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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Kommunestyret
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 27.04.2022
Tidspunkt kl 13:15

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling. 

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP
Kaisa Moe Medlem OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Kristian Momyr Medlem OS-AP
Toril Aspaas Medlem OS-AP
Tore O Green Medlem OS-AP
Lise Henriksen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF
Magnar Sæther Medlem OS-BYS

Saksliste
Saksnr Sakstittel
020/22 Godkjenning av møteinnkalling
021/22 Samlesak for referatsaker
019/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse - 21.02.2022
020/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse 25.03.2022

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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021/22 Salgsbevillingskontroll Osen kommune 25.02.2022 & 
Skjenkebevillingskontroll Osen kommune 25.02.2022

022/22 Høring - Utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. 
april 2024

023/22 Ny anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune ute på 
høring

024/22 Sørmarkfjellet vindkraftverk - godkjenner plan for 
istandsettingsarbeider

025/22 Brev til ordfører og rådmann
026/22 VARP - Informasjon til kommuner
022/22 Innkjøpsreglement for Osen kommune

Politiske saker:
023/22 HMS-plan for Osen kommune 2022 - 2026
024/22 Kommuneplanens samfunnsdel planprogram vedtak
025/22 Kjøp av vei og molo - Sundholmen      

Orienteringssaker:
Husbanken v/Alexander Sotberg

Steinsdalen, 19.04.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/284 - 1
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 19.04.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
020/22 Kommunestyret 27.04.2022

Godkjenning av møteinnkalling

Rådmannens forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
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Vår ref. 22/284 - 2
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 19.04.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
021/22 Kommunestyret 27.04.2022

Samlesak for referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Underliggende saker
Saksnr. Tittel
019/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 21.02.2022
020/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 25.03.2022
021/22 Salgsbevillingskontroll Osen kommune 25.02.2022 & Skjenkebevillingskontroll Osen 

kommune 25.02.2022
022/22 Høring - Utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. april 2024
023/22 Ny anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune ute på høring
024/22 Sørmarkfjellet vindkraftverk - godkjenner plan for istandsettingsarbeider
025/22 Brev til ordfører og rådmann
026/22 VARP - Informasjon til kommuner
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Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested Kommunestyresalen
Dato 21.02.2022
Tidspunkt kl 10:00 - 12:00

Fremmøtte Parti
Kjell Petter Hestmo  
Per A. Rødøy  
Tovemerethe Stjern  

Forfall Parti Varamedlem Parti
Albina Tamuleviciene    
Eldrid Melhus    
Gunhild Osen    

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur

Saksliste
Saksnr Sakstittel
001/22 Godkjenning av møteinnkalling
002/22 Orienteringssaker til Rådet for eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne 21.03.2022
003/22 VS:  Til eldrerådet i din kommune 
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001/22 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 21.02.2022

Behandling

Votering nr 3 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 3 stemmer (100%) 
Mot: 0 stemmer (0%) 

--------------------------------------------
Votering nr 2 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 0 stemmer (0%) 
Mot: 0 stemmer (0%) 

--------------------------------------------
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 0 stemmer (0%) 
Mot: 0 stemmer (0%) 

ELD - 001/22 vedtak

Forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

002/22 Orienteringssaker til Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 
21.03.2022

Behandling

Pasientvenn:
Har pr nå 21 stk som er med på lista. Organiserer "turnus" på ca 4-5 uker. De setter opp grupper på 4 
stk som er der samtidig. Har en dag i uka, selv om noen snakker om 2 dager i uka. Ser på muligheten 
for dette. 
Oppleves som en gi og få situasjon for de som deltar. "Utfordringa" nå er henvendelser om 
samarbeid fra andre initiativtakere; opplevver foreløpig at jobben med organiseringen og 
oppfølgingen av deltakrene er jobb nok. Oppgaven er overkommelig, og får det til å fungerre. 
Opplever at de som får besøk er fornøyde med opplegget. 
Har et veldig godt samarebid med PLO, og opplever til nå at dette har vært en suksess.
De som deltar skriver under på taushetserklæring.
Rådet har oversikt over og oppfølgingsmøter med de som har meldt seg på ordningen.

Livsglede for eldre: 
Vi så gjennom videoen, og snakker litt om dette etterpå. Vurderer å melde inn REPNF i Livsglede for 
eldre. 
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DKSS: 
Det lages en plan hvert år, hvor det tas inn profesjonelle kulturformidlere til det beste for de eldre. I 
år har vi i samarbeid med sykehjemmet plan om å lage en «sommerfest» ved sykehjemmet. Det 
rapporteres på planen hvert år. Har fått henvendelse fra pensjonistforeningen som ønsker tilskudd 
fra DKSS-potten. Vi ser på muligheten for dette. Eldres dag kan også være aktuell i forbindelse med 
evt midler. 

Runer digitaliseres:
Det er ikke snakk om heldigitalisering av Runer. Det vil alltid være en papirutgave for de som ønsker 
det. Dette fordi Runer brukes som en høringsinstans for kommunen, og dette skal vi være sikre på at 
når alle innbyggerne i kommunen. 
Eldrerådet mener tiden ikke er inne for heldigitalisering, da det er ikke alle som er inne i den digitale 
verden. Anbefaler å beholde papir-utgaven inntil videre. 

Utstyr for hørselshemmede: Saken har vært opp i formannskap, og oppgaven plassert hos 
rådmannen. Det er mange forskjellige systemer, men ingen universelle som treffer alle. Rådmannen 
jobber videre med saken. 
 

Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.

003/22 VS:  Til eldrerådet i din kommune 

Behandling

Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.
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Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested Kommunestyresalen
Dato 25.03.2022
Tidspunkt kl 10:00 - 12:30

Fremmøtte Parti
Kjell Petter Hestmo  
Per A. Rødøy  
Tovemerethe Stjern  

Forfall Parti Varamedlem Parti
Eldrid Melhus    
Gunhild Osen    

Møtenotater
Besøk i møtet:
Leder PLO - May-Britt Næss Strand
Styret Pensjonistforeningen
Repr. fra Livsglede for Eldre
Kun tre av fem medlemmer var til stede under møtet. 

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
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Saksliste
Saksnr Sakstittel
004/22 Godkjenning av møteinnkalling
001/22 Orienteringssaker REPNF

004/22 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 25.03.2022

Behandling:

Votering nr 2 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 0 stemmer (0%) 
Mot: 0 stemmer (0%) 

--------------------------------------------
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 3 stemmer (100%) 
Mot: 0 stemmer (0%) 

ELD - 004/22 vedtak
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Leders forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

001/22 Orienteringssaker REPNF

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 25.03.2022

Behandling:

Eldres dag 2 (fra 2021)
Ønsker den middagen som det ble gitt penger til fra sentralt hold. 
Det er søkt om midler, og fått drøyt 50 000. Har gjort avtale Nordmeland Gårdshotell. Rådet ser for 
seg at også rådet samt pensjonistforeninga kan bidra noe inn i dette. (5000.- hver)
Rådet ønsker å få utformet en invitasjon til dette, og at rådet og pensjonistforeninga er 
delarrangører. Pensjonistforeninga har søkt om, og fått innvilget skyssmidler som evt kan brukes. 
Vil bli arrangert så raskt som det er praktisk mulig. 
Måltidet og samtalene rundt bordet anses som nok program for dagen. 

Eldres dag 2022:
Denne planlegges høsten 2022. Eldres dag er 1.oktober. 
Foreslår 5.oktober som markering av eldres dag. Ønsker å arrangere dette sammen med 
folkehelsegruppa (verdensdagen psykisk helse 10. okt), og evt sammen med skolen dersom det er 
mulig. (Innsats for andre) Onsdag 5.oktober er kanskje en dag som også skolen kommer til å bruke til 
et arrangement i hallen. 
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Kjenner foreløpig ikke temaene for Eldres dag 2022, eller Verdensdagen psykisk helse 2022. 
Forslag om tema «Ei reise gjennom Europas historie» Evt bruke Herman Klock, men ikke noe som er 
landet. Avventer litt i forhold til temaene som kommer. 
 
Tilskuddsportalen: 
Utsettes

Livsglede for eldre:
Det skal opprettes en forening. Foreslår at Eldrerådet blir styret for foreningen. Målet er å spre glede 
for eldre.
Navn på foreningen: Livsglede Osen.
Siri informerer om Livsglede for eldre. Åpenhet, inkludering og livsglede. Synliggjøre tilhørighet, 
skape gjenkjenning og trygghet. 
Mottar en startpakke fra Livsglede for eldre. 
Gjør ferdig papirene sammen med repr fra Livsglede for eldre. 
Møtedatoer:
25.04 kl. 10.00 (rapport Sykehjemmet, v May-Britt og Leve hele livet v/Endre + Tilskuddsportalen)
23.05. kl. 10.00
20.06 kl. 10.00
 

ELD - 001/22 vedtak

Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.



Fra: Aune, Morten <Morten.Aune@avarnsecurity.com>
Sendt: 09.03.2022 13:46:26
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, Hagen Greta 
<Greta.Hagen@osen.kommune.no>
Emne: Salgsbevillingskontroll Osen kommune 25.02.2022 & Skjenkebevillingskontroll Osen 
kommune 25.02.2022

 
 
Morten Aune
Nk Drift – Områdeleder Kontroll Svinn / Security
 
Avarn Security
 
Neptunvegen 6
7650 Verdal
Norge
 
Mobil: +47 902 77 483
Sentralbord +47 915 02580
morten.aune@avarnsecurity.com                                         
Les mer om oss på avarnsecurity.no
 
Nokas har byttet navn til Avarn Security. I den anledning har jeg fått ny mailadresse. Vennligst oppdater 
min kontaktinfo
 

mailto:morten.aune@avarnsecurity.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avarnsecurity.no%2F&data=04%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7Cc871f9ba3a554543c51108da01d33bb4%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637824304019811926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NOhYab4E%2BHTvIR3vVS1tyrPywHTH9I9W2KaK3V1TtXY%3D&reserved=0


M
AVARN

Security

Osen Kommune

7740 STEINSDALEN

Att: Greta Hagen

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Morten Aune
765/Nord-Trondelag/Verdal
02580 / 902 77 483

morten_aune@ayarnsecurity_com

Deres dato:
Deres ref.:

Vår ref.:
Dato:

25.02.2022
G.Hagen

MA
01.03.2022

SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utført

skjenkebevillingskontroll / Internkontroll og veiledningsbesøk i Osen 25. Februar 2021

Den ble gjennomført 2 skjenkebevillingskontroll/ Veiledning/ Internkontroll i alkoholloven i

osen.

Restauranten som ble kontrollert har satt seg inn i gjeldende smittevernregler og tilrettelagt

driften på stedet etter dette.

For ytterligere presiseringer, eller for spørsmål er det bare åta kontakt.

Med vennlig hilsen

el., c.
Morten Aune
Nk Drift - Omradeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Vedlegg.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besøksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483
Sentralbord: +47 02580

Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

E-post:
kontroll.trondelag@nokas.com
www.nokas.no



Sjekkliste #718

AVARN
Security

Sjekkliste Dimensjon/sted

Skjenkekontroll Osen Kommune •
Nord meland
Gårdshotell

Kontrollør Dato og Andre detaljer
tid

MA 03/03/2022 Skjenkebevillingskontroll. Osen Kommune •
13:00 Nordmeland Gardshotell 221, 7740 Steinsdalen.

kontroll 25.02.2022

1. Stedets navn:

Nordmeland Grdshotell

2. Stedets adresse:

Osen Kommune • Nordmeland Gårdshotell

3. Styrer:

Signe Lillian Fagerdal Normeland

4. Stedfortreder:

Jørn Normeland

5. Mailadresse:

post@nordmeland.no

6. Kontrollører:

37140 - 41263

7. Kontroll utført i tidsrom:

15.30

8. Åpen eller lukket kontroll?
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Åpen

9. Antall ansatte:

3

10. Antall gjester:

4

11.  Dørvakt? €

12. Apenbart berusede gjester i bevertningsstedet? c

13. Skjenking til åpenbart berusede gjester? co

14. Skjenking til gjester som derved må antas å bli åpenbart beruset?

15. Skjenking til gjester i selskap med åpenbart berusede?

16. Skjenking til gjester som ikke fyller aldersvilkårene?

17. Skjenking ved personale som ikke fyller aldersvilkårene?

co

ca

•
•

18. Skjenking utover volumbegrensingene? •
19. Skjenking utover tillatt tid?

20. pent utover tillatt tid? •
21. Nøt gjester medbrakte alkoholvarer? •
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22. AIkoholfrie/alkoholsvake alternativ? •
23. Antatt brudd på reklamebestemmelsene? •
24. Tilfredsstillende orden og vedlikehold? •
25. Hadde nødutganger tilfredsstillende merking? •
26. Fri passasje til nødutganger? •
27. Overholdes Tobakksskadeloven $ 6 m.h.t. forbud mot røyking i serveringsstedet?

28. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter§ 8?

•

29. Tilleggsrapport:

Det var rolig og god stemning i lokalet med i all hoved sak spisegjester. Det ble gått igjennom en del forebyggende med dem

som ikke var med sist kontrollørene var innom.

OK I Ja

17

IKKE OK/ Nei

1

Sammenslått resultat

0%
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Sjekkliste #719

AVARN
Security

Sjekkliste Dimensjon/sted

Skjenkekontroll Osen Kommune •
Kaffekosen

Kontrollør Dato og tid

MA 03/03/2022
13:27

Andre detaljer

Skjenkebevillingskontroll Osen Kommune •
Kaffekosen

1. Stedets navn:

Kaffekosen

2. Stedets adresse:

7714 steinsdalen

3. Styrer:

Catrine Lothe Hopen

4. Stedfortreder:

Helge Martinsen

5. Mailadresse:

6. Kontrollører:

41263- 37140

7. Kontroll utført i tidsrom:

16.00

8. Åpen eller lukket kontroll?

