får fullmakt til å vedta kravspesifikasjon til prosjektet, 
samt vedta endringer til framlagte forprosjekt som ikke går utover totalrammen for prosjektet.  

Rådmann får fullmakt til å fravike kravspesifikasjonen i forhandlinger med entreprenører i 
konkurransegjennomføringen, der dette anses som fordelaktig for kommunen med tanke på pris, 
kvalitet og livssykluskostnader. 

Rådmann får fullmakt til å inngå avtale med grunneiere om leie av riggområde for 
anleggsperioden, samt gjennomføre forhandlinger om grunnerverv for å øke lekearealet nordøst 
og øst for barnehagen. 

Det aksepteres parallell behandling av forprosjektet i kommunalt råd for funksjonshemmede, 
ungdomsråd, arbeidsmiljøutvalget, formannskap og kommunestyret. Rådmann får fullmakt til å 
innarbeide innspill fra rådene og arbeidsmiljøutvalget som ikke går utover totalrammen eller den 
faglige kvaliteten til barnehagen. 

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 

Rådmann får fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranse for prosjektet, herunder vurdere om 
det er hensiktsmessig å legge andre kriterier enn pris til grunn for tildeling av kontrakt. 

Rådmann får fullmakt til å gjennomføre byggeprosjektet innenfor investeringsrammen, samt 
vedtatte reglement og prosedyrer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt i Heim 
kommune. 
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   20/00677-4 Marit Oline Paulsen 
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Melding om delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel 

Deres søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende 
garasje og oppføring av ny garasje på 45 m2 på gnr 464 bnr 6. 
 
Søknadens begrunnelse: 
Ikke oppgitt utover ønske om riving og oppføring av ny. 
 
Nabovarsel: 
Ikke relevant ut fra plassering nært våningshuset samt størrelse på bygget. 
 
Planforhold: 
Eiendommen ligger innenfor område avsatt til planformålet LNF (landbruk, natur og friluft). Innenfor 
dette området er det kun tillatt med bygninger som er nødvendig for landbruk og gårdstilpasset 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Garasje til våningshus er ikke bygninger som 
regnes som nødvendig for landbruket og er derfor avhengig av at dispensasjon innvilges. 
 
Høringsuttalelser: 
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til å uttale seg før 
det gis dispensasjon. Søknaden har vært på høring til Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Fylkesmannen skriver i sin uttalelse datert 08.04.2020 at de ikke har merknader til søknaden. 
 
Naturmangfoldloven (nml) § 7: 
§ 7 i nml krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurderingen skal framgå av beslutningen. 
 
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 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: 
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Eiendommen er en mindre landbrukseiendom med to teiger med til sammen 9,2 dekar dyrkamark og to 
små utmarksteiger. 
 
Landbruk. 
Omsøkte plassering for ny garasje er på samme sted som eksisterende garasje, nær bolig og tun på 
eiendommen og vil ikke berøre nærliggende dyrkamark. 
 
Natur. 
Miljødirektoratets naturbase og artsdatabanken er gjennomgått. Det er ikke funnet registreringer av 
sårbar eller truet naturmangfold i nærområdet. 
 
Friluftsliv. 
Omsøkte plassering ligger ikke i kartlagt viktig område for friluftsliv i tidligere Snillfjord kommune. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges deres søknad om dispensasjon fra LNF-formålet 
i Kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje på 45 m2. 
Dispensasjonen gis da den ikke vil sette hensikten med LNF-formålet vesentlig til side. Ny garasje vil 
være mer funksjonell i forhold til dagens kjøretøy og det vil ikke medføre negative konsekvenser for de 
hensyn LNF-formålet skal ivareta. 
 
Til informasjon: 
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skriv om klagerett. 
 
En dispensasjon har gyldighet i tre år. Det vil si at oppføring av garasje må være igangsatt innen tre år fra 
vedtaksdato. 
 