Åpen

Side 1 av 3



9. Antall ansatte:

2

10. Antall gjester:

9

11. Dørvakt? co

12. penbart berusede gjester i bevertningsstedet? ca

13. Skjenking til åpenbart berusede gjester? •
14. Skjenking til gjester som derved må antas a bli åpenbart beruset?

15. Skjenking til gjester i selskap med åpenbart berusede?

16. Skjenking til gjester som ikke fyller aldersvilkårene?

17. Skjenking ved personale som ikke fyller aldersvilkårene?

c

ca

•
•

18. Skjenking utover volumbegrensingene? •
19. Skjenking utover tillatt tid? •
20. Åpent utover tillatt tid? •
21. Nøt gjester medbrakte alkoholvarer? •
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22. Alkoholfrie/alkoholsvake alternativ? Ea

23. Antatt brudd på reklamebestemmelsene? •
24. Tilfredsstillende orden og vedlikehold? •
25. Hadde nødutganger tilfredsstillende merking? •
26. Fri passasje til nødutganger? co

27. Overholdes Tobakksskadeloven § 6 m.h.t. forbud mot røyking  i  serveringsstedet?

28. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter § 8?

co

o

29. Tilleggsrapport:

Det var rolig og god stemning i lokalet med i all hoved sak spisegjester. Det ble gått igjennom en del forebyggende med dem
Ny eier der fra April.

OK/ Ja

18

IKKE OK/ Nei

0

Sammenslått resultat

100%
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A
AVARN

Security

Osen Kommune
7740 STEINSDALEN

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Att: Greta Hagen

Morten Aune
765/Nord-Trøndelag/Verdal
02580 I 902 77 483

kontoll.trondelag@nokas.com

Deres dato: 25.02.2022
Deres ref.: Greta Hagen

Vår ref.: MA
Dato: 01.03.2022

SALGSBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utførte
salgsbevillingskontroller 25. Februar 2022

Det ble denne gangen utført observasjoner i lokalene, det ble også sett på plassering av
alkoholholdig drikke slik at det er et kimt skille mellom hva som er alkoholholdig og
alkoholfritt, dette var tilfredsstillende på de 1 butikkene som ble kontrollert.

Det ble ogsa kontrollert at Tobakk og Tobakkssurrogater ikke er i strid med salgsforbudet $9-
30-33. Ved salgsstedene som ble kontrollert. Alle utsalgsstedene hadde det på plass.

Det ble i etterkant av kontrollkjopene snakket med ansvarlige eller en annen ansatt i butikken
om resultatet av kontrollen.

Utover dette samt vedlagte rapportskjema har vi ingen spesielle merknader til kontrollene.

For ytterligere presiseringer eller for spørsmål er det bare åta kontakt

Med vennlig hilsen

tel e
Nk Drift -- Omradeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Vedlegg.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besøksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483
Sentralbord: +4 7 02580

Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

E-post:
kontroll. trondelag@nokas.com
www.nokas.no



Sjekkliste #742

AVARN
Security

Sjekkliste Dimensjon/sted

Salgsbevillingskontroll
tobakk og
tobakkssurrogater

Osen Kommune • YX
Auto'n Bensinstasjon

Kontrollør Dato og Andre detaljer
tid

MA 08/03/2022 Salgsbevillingskontroll tobakk og
15:50 tobakkssurrogater. Osen Kommune YX

Auto'n Bensinstasjon

1. Stedets adresse:

Osenveien 44, 7740 Steinsdalen

2. Stedets navn:

YX Auto'n Bensinstasjon

3. Styrer:

Geir Åge Karlsen

4. Stedfortreder:

5. Mailadresse:

6. Kontrollører:

2235 -8494

7. Kontroll utført i tidsrom:

11.00

8. Åpen eller lukket kontroll?
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Åpen

9. Salg til personer under 18 ar? 5 17-21 •
10. Avkreves legitimasjon i tvilstilfeller? •
11. Salg i strid med salgsforbud? §9 •
12. Salg i ikke godkjente lokaler? •
13. Salg til voksne for videresalg?

14. Forbud mot enkelte produktkategorier? § 42

15. Tilstrekkelig tildekking av varen? to

16. Salg med rabatt? 5 17-21 ca

17. Har salgsstedet ulovlig reklame? $ 22-24 co

18. Forbud mot salg av tobakksvarer/ surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrert

grossist? S4 tredje ledd

19. Krav til merking og utforming av tobakksvarer? (Standardiserte pakninger, helseadvarsel,
minstestørrelser) § 30-33

20. Er det innført internkontroll etter Tobakksskadelovens Forskrifter?

co

•
co

21. Tilleggsrapport:

Side 2 av 3



Alt ok

Butikken var ryddig og oversiktlig. Det ble kontrollert at tobakk og tobakksurrogater ikke er i strid med salgsforbudet paragraf

9-30-33. Etter kontrollen ble det tatt kontakt med ansatt/ansvarlig og redegjort for kontrollen.

OK /Ja

12

IKKE OK/ Nei

0

Sammenslatt resultat

100%
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Sjekkliste #741

AVARN
Security

Sjekkliste Dimensjon/sted

Salgsbevillingskontroll Osen Kommune • Coop
Prix Osen

Kontrollør Dato og tid

MA 08/03/2022
15:19

Andre detaljer

Salgsbevillingskontroll Osen Kommune Coop Prix Osen
Steinsdalsveien 29

1. Stedets adresse:

Steinsdalsveien 29

2. Styrer:

Cathrin Lothe Hopen

3. Stedets navn:

Coop Prix Osen

4. Stedfortreder:

Helge Martinsen

5. Mailadresse:

6. Kontrollører:

2235 - 8494

7. Kontroll utført i tidsrom:

12.30

8. Apen eller lukket kontroll?

apen

Side 1 av 3



9. Salg til for unge kunder (også lettøl)? co

10. Avkreves legitimasjon i tvilstilfeller? co

11. Salg til åpenbart berusede? co

12. Salg i ikke godkjente lokaler? o

13. Salg til voksne for videresalg? •
14. Salg utover tillatt salgstid? •
15. Tilstrekkelig tildekking etter tillatt salgstid? •
16. Salg med rabatt? •
17. Har salgsstedet ulovlig reklame? •
18. Er alkoholvarer plassert slik at de tydelig kan sees av publikum utenfra?

19. Orden i og utenfor salgslokalet - tilfredstillende?

20. Interne kontrollrutiner - tilfredstillende?

21. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter $ 8?

22. Er det innført internkontroll etter Tobakksskadelovens Forskrifter?

Side 2 av 3



23. Tilleggsrapport:

Alt ok

Kontrollørene snaket med stedfortreder ang at dem blir Prix butikk og vil få andre åpningstider. dem vil ha åpent utover det kommunale
salgstidene. Det ble også kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkalifritt og alkoholholdig ikke kan forveksles.
Butikken var ryddig og oversiktlig. Det ble kontrollert at tobakk og tobakksurrogater ikke er i strid med salgsforbudet paragraf 9-30-33. Etter
kontrollen ble det tatt kontakt med ansattlansvarlig og redegjort for kontrollen.

OK/Ja

14

IKKE OK/ Nei

0

Sammenslått resultat

100%
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Trøndelag fylkeskommune  
 Samferdsel - seksjon Mobilitet  

 

 

 

OSEN KOMMUNE 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 08.04.2022 Vår referanse: 202213584-2 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse:    Øyvind Rinbø 

 

Høring om utforming av konkurranse om regionale 
flyruter fra 1. april 2024 
 
Samferdselsdepartementet er i gang med anskaffelsesprosessen for flyruter i Nord-
Norge og Sør-Norge med kontraktsoppstart 1. april 2024. Det innledes nå en fase hvor 
departementet ønsker innspill til hvordan konkurransen bør utformes, og 
fylkeskommunene er invitert til å bidra. Trøndelag er eneste fylke med ruter i både nord 
og sør. 
 
Departementet ber om fylkeskommunens vurderinger og prioriteringer og om at 
fylkeskommunen innhenter synspunkter og vurderinger fra aktører som berøres av 
flyrutetilbudet, som kommuner i lufthavnenes nedslagsfelt, regionale helseforetak, 
Posten Norge AS og andre berørte i næringslivet og organisasjoner. 
 
Departementet understreker at dersom fylkeskommunen ønsker å legge frem forslag til 
endringer i rutetilbudet, skal det begrunnes i henhold til regelverkets krav om dette.1 
Begrunnelsen skal dokumentere behovet for forpliktelsen til å yte offentlige tjenester, en 
analyse av regionens økonomi og forholdsmessigheten mellom de ønskede forpliktelsene 
og målene for den økonomiske utviklingen. Det bør også legges ved en analyse av ev. 
eksisterende lufttransport og andre transportalternativer. Ved ønske om endringer i 
dagens rutetilbud, oppfordrer derfor fylkeskommunen til at det bidras til at kravene i 
regelverket tilfredsstilles. 
 
Dette blir fylkeskommunens andre innspill til anskaffelsesprosessen for rutene med 
kontraktsoppstart 1. april 2024. Det første innspillet, som er vedlagt, tok for seg temaer 
og problemstillinger som ønskes dekket i den transportfaglige utredningen som 
Samferdselsdepartementet skal gjennomføre som en del av ruteanskaffelsen. 
 
Vi ber dere sende innspill til saksbehandler Øyvind Rinbø, rådgiver i avdeling for 
samferdsel, på e-postadresse oyvri@trondelagfylke.no innen fredag 3. juni. Be gjerne 
om et møte innen samme dato om dere ser behov for det. Øyvind Rinbø kan også 
kontaktes på telefonnummer 484 60 648. 

 
1 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 art. 16 
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Samferdselsdepartementet er i gang med anskaffelsesprosessen for flyruter i Nord- 

Norge og Sør-Norge med kontraktsoppstart l. april 2024. Det innledes nå en fase hvor 

departementet ønsker innspill ti l hvordan konkurransen bør utformes, og 

fylkeskommunene er invitert ti l ä bidra. Trondelag er eneste fylke med ruter i bade nord 

og sør. 

Departementet ber om fylkeskommunens vurderinger og prioriteringer og om at 

fylkeskommunen innhenter synspunkter og vurderinger fra aktører som berøres av 

flyrutetilbudet, som kommuner i lufthavnenes nedslagsfelt, regionale helseforetak, 

Posten Norge AS og andre berørte i næringslivet og organisasjoner. 

Departementet understreker at dersom fylkeskommunen ønsker å legge frem forslag til 

endringer i rutetilbudet, skal det begrunnes i henhold til regelverkets krav om dette.1 

Begrunnelsen skal dokumentere behovet for forpliktelsen til å yte offentlige tjenester, en 

analyse av regionens økonomi og forholdsmessigheten mellom de ønskede forpliktelsene 

og mälene for den okonomiske utviklingen. Det bor ogsä legges ved en analyse av ev. 

eksisterende lufttransport og andre transportalternativer. Ved ønske om endringer i 

dagens rutetilbud, oppfordrer derfor fylkeskommunen til at det bidras til at kravene i 

regelverket tilfredsstilles. 

Dette blir fylkeskommunens andre innspill ti l anskaffelsesprosessen for rutene med 

kontraktsoppstart l. april 2024.  Det første innspillet, som er vedlagt, tok for seg temaer 

og problemstillinger som ønskes dekket i den transportfaglige utredningen som 

Samferdselsdepartementet skal gjennomføre som en del av ruteanskaffelsen. 

Vi ber dere sende innspill ti l saksbehandler Oyvind Rinbo, rädgiver i avdeling for 
samferdsel, på e-postadresse oyvri@trondelagfylke.no innen fredag 3. juni. Be gjerne 

om et møte innen samme dato om dere ser behov for det. 0yvind Rinbo kan også 

kontaktes pä telefonnummer 484 60 648.  

' Europaparlaments- og rdsforordning (EF) nr. 1008/2008 art. 16 

Postadresse:Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 

Bankkonto: 86017685300 / 
IBAN: NO8486017685300 
BIC/SWIFT: DABANO22 

Telefon: 74 17 40 oo 
Epost: postmottak@trondelagfylke.no 
Org.nr: 817 920 632  

mailto:oyvri@trondelagfylke.no
https://lovdata.no/static/NLX3/32008r1008.pdf
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Det vil bli politisk behandling av fylkeskommunens innspill i fylkesutvalget 21. juni. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Rinbø 
   
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
Vedlegg: 
1. Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet, 17.03.2022 
2. Innspill fra TRFK til transportfaglig utredning, 17.11.2021 
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Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Avdeling for luftfart, 
post og kjøp 

Saksbehandler 
Andreas Neumann 
22 24 83 21 

Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-
Norge fra 1. april 2024 

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ny konkurranse om regionale 

ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge med kontraktsoppstart 1. april 2024. Departementet 

inviterer herved til høring om den planlagte konkurransen.  

 

Samferdselsdepartementet har anledning til å gi tilskudd til regionale flyruter på strekninger i 

Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form 

av at Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til 

offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse1. 

Begrunnelsen for et FOT-rutekjøp er at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion, 

eller at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, dersom ruten er vital for den 

økonomiske utviklingen i regionen som lufthavnen betjener2. 

 

Forpliktelsen til å yte offentlige tjenester på ruteflygninger skal bare gjelde i den utstrekning 

det er nødvendig for at det på ruten gis et minstetilbud av ruteflygninger som tilfredsstiller 

fastsatte krav til kontinuitet, regelmessighet, prisfastsettelse og minstekapasitet, som 

flyselskapene ellers ikke ville påtatt seg om de bare skulle tatt hensyn til egne kommersielle 

interesser3.  

 

 

 

  
 

1 Jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av 
lufttrafikk i Fellesskapet, som er implementert i norsk rett gjennom forskrift av 12. august 2011 nr. 833 om 
lufttransporttjenester i EØS. 
2 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 artikkel 16 nr. 1.  
3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 artikkel 16 nr. 1.  

Ifølge liste   

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2267-8 

Dato 

17. mars 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Høringen 

Samferdselsdepartementet inviterer fylkeskommunene til å levere innspill til utformingen av 

den nye konkurransen. Hovedmålet med høringsrunden er å innhente informasjon og åpne 

for at fylkeskommunenes vurderinger og prioriteringer blir en del av beslutningsgrunnlaget for 

konkurransen. 

 

Samferdselsdepartementet ber i tillegg fylkeskommunene om å innhente synspunkter og 

vurderinger fra berørte instanser som  

 

• kommuner i lufthavnenes nedslagsfelt 

• regionale helseforetak, Posten Norge AS og andre berørte i næringslivet og i 

organisasjoner 

 

Dersom fylkeskommunene ønsker å legge frem forslag til endringer i rutetilbudet skal det 

begrunnes i henhold til regelverkets krav om dette4. Begrunnelsen skal dokumentere behovet 

for forpliktelsen til å yte offentlige tjenester, en analyse av regionens økonomi og 

forholdsmessigheten mellom de ønskede forpliktelsene og målene for den økonomiske 

utviklingen. Det bør også legges ved en analyse av ev. eksisterende lufttransport og andre 

transportalternativer.  

 

Utredning av statens flyrutekjøp  

Samferdselsdepartementet planlegger, som ved de siste større flyruteanskaffelsene, å 

innhente en ekstern transportfaglige utredning. Fylkeskommunene har tidligere fått anledning 

til å komme med innspill til utredningsoppdraget, jf. vårt brev av 6. oktober 2021. 

 

Grunnet arbeid med koronarelaterte tiltak og konkurransen om ruteflygninger i Nord-Norge 

fra 1. april 2022, har arbeidet med utredningsoppdraget blitt noe forsinket. Vi planlegger nå å 

lyse ut oppdraget for en transportfaglig utredning i nær framtid med forventet ferdigstillelse i 

månedsskiftet september/oktober 2022. 

 

Selv om utredningen er blitt forsinket, har vi valgt ikke å utsette høringen med 

fylkeskommunene og andre berørte instanser for å opprettholde framdriften i 

anskaffelsesprosessen. Vi legger i stedet opp til å sende den ferdigstilte utredningen på en 

kort høringsrunde høsten 2022. 

 

Høringsmøte 

Hvis fylkeskommunene ønsker det, kan de ta kontakt for å avtale et høringsmøte i 

Samferdselsdepartementet før høringsfristen. Samferdselsdepartementet vil stille på 

administrativt nivå.  

 

 
4 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 artikkel 16 
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Kontaktinformasjon 

Dersom fylkeskommunene har behov for mer informasjon eller ønsker å avtale et møte, kan 

de kontakte Samferdselsdepartementet ved Jens Nesbø, jens.nesbo@sd.dep.no, tlf. 22 24 

81 95   

 

Tidligere konkurranseutlysninger er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets nettsider. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?documenttype=dokumenter/anbud

&ownerid=791 

 

Høringsfrist 

Samferdselsdepartementet ber om at høringssvar er departementet i hende senest 27. juni 

2022. 

 

Høringssaken er tilgjengelig på departementet sine nettsider  

www.regjeringen.no/rutefly2024. https://www.regjeringen.no/regionale ruteflygingarVi ber om 

at høringsuttalelsen blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for 

innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post 

til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir 

publisert sammen med andre høringsuttalelser. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Monica Elisabeth Auberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Andreas Neumann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

  

mailto:jens.nesbo@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?documenttype=dokumenter/anbud&ownerid=791
https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?documenttype=dokumenter/anbud&ownerid=791
http://www.regjeringen.no/rutefly2024
https://www.regjeringen.no/regionale%20ruteflygingar
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Adresseliste 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune 

 



 

Trøndelag fylkeskommune  
 Samferdsel - seksjon Mobilitet  

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
Postboks 8010 DEP 
0030 OSLO 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 17.11.2021 Vår referanse: 202139762-3 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse: 21/2267-1 Øyvind Rinbø 

Svar på forespørsel om innspill til utredning av flyrutekjøp i Nord-
Norge og Sør-Norge fra 1. april 2024. 
 
Det vises til brev med referanse 21/2267-1 datert 06.10.2021. Departementet ber her 
om innspill fra fylkeskommunene til temaer og problemstillinger som ønskes dekket i den 
transportfaglige utredningen som skal gjennomføres som en del av 
anskaffelsesprosessen for flyruter i Nord-Norge og Sør-Norge med kontraktsoppstart 
01.04.2024. Fylkeskommunene har fått utsatt departementets frist for å komme med 
innspill til 17.11.2021. 
 
Trøndelag fylkeskommune gjorde et omfattende arbeid for å gjennomføre en vellykket 
fylkeskommunal overtakelse av ansvaret for flyrutene. Da fylkeskommunene innstilte 
igangsatte aktiviteter knyttet til overtakelsen som følge av Stortingets vedtak 
20.05.2021 om statlig tilbakeføring og Samferdselsdepartementets påfølgende beslutning 
om å stanse arbeidet med overføringen av ansvaret, var Trøndelag fylkeskommune nær 
utlysning for rutene i Namdalen med avtaleoppstart 01.04.2022. En rekke vedtak fra 
fylkestinget hadde gitt overordnede føringer og økonomiske rammer for konkurransen. 
Det var planlagt at konkurransen skulle gjennomføres i samarbeid med 
fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark.  
 
En viktig komponent i Trøndelag fylkeskommunes arbeid med rutene var dialogen med 
Namdal regionråd. Fylkesrådmannen kommer til å videreføre denne, også etter 
tilbakeføringen av ruteansvaret til staten. Kommunene Ørland og Røros vil også være 
viktige aktører i Trøndelags luftfartsarbeid. Alle har vært konsultert i forbindelse med 
dette innspillet. 
 
Med utgangspunkt i politiske vedtak og dialogen med berørte parter i fylket, har 
fylkesdirektøren fått flere føringer som bør følges opp i Samferdselsdepartementets 
utredning: 
 

 Konkurransesituasjonen på kortbanenettet har tidligere blitt viet oppmerksomhet 
fra statens side. I dialogen med potensielle operatører av rutene fikk også fylkene 
høre at det er utfordrende å legge til rette for økt konkurranse. En viktig 
tilbakemelding var at tiden fra utlysning av konkurranse til ruteoppstart må være 
tilstrekkelig lang. De tre nordligste fylkene hadde som intensjon å legge opp til 
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kontrakter på rundt to år i første anbud, både for å tidsmessig begrense perioden 
hvor ettervirkningene av koronapandemien antas å skape særlig usikkerhet og 
inntektstap, og for å legge til rette for mer konkurranse på sikt.  
 
Konkurransemessige virkninger av ulike utlysningstidspunkter kan være noe å se 
på i departementets utredning. I tillegg er mulighetene for konkurranse om 
støttefunksjonene til selve flyrutedriften, et relevant tema. Når én operatør ikke 
bare har rutedriften, men også kontroll over deler av tilknyttet infrastruktur og 
bemanningsbehov, kommer andre potensielle operatører i en utfordrende 
konkurransesituasjon. Departementet bør her utrede alternativer måter å 
organisere driften på med sikte på økt konkurranse. 

 Trøndelag fylkeskommune vedtok tidlig i sin anskaffelsesprosess at 
mulighetsrommet for å sikre grunnleggende arbeidsrettigheter skulle søkes 
utnyttet, herunder retten til å organisere seg (FT-sak 8/21). En utredning om 
lønns- og arbeidsvilkår i bransjen ble i september 2021 gjennomført for 
Samferdselsdepartementet. Eventuelle uavklarte forhold rundt disse temaene bør 
forfølges i kunnskapsoppbyggingen fram mot neste utlysning. 

 Miljø- og klimaambisjoner bør prioriteres også på de regionale flyrutene. På 
politisk bestilling (HUT-sak 21/20) utredet fylkesdirektøren i Trøndelag 
fylkeskommune spørsmålet om når og hvordan ulike klimateknologier og -
virkemidler kan tas i bruk på kortbanenettet. Disse spørsmålene er fortsatt 
relevante, og departementet bør i sitt utredningsarbeid se på hvilke muligheter 
som finnes for perioden fra 1. april 2024. 

 Flyruten mellom Ørland og Oslo bør innlemmes i ordningen med statlige kjøp av 
ruter. Dette er et ønske som fylkestinget i Trøndelag enstemmig har stilt seg bak 
(FT-interpellasjon 9/19). I evalueringen av anbudsordningen for regionale flyruter, 
gjennomført av Transportøkonomisk institutt i 2010, pekes det på at Ørland er 
den eneste av flyplassene med 2,5 time reisetid til stamflyplass som ikke er inne i 
FOT-ordningen. Ørland-ruten bør på nytt evalueres i en ekstern utredning. 

 I tråd med politiske ønsker i Trøndelag (HUT-sak 85/20), bes departementet også 
ta for seg mulighetene for korrespondanse mellom Namdals-rutene og Nord-
Norge, samt Vestlandet. 

 
Individuelle innspill fra Namdal regionråd, Ørland kommune og Røros kommune legges 
ved innspillet fra Trøndelag fylkeskommune. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Rinbø   
     
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
Vedlegg: 
1. Innspill Ørland kommune og Fosenregionen 
2. Innspill Luftfartsforum Namdal 
3. Innspill Røros kommune 
 
 

http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1213054?agendaItemId=209300
http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/849884?agendaItemId=206468
http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/368356?agendaItemId=203642
http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/849896?agendaItemId=208453
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Ny anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune ute på høring 
 

Høringsutkastet til ny anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune er klart, og fylkesdirektøren 

ber om innspill og tilbakemeldinger. 

I tillegg til at høringen legges som offentlig høring på våre hjemmesider blir utkastet sendt til 

fylkeskommuner, kommuner i Trøndelag og en del andre instanser for å innhente erfaringer og få 

innspill i forhold til høringsutkastet. 

Bakgrunn 
Vedtak i Trøndelag fylkeskommunes fylkesutvalg 29.03.2021 sak 78/22:  

«Anskaffelsesstrategien sendes på offentlig høring før den på nytt fremmes til fylkesutvalget og 

fylkestinget til behandling. Fylkesdirektøren bes innhente erfaringer fra andre fylkeskommuner i det 

videre arbeidet med saken.» 

Anskaffelsesstrategi i Trøndelag fylkeskommune 2022 – 2025 

Sammendrag 
Anskaffelsesstrategien drøfter utfordringer, muligheter og tiltak og skal være et strategisk verktøy for 

å oppnå effektiv drift. Strategien skal bidra til å redusere klimautslipp, sikre at gode og 

fremtidsrettede løsninger anskaffes, samt ivareta fylkeskommunens samfunnsansvar gjennom blant 

annet seriøsitetsbestemmelser og leverandørutvikling. Anskaffelsesstrategien skal understøtte 

Trøndelag fylkeskommunes øvrige planer og strategier og være i tråd med fylkeskommunens visjoner 

og verdier.  

Faktiske opplysninger 
Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføre alle anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser for å sikre sunne markedsmessige prinsipper og hindre unødig offentlig ressursbruk og 

uetisk/korrupsjonslignende atferd i forbindelse med offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser skal bidra til at det stilles ulike typer krav til leverandørers ivaretakelse av 

samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg. 

Anskaffelsesstrategien skal bidra til at Trøndelag fylkeskommune benytter anskaffelsesprosessene 

som et strategisk verktøy når det gjelder å oppnå effektiv drift, innovasjon og verdiskaping. Det ligger 

et betydelig potensial i at offentlig sektor benytter innkjøpsmakten til å fremme innovasjon og 

nyskaping, samt bidrar til leverandørutvikling og fremvekst av nye markeder. 

Anskaffelsesstrategien legger vekt på klima/miljø og bærekraft, digitalisering og innovasjon. Med det 

menes at anskaffelsene skal bidra til at fylkeskommunen skal nå målet om å bli klimanøytral innen 

2030 gjennom blant annet å stille riktige miljøkrav i anskaffelser, utvikle konkrete klimamål for 

fylkeskommunale innkjøp mv. Strategien har også oppmerksomhet på standardisering og 

effektivisering av anskaffelsesprosessen ved ytterligere digitalisering, og benytte e-handel der det er 

mulig. Strategien har fokus på å videreutvikle metodikk for mer kostnadseffektive og klimasmarte 

innovative anskaffelser. Dette blant annet gjennom markedsdialog og samarbeid med andre 

virksomheter. 



Hovedmål og delmål 
Anskaffelsesstrategien er utformet med hovedmål, og delmål med ønsket effekt og tiltak. 

Med utgangspunkt i hovedmål er det skissert 4 delmål med beskrivelse av ønsket effekt og tiltak. 

Delmålene tar i seg: God behovsdekning og fremtidsrettede løsninger, anskaffelsens betydning for 

effektiv tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og samfunnsansvar. 

Strategien er lagt på et overordnet nivå, og oppfølgingen skal skje gjennom konkrete tiltak i ulike 

handlingsplaner. 

Innspill og erfaringer 
På bakgrunn av høringsnotatet og vedlagte høringsutkast ber vi om innspill på strategien og 

erfaringer fra andre fylkeskommuner i forhold til innhold, fokusområder m.v. 

Høringsdokumenter 
Høringsnotatet er også tilgjengelig på våre nettsider www.trondelagfylke.no 

Vedlegg 1 – Høringsutkast Anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune 2022 – 2025 

Vedlegg 2 – Høringsinstanser 

 

Høringssvar sendes til postmottak@trondelagfylke.no , høring bes merkes arkivsak 202216510 

Frist: 13. mai 2022. 

 

 

 

http://www.trondelagfylke.no/
mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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1. INNLEDNING
Anskaffelser utgjør nesten halvparten av fylkeskommunens årlige budsjett. 
Trøndelag fylkeskommune (TRFK) kjøpte varer og tjenester for ca. 4,2 milliarder 
kroner i 2021. 

Anskaffelser er strategisk viktig for fylkeskommunen. TRFK er en stor innkjøper 
av varer og tjenester både regionalt og nasjonalt. Gjennom denne posisjonen har 
TRFK tyngde og mulighet til å bruke innkjøpsmakten som et aktivt middel for å 
nå våre mål. Strategien skal understøtte TRFKs øvrige planer og strategier og 
være i tråd med TRFKs visjon og verdier. 

TRFK skal gjennomføre alle anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser og sikre kravene til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 
etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Anskaffelsesstrategien gjelder for alle anskaffelser i TRFK og virksomheter heleid 
av fylkeskommunen som er omfattet av lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser.   
Fylkesdirektøren har det overordnede ansvaret for implementering og oppfølging 
av anskaffelsesstrategien. 

2. HOVEDMÅL
TRFK skal gjennom anskaffelser bidra til effektiv bruk av ressurser og en positiv 

samfunnsutvikling. Anskaffelsene er et viktig virkemiddel for å nå målene om 
god tjenesteyting, klima/bærekraft/miljø, innovasjon, krav til digitalisering, 
leverandørutvikling og et seriøst arbeidsliv.   

TRFK skal gjennomføre anskaffelser med vekt på kvalitet, kompetanse, 

kostnader og egnethet. Dette skal skje innenfor rammene av regelverk og 
politiske prioriteringer. 