Garasjen er på under 50 m2 og vil ikke være byggesøknadspliktig tiltak så fremt gjennomsnittlig 
mønehøyde ikke overstiger 4 meter og gjennomsnittlig gesimshøyde ikke overstiger 3 meter. Ikke 
søknadspliktig tiltak skal meldes til kommunen når det er ferdig oppført på skjema 5188 «Melding om 
bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt». 
 
Behandlingsgebyr ihht. kommunens betalingsregulativ kr. 3600,- sendes ut fra Økonomiavdelingen. 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/01305-3 Gunn-Hilde Opsal 

+47 90034609 
21.04.2020 

 
 

Melding om delegert vedtak - tilskudd til 17. mai komiteene i Heim kommune 

 

Saken er behandlet etter delegert myndighet og refereres i Formannskapet.  
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:  
 
«Tilskudd til 17. mai komiteene i Heim i 2020, kr. 27 307,-, fordeles fra kto. 14702 /5070 / 3850 
på grunnlag av folketall i skolekretsene. Dette medfører følgende fordeling mellom komiteene i 
skolekretsene»:  
 

- Kyrksæterøra kr. 14 828,-.  

- Vinjeøra kr. 2 516,-.  

- Svanem kr. 1 877,-.  

- Ven kr. 927,-. 

- Liabø kr. 7 159,-.  

 
Midlene overføres bankkonto en av de nærmeste dagene.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunn-Hilde Opsal 
Kulturkonsulent 
+47 90034609 
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Vedlegg: 
17.mai 2020.docx 
 
 
Mottakere: 
Gabriella Zetterstrøm 
Tove Karin Halse Lervik 
Synnøve Beate Nyrø 
Marianne Torsø 
Kai Kristian Schei 
 
 
Kopi til: 
Regnskap, Gunn Hege Kjørsvik 
Overordnet ledelse, Inger Johanne L Steinveg 
  



Til 17.mai komiteene i Heim kommune. 
 

 
 
Årets 17.mai feiring vil på grunn av Korona-situasjonen bli noe annerledes enn tidligere år.  
I henhold til smittevernloven § 4.1, er det et generelt forbud mot større arrangement fram til 15. 
juni.   
 
Kommunen vil med bakgrunn i dette, organisere og arrangere en digital 17. mai-feiring med 
utgangspunkt i kulØr`n.  
Vi er klar over at denne måten å arr. 17.mai på, vil få konsekvens for den enkelt 17.mai komiteens 
muligheter til inntekter.  
17. mai- tilskuddet fra kommunen, vil derfor bli opprettholde og utbetalt til den enkelte komite. 
 Vi oppfordrer samtidig alle 17.mai komiteer til å ordne seg med egne vipps-nummer slik at 
innbyggerne kan være med å bidra til den enkelte komite med å vippse et beløp.   
 
Selve arrangementet: 
Vi ønsker at alle 17.mai-komiteene får sine respektive talere for dagen til å filme talene og sende 
denne til oss på forhånd, slik at vi får vist den i det digitale arrangementet. 
På grunn av varigheten på arrangementet, ber vi om at hver tale ikke overskrider 7 minutter.  
Ønsker komiteene å bidra med annen underholdning, setter vi også pris på dette. 
 
Vi ønsker også å utfordre komiteene til å tenke på muligheten for et annerledes 17. maitog i år.  Hva 
med et 17. maitog av forskjellige kjøretøyer og elektronisk korps til? (bilradio)  
 
Komiteen for det digitale arrangementet i Heim, oppfordrer hele kommunen til å sende inn bilder og 
små filmsnutter fra feiringen. Dette vil bli redigert og sendt fra kulØr`n senere på kvelden.  
Alle andre innslag må være komiteen i hende senest 10. mai.  
 
Innslag lastes opp på video17mai2020heim@gmail.com 
 
Passord: 
17.Mai-Heim-video 
 
For å laste opp filer, gå til: 
drive.google.com 
 
Trykk Ny, og Filopplasting (eller dra og slipp filer hit). 
 
  
For komiteen  i Heim kommune 
Odd Jarle Svanem 
ordfører  
  

 

mailto:video17mai2020heim@gmail.com
https://drive.google.com/
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