2 .1  DELMÅL

Delmål 1: Anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av tilgjengelige 

ressurser  

Ønsket effekt: 
Anskaffelsene sees i sammenheng med den totale ressursbruken i TRFK. TRFK 
oppnår ønsket effekt av inngåtte avtaler. Avtaleportefølje bidra til effektiv bruk 
av tilgjengelige ressurser gjennom standardisering, effektivisering, digitalisering 

og samordning. Vi har en enhetlig og gjenkjennbar anskaffelsesprosess i hele 
TRFK. Det er høy lojalitet til TRFKs avtaler. 

TRFKs ledelse, avdelinger og seksjoner har et strategisk syn på anskaffelser. 
Behov vurderes åpent og defineres ut fra en involvering av alle interessenter. 

Definerte ansvarsfordelinger i anskaffelsesprosesser sikrer effektiv og 
profesjonell gjennomføring. 
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Tiltak:  

➢ Videreutvikle og styrke anskaffelseskompetanse i avdelinger og seksjoner. 

➢ Gjennomføre behovsanalyser i avdelinger og seksjoner.  

➢ God struktur og planlegging i anskaffelser.  

➢ Tidlig involvering av fagpersoner. 

➢ Dialog med leverandørmarkedet og andre aktører eller virksomheter der 

dette er relevant.  

➢ Benytte digitalisert anskaffelsesprosess. 

➢ Videreutvikle rutiner og utarbeide felles modeller for gjennomføring av 

konkurranser og oppfølging av avtaler. 

➢ Avdelinger og seksjoner har rutiner som sikrer at fellesavtaler følges og at 

avvik i forhold til dette avdekkes, behandles og lukkes.  

➢ Det utarbeides gode rutiner for avtaleoppfølging internt og eksternt. 

➢ Synliggjøre muligheter til forbedring, sette i gang tiltak og konkretisere 

oppnådd effekt eller gevinst. 

➢ eHandel skal benyttes der dette er tilgjengelig. 

 
 

Delmål 2: Anskaffelser skal bidra til en bærekraftig 

samfunnsutvikling 
 
Ønsket effekt: 
TRFK arbeider aktivt for å få et godt tilpasset og utviklet leverandørmarked. 

TRFK legger til rette for at lokalt næringsliv kan delta i anskaffelsesprosesser 
gjennomført av TRFK.  

 

TRFK oppfattes som en seriøs og ryddig oppdragsgiver i leverandørmarkedet, 
som utfordrer og utvikler næringsaktørene. Anskaffelser gjennomført av TRFK 
fremmer oppfølging av klima, bærekraft samt et seriøst arbeidsmarked.  

 

TRFKs anskaffelser bidrar til at det er tilstrekkelig antall læreplasser for elever i 
yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- 

eller svennebrev. 

I henhold til lov om offentlige anskaffelser skal TRFK stille krav om at 
leverandører er tilknyttet en lærlingeordning i de kontrakter der det er relevant. 

 

TRFK er en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner i aktuelle regionale og 
nasjonale fagnettverk.  
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Tiltak: 
➢ Videreutvikle innkjøpssamarbeid med kommuner, fylkeskommuner og 

andre offentlige virksomheter. 

➢ Gjennomføre konkurranser som legger til rette for at lokale og regionale 

tilbydere har anledning til å delta. 

➢ Gjennomføre konkurranser som legger til rette for økt omsetning av 

regionale varer og tjenester. Dette inkluderer lokale mat- og råvarer og i 

tråd med Trøndersk Matmanifest. 

➢ Arbeide aktivt for at fylkeskommunens leverandørkjeder ivaretar 

grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og 

folkerettens regler som Norge er forpliktet av gjennom FN-vedtak. 

➢ Anskaffelser gjennomføres i henhold til de til en hver tid gjeldende 

seriøsitetsbestemmelser (se Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og 

anleggskontrakter og sjekkliste for oppfølging | Anskaffelser.no) 

 

 

 

Delmål 3 Klima og bærekraft 

 

Ønsket effekt: 
TRFK sine anskaffelser bidrar til å redusere klimautslipp ved at det blir stilt 
miljøkrav i anskaffelser der dette er relevant. «Trøndelag fylkeskommunes 

handlingsplan for klimaomstilling», som også baserer seg på FN’s bærekraftsmål, 
brukes aktivt i arbeidet med å velge ut hvilke anskaffelser som skal ha prioritet 
med hensyn til klima og miljø og i hvilken grad dette skal vektlegges.  

 

 
Tiltak: 

➢ Stille krav til leverandørene om klima og bærekraft i henhold til 

Trøndelang fylkeskommunes klimaomstillingsstrategi.  

➢ Styrke kompetansen innen miljø/klima/bærekraft og videreutvikle 

samarbeidet med aktuelle virksomheter regionalt og nasjonalt med hensikt 

å utarbeide gode miljøkrav i anskaffelsene. 

➢ Vurdere gjenbruk før det besluttes kjøp. 

➢ Fylkeskommunen skal i all planlegging av anskaffelser ta utgangspunkt i 

målet om å bli klimanøytral innen 2030. 
➢ Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med 

tjenesteøyemed eller utførelse av arbeid for Trøndelag fylkeskommune, 
skal ha nullutslippsteknologi der det er mulig.  

➢ Fylkeskommunen virksomheter skal ikke anskaffe tropisk tømmer, trevirke 

eller produkter basert på tropiske tre med mindre det foreligger pålitelige 
godkjenningsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret eller trevirket 

stammer fra bærekraftig og lovlig hogst. 
➢ Utvikle kvantitative og konkrete klimamål for fylkeskommunale innkjøp.  
➢ Bruke analyser fra klimabudsjett og målinger fra klimaregnskap og 

bærekraft aktivt i anskaffelsene 
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➢ Fylkeskommunen skal anskaffe ansvarlige produkter, og benytte seg av 

muligheten åpenhetsloven gir, for å sikre sosialt bærekraftige produkter 
og tjenester. 

 
 
 

Delmål 4: Anskaffelser skal bidra til innovasjon 
 
 
Ønsket effekt: 
TRFK samarbeider med forskings- og leverandørmarkedet for å sikre at gode og 
fremtidsrettede løsninger anskaffes. Anskaffelsesarbeidet er et viktig bidrag til 
nytenking og nyskaping.  

 

Gjennom innovasjonsarbeid skal TRFK gi leverandørmarkedet mulighet til å 
utvikle samfunnet med kostnadseffektive og klimasmarte løsninger.    

 
 

Tiltak: 
➢ Benytte prosedyrer, herunder ytelses- og funksjonsbeskrivelser, som 

fremmer innovative løsninger fra leverandørene. 

➢ Gjennomføre smarte, innovative og sirkulære innkjøp. 

➢ Bruke arbeidsmetode knyttet til tjenestedesign i forbindelse med 

anskaffelsesprosesser der dette er relevant 

➢ Bruke Nasjonalt program for leverandørutvikling, LUP, (se 

https://innovativeanskaffelser.no/om-oss/) og Direktoratet for forvaltning 

og økonomistyring, DFØ, (se https://dfo.no/) til kompetanseheving, 

informasjonsutveksling og dialog med leverandørmarkedet.  

➢ Benytte og videreutvikle innovasjonsmetodikk, herunder leverandørdialog 

og prosedyrer for innovative anskaffelser. 

➢ Samarbeid med andre offentlige virksomheter i anskaffelsesprosesser der 

det er relevant med hensikt å utvikle nye løsninger eller forbedre 

eksisterende løsninger.  
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Høringsinstanser 

Fylkeskommuner 

Viken fylkeskommune, post@viken.no  

Troms og Finnmark fylkeskommune, postmottak@tffk.no  

Innlandet fylkeskommune, post@innlandetfylke.no  

Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no  

Møre og Romsdal fylkeskommune, post@mrfylke.no   

Nordland fylkeskommune, post@nfk.no  

Rogaland fylkeskommune, firmapost@rogfk.no  

Agder fylkeskommune, postmottak@agderfk.no  

Vestfold og Telemark fylkeskommune, post@vtfk.no  

 

Kommuner 

Trondheim kommune, tk.postmottak@trondheim.kommune.no  

Steinkjer kommune, postmottak@steinkjer.kommune.no  

Namsos kommune, postmottak@namsos.kommune.no  

Frøya kommune, postmottak@froya.kommune.no  

Osen kommune, postmottak@osen.kommune.no  

Oppdal kommune, postmottak@oppdal.kommune.no  

Rennebu kommune, postmottak@rennebu.kommune.no  

Røros kommune, postmottak@roros.kommune.no  

Holtålen kommune, postmottak@holtalen.kommune.no  

Midtre Gauldal kommune, postmottak@midtregauldal.kommune.no  

Melhus kommune, postmottak@melhus.kommune.no  

Skaun kommune, postmottak@skaun.kommune.no  

Malvik kommune, postmottak@malvik.kommune.no  

Selbu kommune, postmottak@selbu.kommune.no  

Tydal kommune, postmottak@tydal.kommune.no  

Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no  

Stjørdal kommune, postmottak@stjordal.kommune.no  

Frosta kommune, postmottak@frosta.kommune.no  

mailto:post@viken.no
mailto:postmottak@tffk.no
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:post@vlfk.no
mailto:post@mrfylke.no
mailto:post@nfk.no
mailto:firmapost@rogfk.no
mailto:postmottak@agderfk.no
mailto:post@vtfk.no
mailto:tk.postmottak@trondheim.kommune.no
mailto:postmottak@steinkjer.kommune.no
mailto:postmottak@namsos.kommune.no
mailto:postmottak@froya.kommune.no
mailto:postmottak@osen.kommune.no
mailto:postmottak@oppdal.kommune.no
mailto:postmottak@rennebu.kommune.no
mailto:postmottak@roros.kommune.no
mailto:postmottak@holtalen.kommune.no
mailto:postmottak@midtregauldal.kommune.no
mailto:postmottak@melhus.kommune.no
mailto:postmottak@skaun.kommune.no
mailto:postmottak@malvik.kommune.no
mailto:postmottak@selbu.kommune.no
mailto:postmottak@tydal.kommune.no
mailto:postmottak@meraker.kommune.no
mailto:postmottak@stjordal.kommune.no
mailto:postmottak@frosta.kommune.no
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Levanger kommune, postmottak@levanger.kommune.no  

Verdal kommune, postmottak@verdal.kommune.no  

Snåsa kommune, postmottak@snasa.kommune.no  

Lierne kommune, postmottak@lierne.kommun.no  

Røyrvik kommune, postmottak@royrvik.kommune.no  

Namsskogan kommune, postmottak@namsskogan.kommune.no  

Grong kommune, postmottak@grong.kommune.no  

Høylandet kommune, postmottak@hoylandet.kommune.no  

Overhalla kommune, postmottak@overhalla.kommune.no  

Flatanger kommune, postmottak@flatanger.kommune.no  

Leka kommune, postmottak@leka.kommune.no  

Inderøy kommune, postmottak@inderoy.kommune.no  

Indre Fosen kommune, postmottak@indrefosen.kommune.no  

Heim kommune, postmottak@heim.kommune.no  

Hitra kommune, postmottak@hitra.kommune.no  

Ørland kommune, postmottak@orlandet.kommune.no  

Åfjord kommune, postmottak@afjord.kommune.no  

Orkland kommune, postmottak@orkland.kommune.no  

Nærøysund kommune, postmottak@naeroysund.kommune.no  

Rindal kommune, postmottak@rindal.kommune.no  

 

Øvrige 

Statsforvalteren i Trøndelag, mailto:stflpost@statsforvalteren.no  

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, firmapost@nho.no  

Landsorganisasjonen i Norge, lo@lo.no  

Maskinentreprenørenes Forbund, firmapost@mef.no 

NTNU, postmottak@ntnu.no  

KS, ks@ks.no 
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Vår dato: 08.03.2022    

Vår ref.: 201307848-290  Oppgis ved henvendelse 

Deres ref.: Nils Henrik Johnson 
 

 

Sørmarkfjellet vindkraftverk - godkjenner plan for 

istandsettingsarbeider  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres epost datert 2. februar 2022 

med oversendelse av «Plan for istandsetting» av Sørmarkfjellet vindkraftverk. Planen er 

datert januar 2022. 

NVEs vedtak 

NVE godkjenner plan for istandsetting av januar 2022 for Sørmarkfjellet vindkraftverk. 

Vedtaket har hjemmel i konsesjonen datert 5. april 2019 post 12 og 14 (NVE ref.: 

201900377-10), godkjent detaljplan og MTA av samme dato (NVE ref.: 201307848-34), og 

andre etterfølgende vedtak i saken.  

Bakgrunn 

TrønderEnergi har satt i drift Sørmarkfjellet vindkraftverk, og anleggsarbeidene i 

kraftverket er i sluttfasen. NVE har nå mottatt plan for istandsetting fra TrønderEnergi, se 

vedlegg. Planen har i kapittel 4 en vurdering av tiltak for den enkelte anleggsdel. 
Beskrivelsene omtaler både midlertidige og permanente arealer, og blant annet er 

behovet for anleggsdeler i driftsfasen omtalt.  

Dere beskriver i eposten av 2. februar 2022 at dere er ferdige med arbeidene i nordlig del 

(C, D og E-radial), og begrunner dette med at arbeidene skulle sluttføres før 

hubrosesongen 2022. Videre beskriver dere at istandsettingsarbeidene i sørlige del av 

kraftverket vil bli gjennomført i 2022. I eposter av 1. og 2. mars opplyser dere oss om at 
entreprenør starter anleggsarbeidene i disse områdene 1. april, og at arbeidene har en 

planlagt varighet på ca. halvannen måned.  

 

 



 

2 

 

 
Figur 1: Kart over Sørmarkfjellet vindkraftverk. Kilde: TrønderEnergi januar 2022. 

 

Etter inspeksjon av anlegget 13. oktober 2020 ble det satt følgende oppfølgingspunkt, (NVE 
ref.: 201307848-242 og vedlegg):  

«Konsesjonær skal utarbeide en plan for midlertidige og permanente arealer i anlegget. 
Planene skal redegjøre for hvilke arealer som er nødvendig i driftsfasen, og hvilke tiltak som 

kan gjennomføres for å redusere permanent arealbruk. Dette omfatter blant annet 
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turbinpunkter med tilhørende hjelpeanlegg, rigg- og mellomlager og transformatortomt. Det 
forventes at det gjøres vurderinger av tiltak for å begrense veier og kryss. Planen skal 

godkjennes av NVE i god tid før anleggsarbeidene avsluttes, jf. vilkåret i NVEs vedtak av 

12.09.2019.» 

Etter inspeksjon 13. oktober 2021 hadde vi følgene anmerkning til TrønderEnergi, (NVE 

ref.: 201307848-275 og vedlegg): 

«NVE mener det er en anmerkning at TEV [TrønderEnergi] ikke har sendt inn en plan for 

midlertidige og permanente arealer i anlegget. Planen skulle vært godkjent av NVE i god tid 

før anleggsarbeidene avsluttes. Se omtale under.» 

En anmerkning er av NVE definert slik: «Anmerkning er en påpekning av forhold med 

forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som 
ikke er brudd på gitte krav.» Anmerkningen ble begrunnet slik i inspeksjonsrapporten: 

«[NVE]er nå kjent med at konsesjonær planlegger å avslutte arbeidene med istandsetting 

snarlig. Konsesjonær omtalte at planen ikke var sendt inn da de avventet NVEs innspill under 
inspeksjon. NVE beklager at planen ikke er levert oss i god tid, og ser med bekymring på at 

konsesjonær nå er i sluttfasen av istandsettingsarbeidene.»  

Vi viser til inspeksjonsrapporten for utdyping og vurderinger. 

Høring 

NVE viser til energiloven § 2-1 sjuende ledd, som åpner for at høring kan unnlates når det 
finnes ubetenkelig. Istandsettingsplanen er oppfølging av vilkår NVE tidligere har satt, og 

etter vår vurdering vil den omsøkte istandsetting ikke medføre vesentlige virkninger som 

tilsier at høring bør gjennomføres. NVE anser at saken er tilstrekkelig opplyst til at vedtak 
kan treffes. 

NVEs vurdering av plan for istandsetting 

NVE mener planen for istandsettingsarbeidene gir en detaljert vurdering og gjennomgang 

av alle anleggsdeler på Sørmarkfjellet vindkraftverk. Både anleggsdeler som er aktuelle for 
tilbakeføring, og anleggsdeler det er behov for i driftsperioden, er vurdert og beskrevet. 

Vurderingene er basert på vår godkjenning av MTA-plan og oppfølgingspunkter fra våre 

inspeksjoner.   

NVE mener planen er godt gjennomarbeidet, og vi mener at planen er et godt bidrag til at 

de endelige terrenginngrepene blir så avgrenset som mulig. Vi mener også at planen 
beskriver hvordan den begrensede mengden vekstmasser kan utnyttes best mulig.  

NVEs tilsyn og kontroll 

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.  

Som et ledd i oppfølging av anlegget satte vi i inspeksjonsrapporten av 2021 krav om at 

det skal utarbeides en sluttrapport. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i 

samsvar med konsesjon, godkjent MTA, og eventuelle endringer som er godkjent i løpet av 
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byggeprosessen. I inspeksjonsrapporten skrev vi at sluttrapporten skal sendes oss senest 
tre måneder etter avsluttet anleggsarbeid.  

Mal for sluttrapport finnes på nve.no. Malen er stadig under utvikling, så vi anbefaler at 

dere avventer å hente ut malen til dere skal i gang med å utarbeide sluttrapporten.  

NVE planlegger å gjennomføre en inspeksjon av Sørmarkfjellet vindkraftverk når de siste 

istandsettingsarbeidene er godt i gang, men før disse avsluttes.  

 

Klageadgang  

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side. 

 
 

Med hilsen 

 

Matilde Anker 
seniorrådgiver 

 

 
Godkjent av  

Anne Johanne Kråkenes 

seksjonssjef 

 

Kristian Markegård 

avdelingsdirektør 

 
 

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 

 
 

Mottakerliste: 

TrønderEnergi AS  
 

Kopimottakerliste: 

Osen kommune 

Flatanger kommune 
TRØNDERENERGI KRAFT AS - Nils Henrik Johnson 

Sametinget / Samediggi 

Trøndelag fylkeskommune 
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

 

 
  

https://www.nve.no/media/13314/mal-for-sluttrapport-energianlegg.pdf
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Orientering om rett til å klage  

 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 

kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 

starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 

kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 

Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 

NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 

få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 

løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

 Skrive hvilket vedtak du klager på. 

 Skrive hvilket resultat du ønsker. 

 Opplyse om du klager innenfor fristen. 

 Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 

hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 

dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 

NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 

domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 

bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 

klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 

du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 

klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 

om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 

om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 

vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 

klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 

vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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Deres dato:    Matilde Anker 
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Sørmarkfjellet vindkraftverk - rapport etter inspeksjon 13. oktober 

2021 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til vår inspeksjon av Sørmarkfjellet vindkraftverk i 

Osen og Flatanger kommuner, Trøndelag fylke 13. oktober 2021. Hensikten med inspeksjonen var å 

kontrollere om TrønderEnergi (TEV) bygger anlegget i tråd med konsesjon, godkjent miljø-, transport- 

og anleggsplan (MTA) og detaljplan. Det vises også til tidligere inspeksjonsrapporter. Hovedfokus på 

denne inspeksjonen var en gjennomgang i sluttfasen av arbeidet med arealbruk og terrenginngrep, og 

særlig arrondering og istandsetting.  

Under inspeksjonen registrerte NVE noen punkter som må følges opp før istandsettingsarbeidene 

avsluttes. NVE vil sette krav om at det utarbeides en sluttrapport. Rapporten skal sendes NVE senest tre 

måneder etter avsluttet anleggsarbeid, inneholde en redegjørelse av gjennomføringen av de gjenstående 

arbeidene og dokumentere utførelsen med bilder. Vedlagt ligger NVEs utkast til mal for sluttrapport. 

Deltakere:  

Jon Einar Høvik, ordfører i Osen kommune 

Olav Jørgen Bjørkås, ordfører i Flatanger kommune 

Lars Morten Fløan, teknisk sjef i Flatanger kommune 

Nils Henrik Johnson, miljø- og myndighetsansvarlig, TrønderEnergi.  

Hanne Louise Moe, prosjektleder, TrønderEnergi 

Bjørn Vatnan, byggeleder, TrønderEnergi 

Arne Joar Selliseth ass. Byggeleder, TrønderEnergi. 

Stian Lund, anleggsleder/driftsleder, Veidekke/Tore Løkke 

Trine Riseth, byggherres rådgiver miljø, Multiconsult 

Anne Johanne Kråkenes, inspektør fra NVE 

Matilde Anker, medinspektør fra NVE 

 

Trøndelag fylkeskommune, Sametinget og Statsforvalteren i Trøndelag var også invitert til å delta på 

inspeksjonen. De vil få kopi av denne rapporten, og kan ta kontakt med utbygger eller NVE om noe er 

uklart. 
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Agenda: 

9.00:  Oppmøte ved Servicebygget til Sørmarkfjellet vindkraftverk 

9.00-10.00: Oppstartsmøte hvor konsesjonær, byggeleder og anleggsleder orienterte om status.  

10.00-15.00: Inspeksjon av utvalgte kranoppstillingsplasser, massetak og veier.  

Det ble avholdt lunsj i servicebygget ca. 12.00 til 13.00, hvor NVE også oppsummerte inspeksjonen så 

langt, slik at vi kunne bruke resten av tiden ute i anlegget.  

NVE er nå kjent med at TEV planlegger å ferdigstille istandsettingsarbeidene denne høsten, og for at 

konsesjonær skal få med seg NVEs innspill i dette arbeidet vil denne inspeksjonsrapporten bygges opp 

med utgangspunkt i de oppfølgingspunktene som ble identifisert under inspeksjonen 13. oktober i fjor, 

NVE ref.: 201307848-242.  

Funn 

 Avvik: ingen 

 Anmerkning: to 

Definisjoner: 

Avvik er brudd på krav i regelverk, tillatelser og andre vedtak gitt i eller i medhold av energi- eller 

vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.  

Anmerkning er en påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes 

nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav. 

Anmerkninger: 

 NVE mener det er en anmerkning at TEV ikke har sendt inn en plan for midlertidige og 

permanente arealer i anlegget. Planen skulle vært godkjent av NVE i god tid før 

anleggsarbeidene avsluttes. Se omtale under. 

 NVE mener konsesjonær skal ta en ny runde i anlegget å koste og/eller spyle områder med knust 

stein på fjell. 

 

Oppsummering fra oppstartsmøtet 

Sørmarkfjellet vindkraftverk er inne i sitt tredje byggeår og infrastrukturen i kraftverket er etablert. Mye 

av istandsettingsarbeidet er i sluttfasen. Alle turbiner er montert, og alle produsere med unntak av én. 

Konsesjonær forventer at denne vil settes i produksjon innen kort tid. 

Opprydding og istandsetting planlegges å ferdigstilles i løpet av høsten 2021. TEV orienterte om at i 

utgangspunktet vil 2/3 av hjelpekranplassene og andre hjelpeanlegg bli liggende. De er usikre på hva 

som eventuelt kan gjøres av arrondering av masser på stedet, og kommenterte at det er lite arealer å 

legge massene på.  

Alle veiene er ferdig oppgruset og rekkverk er montert. 

I bekken ned mot kaia er det pågående erosjon og et naust er i faresonen om bekken fortsetter å erodere. 

Konsesjonær planlegger å sette i gang tiltak her i løpet av uke 42. 
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Konsesjonær orienterte om oppfølging av hubro i forbindelse med anleggsarbeidene.  

Friluftsplan: Ifølge konsesjonens vilkår nr. 16 skal TEV utarbeide en «… tiltaksplan for å tilrettelegge 

området for friluftsliv …». TEV orienterte om at de har lagt denne i bero da de opplever at det er 

uenigheter mellom ulike aktører om bruk og tilrettelegging. TEV orienterte NVE om dette i epost av 18. 

august 2021, og NVE kommenterte i epost av 19. august 2021 at vi tar informasjonen om å legge planen 

i bero til etterretning. Begge kommunene ytret ønske om at dette arbeidet tas opp igjen. De kommenterte 

at de sendte et brev til konsesjonær om dette i august 2021 (merknad: NVE har ikke mottatt kopi av 

dette brevet). Osen kommune kommenterte at de ønsker at TEV skal samarbeide med fylkeskommunen 

om denne planen da fylkeskommunen har innspill til hvordan kulturminnene i området kan formidles. 

Kommunene ba om at dette arbeidet tas opp snarlig, og orienterte at de har snakket med grunneiere om 

denne planen. Flatanger kommune kommenterte at de ikke er fornøyd med at dette arbeidet ikke er fulgt 

opp gjennom MTA og av NVE. TEV kommenterte at de tar kommunenes ønsker og innspill med seg, og 

vil sette i gang arbeidene med friluftsplanen.  

Inspeksjon 

På inspeksjoner tas det kun stikkprøver av et utvalg lokasjoner. NVEs kommentarer til problemstillinger 

på enkeltlokasjoner, skal overføres til andre områder i anlegget med tilsvarende utfordringer selv om 

ikke disse områdene ble inspisert/kommentert. Som nevnt over vil denne inspeksjonsrapporten i mindre 

grad enn vanlig gå inn på enkeltlokasjoner, men fokusere på oppfølgingspunkt fra inspeksjonen i 2020, 

med noen tilleggskommentarer.  

Internveinettet på Sørmarkfjellet er delt inn i radialene A, B, C, D og E (jf. kart i Figur 1 under).  

 

 

Figur 1: Oversiktskart over Sørmarkfjellet vindkraftverk. Kilde: TrønderEnergi 25. mars 2021. 
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Generelle kommentarer 

På tidspunktet for inspeksjon var entreprenør kommet langt med istandsettingen og arronderingen på 

veier og massetak. En forutsetning for at å lykkes med tilbakeføring av anleggsdeler og istandsetting 

generelt, er tilgang på masser og at entreprenør fra oppstart av anleggsarbeidene har fokus på at 

forskjellige typer masser ikke sammenblandes. I dette prosjektet har tilgangen på toppmasser vært 

varierende, men gjennomgående har det vært lite toppmasser tilgjengelig til istandsetting.  

NVE mener det i stor grad er gjort et godt arbeid de stedene istandsettingsarbeidene var utført. Generelt 

mener vi at ved arrondering/istandsetting har konsesjonær fått til gode overganger til sideliggende 

terreng, og at konsesjonær har lykkes med å gjenskape terrenget i området ved arronderingen. Vi så 

noen områder som var mindre vellykket utført. For eksempel ved turbinpunkt E05 var vekstmassene 

brukt til å istandsette hjelpekranplasser, og vi synes ikke arbeidene var tilfredsstillende utført. Her mener 

vi hjelpeanleggene heller skulle vært arrondert inn mot terrenget/fjernet og heller brukt vekstmassene til 

å istandsette den/ de nye formene, se bildet under. Det var også fjernet en vendehammer i dette området 

hvor istandsettingen ikke var tilfredsstillende. Dette er et eksempel på en situasjon hvor massene fra 

hjelpeanleggene kunne vært arrondert bedre, for eksempel i den nedsenkede formasjonen etter 

vendehammeren eller i terrenget opp mot oppstillingsplassen, og hvor vekstmassene kunne vært bedre 

utnyttet og dermed gitt et bedre resultat.  

Et annet eksempel var ved turbinpunkt D05. Her var det to store hjelpekranplasser/vendehamre (stort 

volum med stein) som var godt eksponert mot fjorden. Det kom fram under inspeksjonen at det under 

disse massene var urørt fjell, og at en fjerning av disse massene ville kunne gi et vellykket resultat. 

Utfordringen er hvor massene ev skal lagres. Se for eksempel omtale av mulig nytt masselager lenger 

ned. 

Vi stoppet også ved et kryss rett nord for A01. Dette krysset er arealkrevende og NVE mener 

konsesjonær skulle gjort tiltak for å begrense arealbruken her. Når vi nå vet at arbeidene er i sluttfasen, 

og vi under inspeksjonen så at det er andre områder som vi mener skal istandsettes (se omtale under) 

mener vi at konsesjonær skal vurdere ressursbruken nøye. For eksempel mener NVE at slike store kryss 

som vi her så ikke nødvendigvis er det som skal prioriteres først. Se øvrig omtale om ressursbruk i 

avsnittet «Plan for midlertidige og permanente arealer» under.  

NVE anmoder konsesjonær om å fortsette det gode arbeidet vi så flere steder også på steder hvor det var 

mindre vellykket. Dette gjelder også i de områdene hvor det ikke var utført arbeider enda. Se omtale av 

istandsetting lenger ned.  

Ettersom arbeidet med arrondering i hovedsak var sluttført, var det ved tidspunktet for inspeksjonen 

begrenset med vekstmasser igjen. Det er viktig at istandsettingen og revegeteringen følges opp og 

utbedres ved behov. NVE anmoder konsesjonær om å innarbeide overvåkning av revegeteringen i 

interkonrollsystemet for vindkraftverket. I internkontrollsystemet bør det settes mål for hvordan 

revegeteringen skal se ut om 2 - 5 - 10 år, og det må iverksettes tiltak dersom ønsket effekt ikke oppnås. 
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Figur 2: Bildet viser arrondering av hjelpekranplasser ved E05. Her mener NVE hjelpekranplassene burde vært 

dratt sammen mot for eksempel kollen i bakkant og vekstmassene kunne vært bedre utnyttet. Røde ellipser viser 

områder hvor vekstmassene er brukt langs hjelpekranplassene. Foto: NVE.  

 

Oppfølgingspunkter fra inspeksjonsrapport datert 13. november 2020 

Landskapstilpasninger av veier, kranoppstillingsplasser og andre inngrep 

Det ble satt følgende oppfølgingspunkt i rapporten av 13. november 2020: 

«Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på landskapstilpasninger av veier, kranoppstillingsplasser og 

andre inngrep slik at arealinngrepet begrenses. Det skal ved istandsetting etableres naturlige 

overganger til omkringliggende terreng.» 

NVE mener konsesjonær langt på vei har hatt fokus på dette. Vi konstaterer at landskapsarkitekt og 

veiingeniør er involvert i prosjektet, med mål om at veilinjene skal tilpasses landskapet på best mulig 

måte. NVE mener den endelige veilinja er godt forankret i terrenget, både når det gjelder horisontal og 

vertikal kurvatur. Planområdet på Sørmarkfjellet strekker seg over et stort areal, noe som også innebærer 

en god del variasjon i terrenget. Selv i bratte områder, mener NVE prosjektet har lykkes å tilpasse 

veilinja til terrenget. I anlegget er det flere gode eksempler på naturlige overganger til omkringliggende 

terreng, og stedvis er inngrepet på hver side av veien svært begrenset. Noen steder er det fortsatt 

potensiale for å istandsette slik at landskapstilpasningen kan bli enda bedre.  

For omtale av kranoppstillingsplasser og andre inngrep, se omtale under.  
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Opprydding og istandsetting av rasområder 

Følgende oppfølgingspunkt ble satt etter tilsynet 13. oktober 2020: 

«Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på arbeidet med opprydding og istandsetting av de fem 

områdene med utraste sprengstein. Områdene skal istandsettes i tråd med de planer og tiltak som er 

skissert i oversendte miljørapporter, og som ble presentert under inspeksjonen. NVE vil følge opp at 

områdene får en tilfredsstillende avslutning ved senere tilsyn.» 

Rasene er benevnt 1-5 i miljørapportene fra konsesjonær, hvorav 1-3 ligger i området ved Daudtjønna 

(A-strengen), mens ras 4 og 5 ligger i området ved Mollinvatnet (D-strengen). Se oversiktskart under. 

 

Figur 3: Oversiktskart som viser beliggenheten av de fem rasene/områdene med mye sprengstein i terrenget. 

 

Ras 1 ved Daudtjønna: NVE ble orientert om at det her har blitt lagt inn stor innsats for å rydde 

rasområdet, se Figur 4 under. Så langt det lot seg gjøre å komme fram med maskiner var det lagt ut 

vekstmasser i foten/på nedsiden av raset. Overgangen mellom vekstmassene og raset framstod som en 

rett linje, og NVE mener denne kunne vært rufset og arrondert mer naturlig. Vi ble orientert om at det på 

toppen av vekstmassene var laget en adkomst for maskiner for å utføre istandsettingen, og at det er 

derfor dette er blitt en rett linje. Stein/masser fra partiet i midten var fjernet, mens det var tilført noe 

toppmasser på toppen mot veien. En del stein/masser til høyre for partiet i midten var fjernet, men 

fortsatt lå det mye stein i dette området. Dette er et utilgjengelig område og konsesjonær opplyste at det 

er vanskelig/umulig å gjøre mer enn det de har gjort. NVE konstaterer at konsesjonær har hatt 

utfordringer med istandsettingen i dette bratte terrenget. Hvis det skulle bli toppmasser tilgjengelig i 

prosjektet mener NVE dette kan legges på toppen der det allerede er lagt noen masser. Se for øvrig 
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omtale av ressursbruk og ressurstilgang ellers i rapporten. NVE mener de tiltakene som nå er gjort er 

tilfredsstillende. 

Ras 2 og 3 ved Daudtjønna: NVE er tilfredse med resultatet av istandsettingen her.  

Ras 4 og 5 ved Molinvatnet: Under inspeksjonen registrerte vi at dette området var istandsatt og NVE er 

tilfredse med resultatet.  

 

Figur 4: Ras 1 merket med rød ellipse. Foto: NVE 

 

Sprengstein i terreng 

Kulepunkt tre fra inspeksjonsrapporten av 13. november 2021 lyder: 

«Sprengstein i terreng skal minimeres så langt det lar deg gjøre. Sprengstein skal fjernes fra terrenget 

der det kan gjøres uten å påføre terrenget ytterligere skader. Kosting av berg som er dekket av 

sprengstein og grus er også et viktig tiltak for et godt sluttresultat.» 

NVE mottok 1. september 2021 en Miljørapport utarbeidet av Multiconsult på vegne av konsesjonær: 

«Miljøkontroll av sprengt stein i terreng og oppfølging av plukking». Rapporten konkluderer med at det 

er utført et godt arbeid, og at Sørmarkfjellet vurderes som tilfredsstillende ryddet for sprengstein. NVE 

er enig i at det er gjort et godt arbeid med opprydning og kosting av stein. Vi så at det stedvis fortsatt er 

områder som kan kostes, og mener konsesjonær skal ta en ny runde i anlegget å koste og/eller spyle 

områder med knust stein på fjell.  
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Istandsetting av masse- og sidetak og massetak som ikke var omsøkt 

Det ble satt følgende oppfølgingspunkter om masse-/sidetak:  

«Det skal brukes landskapsfaglig kompetanse ved etableringen, i uttaksfasen og ved sluttarronderingen 

og istandsettingen av masse-/sidetak». 

«Det er tatt ut masser uten at massetakene er omsøkt på to lokasjoner i anlegget (…). Dette anses som 

avvik. For å lukke avvikene skal det sendes inn et notat/redegjørelse som dokumenterer uttakene, 

arronderingen og istandsettingen av disse.» 

NVE behandlet disse to forholdene i vedtak av 1. juni 2021 (NVE ref.: 201307848-247) Med følgende 

vedtak:  

«NVE godkjenner plan for ferdigstillelse av tre massetak og plassering og ferdigstillelse av to massetak 

som fremgår av fremlagte notat, datert 04.12.2020, som gjelder Sørmarkfjellet vindkraftverk.» 

Notatet det vises til var notat fra konsesjonær datert 1. juni 2021. Vi satte følgende spesielle vilkår ved 

godkjenningen:  

 Massetakene skal ikke ferdigstilles/istandsettes endelig før arbeidet med tilpasning og fjerning 

av hjelpeanlegg er avsluttet. 

 Arrondering og formgivning av massetakene skal godkjennes, av personell med 

landskapsfaglige kompetanse, før toppmasser/vekstjord legges tilbake. 

 Tilgjengelige toppmasser/vekstjord skal ikke benyttes før plan for midlertidige og permanente 

arealer i anlegget er behandlet av NVE. 

NVE mener TEV skal kommentere hvordan disse vilkårene blir ivaretatt i planen for midlertidige og 

permanente arealer, se omtale av denne planen under.  

 

Plan for midlertidige og permanente arealer 

Etter inspeksjonen av anlegget 13. oktober 2020 ble det satt følgende oppfølgingspunkt, (NVE ref.: 

201307848-242): 

«Konsesjonær skal utarbeide en plan for midlertidige og permanente arealer i anlegget. Planene skal 

redegjøre for hvilke arealer som er nødvendig i driftsfasen, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å 

redusere permanent arealbruk. Dette omfatter blant annet turbinpunkter med tilhørende hjelpeanlegg, 

rigg- og mellomlager og transformatortomt. Det forventes at det gjøres vurderinger av tiltak for å 

begrense veier og kryss. Planen skal godkjennes av NVE i god tid før anleggsarbeidene avsluttes, jf. 

vilkåret i NVEs vedtak av 12.09.2019.» 

Som det står over, skal denne planen godkjennes av NVE i god tid før anleggsarbeidene avsluttes. Vi er 

nå kjent med at konsesjonær planlegger å avslutte arbeidene med istandsetting snarlig. Konsesjonær 

omtalte at planen ikke var sendt inn da de avventet NVEs innspill under inspeksjon. NVE beklager at 

planen ikke er levert oss i god tid, og ser med bekymring på at konsesjonær nå er i sluttfasen av 

istandsettingsarbeidene. NVE anser dette som en anmerkning. Vi vil påpeke at planen skal godkjennes 

av oss, og at istandsettingsarbeidene ikke kan anses som ferdige før planen er behandlet av NVE og 

eventuelt oppfølgingspunkter fra tidligere inspeksjoner er utført.   
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NVE er klar over at det er en utfordring med istandsetting siden det er lite vekstmasser å benytte til dette 

arbeidet. Derfor mener vi at det blir viktig å gjøre nøye vurderinger av hvor ressursene skal brukes. Vi 

mener det bør gjøres en vurdering av tilgjengelighet av vekstmasser, landskap (synlighet) og økologi 

(eks myr) opp mot kostnader og behov (nytte) ved vurdering av om anleggsdeler skal fjernes eller ikke. 

Dette kan bli et viktig verktøy for å prioritere hvilke anleggsdeler som skal tilbakeføres/istandsettes.  

Vi viser ellers til styrende dokumenter som NVEs vedtak, selve MTA og «Håndbok for terrenginngrep 

og landskapstilpasning» som lå som vedlegg til MTA. NVE mener konsesjonær må forholde seg til 

styrende dokumenter.  

 

Mulig nytt masselager 

Under inspeksjonen stoppet vi langs veien mellom E01 og D01. Veien slynger seg rundt en 

terrengformasjon som utgjør en kløft, vest for Molinvatnet (se kart over). Her har det glidd ut masser og 

disse er i stor grad fjernet (omtalt som ras nr. 5 over og vist på Figur 3), men det var en del masser som 

det ikke har vært mulig å få tak i. Det ble under inspeksjonen orientert om at dette arealet kunne være et 

mulig lagerområde for masser som hentes ut ved eventuell fjerning av hjelpekranplasser, 

vendehammere, bomputer mm. Deler av området er istandsatt, men entreprenør mente toppmassene 

kunne tas av om det skal lagres masser fra hjelpeanlegg her. Toppmassene kan brukes til istandsetting 

etter ev påkjøring av ytterligere masser. Området er allerede berørt med vei, fylling, noe masser som er 

tilført og det raste området.  

NVE konstaterer at TEV har noen arbeider igjen med å istandsette midlertidige og permanente 

anleggsdeler. Dette skal vi behandle i planen som konsesjonær skal sende inn til behandling, jf. omtale 

over. Vi vil benytte anledningen til å kommentere at dette arealet synes som godt egnet til lagring av 

masser uten å berøre nye arealer som ikke tidligere er påvirket av utbyggingen av kraftverket. 

Kommunene kommenterte under inspeksjonen at de ikke ville motsette seg at dette arealet eventuelt ble 

brukt til masselager. En søknad om eventuelt nytt lager vil enkelt kunne behandles av NVE.  

 

Bekken ned mot kaia 

I utløpsområdet til bekken er det pågående erosjon og et naust er i faresonen om erosjonen fortsetter. 

Konsesjonær redegjorde for utbedringsplanene, og at det var innhentet vurdering fra ressurser med 

geoteknisk kompetanse. NVE har ingen merknader til de forslåtte tiltakene, men minner om at det bør 

tilstrebes å etablere løsninger som tar høyde for variasjon i vannføring, og ivaretar naturmiljøet. Dersom 

dere ved anleggsgjennomføring avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på 

miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen skal inneholde informasjon om 

hvilke tiltak som er, eller som vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og redusere 

mulige skader.  
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Krav om internkontrollsystem 

NVE minner om at det fra 1. januar 2019 er innført krav om etablering av internkontrollsystem for 

energianlegg gjennom endring i energilovforskrifta § 3-7. NVE har laget en veileder for utarbeiding av 

internkontrollsystem. Denne finner dere på NVE sine hjemmesider: Veiledere energianlegg - NVE 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Johanne Kråkenes 

fungerende seksjonssjef 

Matilde Anker 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Sørmarkfjellet vindkraftverk. Rapport fra inspeksjon 13.10.2020 

Vi viser til inspeksjonen på Sørmarkfjellet vindkraftverk 13.10.2020.  

Hensikten med inspeksjonen var å få en gjennomgang av prosjektet med fokus på istandsetting og 

tilrettelegging for naturlig revegetering rundt anleggsveier og riggplasser. Samt kontrollere at anlegget 

bygges i henhold til konsesjon, godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og 

øvrige godkjenninger. 

Deltakere:  

TrønderEnergi  Nils Henrik Johnson, Bjørn Vatnan, Hanne Louise Moe og Arne Joar Selliseth 

Multiconsult   Trine Riseth og Hilde Johnsborg 

Veidekke  Joakim Syltern By og Harald Hermann 

Flatanger kommune Ordfører Olav Jørgen Bjørkås  

NVE   Anne Johanne Kråkenes og Maren Elise Rognerud 

 

NVE takker for deltagelse fra Flatanger kommune. Osen kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og 

Trøndelag fylkeskommune var invitert, men hadde ikke anledning til delta. 

Oppfølgingspunkter 

 Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på landskapstilpasninger av veier, kranoppstillingsplasser 

og andre inngrep slik at arealinngrepet begrenses. Det skal ved istandsetting etableres naturlige 

overganger til omkringliggende terreng. 

 Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på arbeidet med opprydding og istandsetting av de fem 

områdene med utraste sprengstein. Områdene skal istandsettes i tråd med de planer og tiltak 

som er skissert i oversendte miljørapporter, og som ble presentert under inspeksjonen. NVE vil 

følge opp at områdene får en tilfredsstillende avslutning ved senere tilsyn. 

 Sprengstein i terreng skal minimeres så langt det lar deg gjøre. Sprengstein skal fjernes fra 

terrenget der det kan gjøres uten å påføre terrenget ytterligere skader. Kosting av berg som er 

dekket av sprengstein og grus er også et viktig tiltak for et godt sluttresultat.    



 
Side 2 

 

 

 

 Det skal brukes landskapsfaglig kompetanse ved etableringen, i uttaksfasen og ved 

sluttarronderingen og istandsettingen av masse-/sidetak. 

 Det er tatt ut masser uten at massetakene er omsøkt på to lokasjoner i anlegget, se de to grønne 

firkantene i figur 1. Dette anses som avvik. For å lukke avvikene skal det sendes inn et 

notat/redegjørelse som dokumenterer uttakene, arronderingen og istandsettingen av disse.  

 Konsesjonær skal utarbeide en plan for midlertidige og permanente arealer i anlegget. Planene 

skal redegjøre for hvilke arealer som er nødvendig i driftsfasen, og hvilke tiltak som kan 

gjennomføres for å redusere permanent arealbruk. Dette omfatter blant annet turbinpunkter med 

tilhørende hjelpeanlegg, rigg- og mellomlager og transformatortomt. Det forventes at det gjøres 

vurderinger av tiltak for å begrense veier og kryss. Planen skal godkjennes av NVE i god tid før 

anleggsarbeidene avsluttes, jf. vilkåret i NVEs vedtak av 12.09.2019. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet. Oransje firkant viser omsøkt massetak. Grønne firkanter viser to 

massetak som ikke er omsøkt. 

 

Innledning 

Sørmarkfjellet vindkraftverk er inne i sitt andre byggeår og mye av infrastrukturen i kraftverket er på 

plass. Veier til alle turbinpunktene er etablert, oppstillingsplasser og hjelpeanlegg er bygget, en rekke 

fundamenter er ferdige og siste del av kabelleggingen pågikk på tilsynsdagen. Langs deler av 

veitraseene er istandsettingen godt i gang.  
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Arbeidet med ferdigstilling av veier og forberedelse til turbintransport og montering planlegges 

ferdigstilt i løpet av høsten 2020, og turbinene er forventet å ankomme anlegget våren 2021. Det er 

likevel forventet at en del istandsettingsarbeid, arrondering og opprydding vil gjenstå til våren 2021. Det 

gjenstår også å beslutte hvilke anleggsdeler som blir permanente og hvilke hjelpeanlegg som skal 

fjernes, se omtale lenger ned i rapporten. 

NVEs andre tilsyn på dette kraftverket hadde fokus på arealbruk, terrengtilpassing av veier og 

hjelpeanlegg, og det påbegynte istandsettingsarbeidet. Sørmarkfjellet karakteriseres av bratte skrenter og 

steinete terreng som gjør anleggsarbeidet krevende. I tillegg er tilgangen på toppmasser begrenset, noe 

som stiller krav til gjennomtenkt behandling og prioritering av toppmassene i istandsettingsarbeidet. 

Tiltak i det krevende terrenget, og håndtering og prioritering av toppmasser ble derfor viktige temaer på 

tilsynet. 

Inspeksjonen ble tilpasset koronarestriksjonene. Til tross for noen koronahensyn ble inspeksjonen 

gjennomført på en god måte. Koronahensynene hadde ingen innvirkning på hva NVE kunne kontrollere.  

Gjennomføringen av inspeksjonen ble forsøkt forhindret ved at demonstranter sperret adkomstveien opp 

til fjellet. Det var ingen dramatikk ved hendelsen, men det medførte noe forsinkelse av 

gjennomføringen. Utover dette medførte det ingen konsekvenser for inspeksjonen.  

Tilsynet ble innledet med et oppstartsmøte der fremdriften i prosjektet ble gjennomgått og anlegget ble 

presentert. Entreprenør og prosjektledelsen fortalte om utfordringer i anleggsarbeidet og trakk fram 

områder de var spesielt fornøyde med slik at inspeksjonene kunne omfatte både godt utførte og mer 

utfordrende anleggsdeler. Deretter ble det kjørt gjennom store deler av anlegget, og stoppet ved utvalgte 

lokaliteter. Tilsynet ble avsluttet med et oppsummeringsmøte i servicebygget ved innkjøringen til 

adkomstveien. Der la NVE frem sine generelle inntrykk og hovedfunn fra inspeksjonen.  

Tilsyn i felt 

Sørmarkfjellet vindkraftverk er stort i areal og derfor ble ikke hele anlegget kontrollert under denne 

inspeksjonen. Kjøreruten i anlegget startet opp adkomstveien til brakkeriggen ved 

transformatorstasjonen. Videre kjøret vi ut i A-strengen til mastepunkt A06 og stoppet der. På vei 

tilbake stoppet vi på A05 med utsikt til A07 og etter krysset ved A01 med utsikt til ras 1 og ras 2.  

Videre stoppet vi ved massetaket BP01 før vi kjørte videre inn til enden av D-strengen med stopp på 

D05. På vei tilbake fra D-strengen stoppet vi ved massetak BP03. Videre kjørte vi inn i E-strengen til 

turbinpunkt E05 med stopp her. Det siste stoppet på tilsynet var ved turbinpunkt E01 med utsikt til ras 4 

og ras 5 som ligger langs veien mellom BP03 og turbinpunkt D01.  

NVEs kommentarer til problemstillinger på enkeltlokasjoner, skal overføres til andre områder i anlegget 

med tilsvarende utfordringer. 

Utforming og terrengtilpassing av turbinpunkter, hjelpeanlegg og veier   

Turbinpunkt A07 er vist på bildet nedenfor. Dette turbinpunktet med tilhørende vei, 

kranoppstillingsplass og hjelpeanlegg ble pekt ut som et eksempel til etterfølgelse. Her er veien godt 

tilpasset terrenget ved at veikurven følger terrengets høydekurver i stor grad, fjellknausen i forkant av 

turbinpunktet er tatt vare på og myrområdene er forsøkt unngått. På denne måten oppnår man en god 

ivaretakelse av opprinnelig terreng og veien blir mindre fremtredende i terrenget. Arrondering langs 

veien, kranoppstillingsplassen og hjelpeanleggene er utført med toppmasser som inneholder lite synlig 

stein og arbeidet imiterer terrenget rundt på en god måte.  
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Hvilke hjelpeanlegg som skal fjernes før driftsfasen er ikke planlagt på nåværende tidspunkt, men å 

minimere rette vinkler og firkantede plasser er positivt for det visuelle uttrykket. NVE oppfordrer 

konsesjonær til å tilbakeføre så store deler av anlegget som mulig i driftsfasen, og minner om at det er 

satt vilkår (i NVEs godkjenning av 03.12.2019) om at veier, kryss og kranoppstillings- og 

hjelpekranplasser skal smalnes av.  

NVE konstaterer at utførelsen rundt turbinpunkt A07 er et godt utgangspunkt for videre arbeid.  

 

Figur 2: Turbinpunkt A07 sett fra turbinpunkt A05. 

 

Det bratte og tidvis svært krevende terrenget på Sørmarkfjellet stiller krav til god planlegging av 

veilinjer. Likevel kan de bratte skrentene være gode elementer å spille på der skjæringer er nødvendige. 

Samtidig vil det visuelle uttrykket forbedres dersom veiene i størst mulig grad følger terrengets kurver 

og i så liten grad som mulig bryter igjennom større terrengformasjoner. Det er NVEs vurdering at veiene 

på flere strekninger har fått en god landskapstilpasning. Eksempler på god terrengtilpasning av veier er 

vist på bildene under.  

 

Figur 3: Veilinjer sett fra BP03 (bak fotografen) mot veien inn til resten av D- strengen og veien ut til D03 i 

bakgrunnen. 
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Figur 4: Veilinjer i E-strengen. 

Ras/utglidning av sprengstein i terrenget 

NVE ble ved oversendelsen av miljørapport 02-2020 (oversendt NVE 20.02.2020) informert om at det i 

områdene ved Moinvatnet og nord for Daudtjønna lå mye sprengstein i lisidene. Miljørapport 03-2020 

(oversendt NVE 01.04.2020) går nærmere inn på temaet, og identifiserer fem større ras/utglidning av 

sprengstein i terrenget. Temaet er videre fulgt opp i miljørapport 04-2020 og 05-2020 (oversendt NVE 

hhv. 29.06.2020 og 02.09.2020).  

Rasene er resultater av at steinmasser har glidd/rast ut i terrenget, eller at salva har blitt sprengt ut i 

terrenget. Terrenget er svært krevende på de aktuelle stedene, og det er store volum og arealer som er 

berørt. Rasene er benevnt 1-5 i nevnte miljørapporter, hvorav 1- 3 ligger i området ved Daudtjønna (A-

strengen) og ras 4 og 5 ligger i området ved Mollinvatnet (D-strengen). Rasene er vist på kartet i figuren 

under. 

 

Figur 5: Oversiktskart som viser beliggenheten av de 5 rasene/områdene med mye sprengstein i terrenget. 
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NVE har kommentert, i vedtak av 05.03.2020 om lukking av avvik og godkjenning av sidetak, at temaet 

ville følges opp ved inspeksjon av anlegget. Sprengstein i terrenget og utover selve anleggsområdet skal 

ikke forekomme. Dette er avvik fra godkjente planer, og områdene må ryddes og istandsettes. NVE 

kjenner ikke til de foranliggende årsakene, men antar at det blant annet kan forklares med behovet for 

fremdrift. Når hendelsene først har skjedd er det imidlertid tillitsvekkende å registrere hvordan, og hvor 

tett, temaet følges opp.  

Miljørapportene 04-2020 og 05-2020 omhandler opprydding og istandsetting av de nevnte rasene. Hvert 

enkelt ras gjennomgås og det redegjøres for konkrete vurderinger og tiltak for hvert enkelt område. 

Opprydding og istandsetting er godt i gang for alle områdene, og for område 2, 3 og 5 nærmer det seg 

ferdigstillelse. Under inspeksjonen ble det kjørt forbi alle områdene, og det ble stoppet for å diskutere 

planen for istandsetting av område 1, men også planen for istandsetting av 4 og 5 ble presentert, se 

bilder under. 

Etter NVEs vurdering ble det presentert gode planer og prinsipper for istandsetting, og det videre 

arbeidet. For at sluttresultatene skal bli tilfredsstillende er det viktig at konsesjonær og entreprenør 

fortsetter å prioritere dette arbeidet fremover. Vi vil følge opp at områdene får en tilfredsstillende 

avslutning ved senere tilsyn.  

 

 

Figur 6: Ras 1 markert med rød ellipse og ras 2 markert med blå ellipse langs veien som knytter B og A-

strengene sammen. 
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Figur 7: Ras 4 markert med rød ellipse og ras 5 markert med blå ellipse sett fra E01. 

 

I de oversendt miljørapportene er det dokumentert flere mindre ras/områder med sprengstein utover i 

terrenget, for eksempel ved massetak BP03 mot Molinvatnet. Dette ble bekreftet under inspeksjonen, og 

flere steder ble det observert sprengstein på svaberg og utover tilgrensede terreng, se bilde under som 

eksempel.  

NVE er innforstått med at sprengstein i terrenget vil kunne forekomme, men mener det er viktig at det 

kontinuerlig jobbes for å begrense dette. Videre minner vi om at sprengstein skal fjernes fra terrenget 

der det kan gjøres uten å påføre terrenget rundt ytterligere skader. Kosting av svaberg som er dekket av 

sprengstein og grus er også et viktig tiltak for et godt sluttresultat. Eksempler på sprengstein i terreng er 

vist på bildet under.  

 

Figur 8: Sprengstein i terreng i lia på nedsiden av E01. 
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Massetak 

Ved godkjenningen av MTA-/detaljplan for Sørmarkfjellet vindkraftverk ble flere massetak godkjent 

(BP01 – 04), samt et massetak/riggområde ved transformatorstasjonen. I ettertid er det gjort enkelte 

justeringer, blant annet er det omsøkt og godkjent ett side-/massetak ved krysset mellom C04 og D01, se 

gul firkant i figur 1. 

Det ble informert om at uttaket av masser er ferdig, og det meste av massene er benyttet i veier, 

oppstillingsplasser og hjelpeanlegg. Noe av massene har blitt knust i ulike fraksjoner til bruk for bl.a. 

metning, bærelag og slitelag. Knuste masser er foreløpig mellomlagret på enkelte 

kranoppstillingsplasser, samt i massetakene. 

Massetak BP01 ligger i B-strengen mellom C03 og B04. Planlagt (og godkjent) uttak var anslått til i 

underkant av 40 000m3. Reelt uttak ligger på rundt 16 000m3. Det er tatt ut masser på begge sider av 

veien, og massetaket er trappet i skjæring på vestsiden av veien. Under inspeksjonen ble planen for 

istandsetting presentert, og det ble blant annet påpekt at det ved istandsettingen må gjøres tiltak for å 

fjerne trappingen som visuelt fremstår som veldig kunstig i landskapet. Massetak BP01 er vist i figuren 

nedenfor.  

 

Figur 9: Massetak BP01. Bildet er tatt fra miljørapport 2020-06. 

 

Det er ikke tatt ut masser fra massetakene BP02, lokalisert til A-strengen, i krysset mellom A02, A03 og 

A04. Det ble informert om at området i kanten av BP02 som er boret ikke vil bli sprengt ut. Boretopper 

som er montert vil bli fjernet. 

BP03 ligger i krysset mellom E- og D-strengen. Planlagt uttaksvolum var i overkant av 26 000 m3. Her 

er det bare selve veilinja som er sprengt ut, dvs. at planlagt massetak ikke er tatt ut. Resultatet er at det 

har blitt ei tosidig skjæring som ikke har vært planlagt. Skjæringa er et markert terrenginngrep, som ville 

ha blitt betydelig dempet dersom ytre del av formasjonen hadde blitt fjernet slik som planlagt. 

Entreprenør mente at utformingen av massetaket ville føre til at inngrepet var mindre synlig på avstand 

og fra flere retninger. Fordi inngrepet allerede er utført, er det lite hensiktsmessig å endre på 

utformingen, og NVE vurderer at den beste løsningen er å istandsette inngrepet så godt det lar seg gjøre 

i tråd med prinsipper for istandsetting som benyttes i anlegget ellers. Massetaket er avbildet i figurene 

under.  
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Figur 10: Tosidig skjæring i massetak BP03. 

   

 

Figur 11: BP03 sett fra D-strengen. 

 

Massetak BP04 ved turbinpunkt E02 og sidetak-/massetak ved krysset mellom C04 og D01 ble det kun 

kjørt forbi, og tilbakeføring og istandsetting av disse ble ikke nærmer diskutert. NVE legger til grunn at 

massetakene istandsettes i tråd med godkjente planer, og minner om at det ved NVEs godkjenning av 

ivaretagelse av vilkår knyttet til massetak (av 03.12.2019) er satt vilkår om at det skal brukes 



 
Side 10 

 

 

 

landskapsfaglig kompetanse ved etableringen, i uttaksfasen og ved sluttarronderingen og istandsettingen 

av masse-/sidetak. 

Ved innsendelse av miljørapport 06-2020 (oversendt NVE 12.10.2020) ble det informert om at det i 

tillegg til de ovenfornevnte massetakene er tatt ut masser i C-strengen nord for trafoen, og i D-strengen 

før siste kryss, se grønne firkanter i figur 1. Også disse massetakene ble det kun kjørt forbi. Arbeidet 

med arrondering og istandsetting var påbegynt, men ble ikke nærmere diskutert under inspeksjonen. 

Omfanget av uttakene er noe uklart for NVE, men det antas ut fra omtalen under inspeksjonen og i 

miljørapporten, at uttakene er av et slik omfang at de skulle vært omsøkt, jf. vilkår i NVEs godkjenning 

av MTA-/detaljplan. NVE vurderer at dette er å anse som avvik i forhold til godkjente planer. 

Vi legger til grunn at også disse uttakene arronderes og istandsettes i tråd med prinsipper for 

terrengtilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE. For å lukke avvikene skal det 

sendes inn et notat/redegjørelse som dokumenterer uttakene, og arronderingen og istandsettingen av 

disse.  

Midlertidige og permanent arealbruk 

Det er i flere av NVEs vedtak knyttet til etableringen av Sørmarkfjellet vindkraftverk satt vilkår og gitt 

føringer for å begrense permanent arealbruk, for eksempel NVEs vedtak av hhv. 12.09.2019 og 

03.12.2019. 

I den godkjente MTA-/detaljplanen er flere av hjelpeanleggene omtalt som permanente inngrep. Det er 

imidlertid NVEs erfaring at selv om det er behov for areal til driften og vedlikeholdet av anlegget, er 

dette behovet mindre enn arealbehovet i anleggsfasen.  

Vi gjentar oppfordringen til TEV om å gjøre en grundig vurdering av hvilke arealer som er nødvendige 

for driften og vedlikeholdet av anlegget, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere permanent 

arealbruk. Vi ser at det er gitt noe ulike signaler om hva det skal utarbeides en plan for og hvilke tiltak 

som er forutsatt utført. Vi ønsker derfor å presisere at det skal utarbeides en plan/notat som skal redegjør 

for vurdering av hvilke arealer som er nødvendig, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere 

permanent arealbruk, og at dette omfatter blant annet turbinpunkter med tilhørende hjelpeanlegg, rigg- 

og mellomlager, transformatortomt. Det forventes også at det gjøres vurderinger av tiltak for å begrense 

veier og kryss. Planen skal godkjennes av NVE i god tid før anleggsarbeidene avsluttes, jf. vilkåret i 

NVEs vedtak av 12.09.2019. 

 

Avfall/søppel  

NVE konstaterer at planområdet generelt fremstår som ryddig. Opprydding av avfall som for eksempel 

nonel tennere og annet plastforurensing, er en pågående aktivitet gjennom hele anleggsperioden, og 

det er viktig med gode rutiner og kontinuerlig fokus på temaet også i videre arbeider på anlegget.  

Oppsummering 

Arbeidene med etablering av Sørmarkfjellet vindkraftverk er godt i gang. NVE er generelt godt fornøyd 

med de arbeidene som er utført så langt. Vi vil særlig trekke frem landskapstilpasningen av internveiene 

som for flere strekninger har fått en svært god tilpasning til terrenget. Turbinpunktene er også, jevnt over 

etter NVEs vurdering, god tilpasset terrenget og lite visuelt eksponert. Arbeidene med istandsetting av 

berørte arealer er godt i gang flere steder, og viser at entreprenør har god forståelse for hvordan dette 

arbeidet skal utføres.  

NVE var på forhånd varslet om at det både var flere områder med ras/utglidning av sprengstein og to 

massetak som ikke var omsøkt. Dette er avvik fra godkjente tillatelser. Massetakene skulle, som 
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kommentert over, vært omsøkt før uttakene ble påbegynt. NVE finner det fordelaktig å kunne følge 

anleggsarbeidene gjennom miljørapportene, men minner om at avvik som har eller kan medføre 

betydelig skad på miljøet må varsles direkte.  

NVE minner om at tilsynet kun er en stikkprøve av utvalgte lokasjoner og tema. NVEs kommentarer til 

problemstillinger på enkeltlokasjoner, skal overføres til andre områder i anlegget med tilsvarende 

utfordringer.  

For å sikre et godt sluttresultat er det viktig at prosjektet opprettholder den tette oppfølgingen av 

landskap og miljø, og at arbeidene med avslutting, tilbakeføring, arrondering og istandsetting av de ulike 

inngrepene og tiltakene utføres på en god måte. Det er innledningsvis i denne rapporten listet opp en 

rekke oppfølgingspunkter som NVE forventer at konsesjonær, og entreprenør, tar med seg i det videre 

arbeidet. 
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SAMMENDRAG 

 

Dette er plan for midlertidige og permanente anleggsdeler for Sørmarkfjellet vindkraftverk. Planens rammer er 
gitt i føringer og vilkår som ligger i anleggskonsesjon og MTA, føringer fra NVEs miljøtilsyn, innspill fra 
driftsorganisasjonen (TEK) og rammer gitt av TrønderEnergis prosjektledelse. I MTA-planen er alle hjelpeanlegg i 
utgangspunktet godkjent som permanente inngrep. Planen omhandler alle hjelpeanlegg med unntak av veier og 
hovedkranplasser.  
 
Planen viser ønska tiltak for de ulike aktuelle anleggsdelene. Det er i prosjektet bestemt at alle hjelpeanlegg i E-
radialen skulle settes i stand høsten 2021 for å bli ferdig med anleggsarbeid i dette området før ny hekkesesong 
for hubro. I tillegg ligger massetak BP04 sentralt i E-radialen og her var det mulig å deponere masser til bruk for 
istandsetting av massetaket. For de andre radialene har det vært gjennomført en nytte/kost vurdering sett opp 
mot ressursbruk for å vurdere om og i hvilket omfang istandsetting skal gjøres. På alle kranoppstillingsplassene 
har det vært gjort en vurdering og gjennomført istandsetting av ulik type og omfang basert på lokale forhold.  
 

TrønderEnergi har i forbindelse med utarbeidelse av rapporten samarbeidet med Multiconsult, der Multiconsult 

har bistått med råd. Multiconsult har i tillegg bidratt med foto, kart og figurer. 
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1 Innledning 

Det vises til MTA-plan for Sørmarkfjellet vindpark, NVEs godkjenning av MTA-/detaljplan, NVEs 

inspeksjoner i anleggsperioden, samt dialog og møter gjennom anleggsperioden.  

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler omfatter de 31 turbinplassene på Sørmarkfjellet 

vindpark, lagerareal og areal rundt transformatorbygg. Området ved servicebygg og massetak/sidetak er 

tidligere behandlet separat. Det store massetaket (B02) er benyttet i forbindelse med istandsetting og 

beskrives der det er relevant. 

Sørmarkfjellet har en krevende topografi, med skarpe langsgående åsrygger, bratt terreng og små og 

store vann og vassdrag i planområdet. Det har gjort det krevende å prosjektere veier og 

kranoppstillingsplasser. Det er i prosjekteringen lagt stor vekt på en veiføring som gir minst mulig 

landskapsvirkninger i fjellet. Videre er det i vindkraftverket lagt vekt på massebalanse. Det betyr at man 

har søkt å ta ut mest mulig masser i veilinjen og også redusere omfanget av separate massetak. Dette i 

tråd med prinsippene i landskapshåndboka i MTA-planen.  

2 Føringer i MTA, detaljplan og vilkår fra NVE 

2.1 Overordna føringer fra MTA med detaljplan og håndbok 

MTA med detaljplan og landskapshåndbok omhandler utforming og tilpasning av anlegget. Planen har 

føringer som gjelder anlegget og de ulike anleggsdelene, og hvorvidt disse skal være permanente eller 

midlertidige etter anleggsfasen. I NVE-veileder 3-13 (Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og 

landskap for anlegg med vassdragskonsesjon), står det i kapittel 3.4 Arealbrukskart at det skal 

utarbeides et arealbrukskart der det skal gå frem hvilke inngrep som er midlertidige og som skal 

tilbakeføres etter anleggsperioden, og hvilke som er permanente.  

Planen sier at anlegget iht. konsesjonen skal utformes 

og bygges slik at området skal kunne tilbakeføres til sin 

naturlige tilstand så langt dette er mulig, ved en senere 

nedlegging av anlegget.  

Det forventes samme grad av oppbygging og 

sluttarrondering ved hjelpeanlegg som ved 

ferdigstilling av veier. Det er presisert at det ikke skal 

arronderes ferdig og tildekkes med vekstjord før det er 

tatt stilling til hvilke anleggsdeler som skal være 

midlertidige og hvilke anleggsdeler som skal beholdes 

gjennom driftsfasen. Dette fordi vekstjord som legges 

til mot anleggsdeler som er midlertidige i stor grad vil 

gå tapt. 

I MTA detaljplan er de aktuelle objektene fremstilt 

enhetlig som anleggsflater, uten å angi spesifikt om 

disse er midlertidige eller permanente, se Figur 1. 

Figur 1 Utsnitt fra detaljplan for Sørmarkfjellet vindkraftverk 
(detaljplankart 2 av 8). Anleggsflater angis som blå og grå 
objekter, og dekker både permanente og midlertidige 
arealer. (Kart: Multiconsult)  



Sørmarkfjellet vindkraftverk   

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler 2 Føringer i MTA, detaljplan og vilkår fra 
NVE 

 

6 
 

2.2 Overordna vilkår fra NVE 

Vilkår fra NVE følger fra anleggskonsesjon og gjennom godkjenning av planer, herunder godkjenning av 

MTA planen. Vilkår som gjør seg gjeldende ved istandsettingsarbeidet er gjengitt i den videre teksten. 

I anleggskonsesjonens vilkår nr. 10 står det: 

Veitraseer og oppstillingsplasser skal legges så skånsomt som mulig i terrenget. Terrenginngrep i 
forbindelse med turbinfundamenter, oppstillingsplasser, veier og andre områder berørt av 
anleggsarbeidene skal settes i stand gjennom planering, revegetering og annen bearbeiding som 
er tilpasset det naturlige terrenget, jf. vilkår om miljø-, transport- og anleggsplan. (Herunder 
landskapshåndboka som utgjør en del av MTA-planen.) 

 

I godkjenning av MTA planen sies følgende under vilkår: 

NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av anlegget 

ved senere tidspunkt. 

I godkjenning av MTA planen sies følgende under terrengbehandling: 

NVE vurderer at håndboken for terrenginngrep og landskapstilpasning utgjør et tilstrekkelig 
verktøy for å sikre at anlegget blir godt utformet i forhold til landskapet. NVE forutsetter at 
prinsippene som er beskrevet følges under videre optimalisering og gjennomføring av 
anleggsarbeidet. 

 

 

2.3 Føringer fra NVE ved miljøtilsyn 

 

Oppfølgingspunkter fra miljøtilsyn / inspeksjon 13.10. 2020 

• Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på landskapstilpasninger av veier, kranoppstillingsplasser og 

andre inngrep slik at arealinngrepet begrenses. Det skal ved istandsetting etableres naturlige 

overganger til omkringliggende terreng.  

• Konsesjonær skal fortsette å ha fokus på arbeidet med istandsetting av de fem områdene med 

utraste sprengstein. Områdene skal istandsettes i tråd med de planer og tiltak som skissert i 

oversendte miljørapporter, og som ble presentert under inspeksjonen. NVE vil følge opp at 

områdene får en tilfredsstillende avslutning ved senere tilsyn.  

• Sprengstein i terrenget skal minimeres så langt det lar seg gjøre. Sprengstein skal fjernes fra 

terrenget der det kan gjøres uten å påføre terrenget ytterligere skader. Kosting av berg som er 

dekket av sprengstein og grus er også et viktig tiltak for et godt sluttresultat.  

• Det skal brukes landskapsfaglig kompetanse ved etablering, i uttaksfasen og ved sluttarrondering og 

istandsettingen av masse-/sidetak.  

• Konsesjonær skal utarbeide en plan for midlertidige og permanente arealer i anlegget. Planene skal 

redegjøre for hvilke arealer som er nødvendig i driftsfasen, og hvilke tiltak som kan gjennomføres 

for å redusere permanent arealbruk. Dette omfatter blant annet turbinpunkter med tilhørende 

hjelpeanlegg, rigg- og mellomlager og transformatortomt. Det forventes at det gjøres vurderinger av 

tiltak for å begrense veier og kryss. Planen skal godkjennes av NVE i god tid før anleggsarbeidet 

avsluttes, jf. Vilkåret i NVEs vedtak av 12.09.2019.  
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Oppfølgingspunkter fra miljøtilsyn / inspeksjon 13.10. 2021 

• NVE repeterer oppfølgingspunkter fra tilsyn 13. 10. 2020. 

• NVE er klar over at det er en utfordring med istandsetting av dette anlegget, siden det er lite 

vekstmasser å benytte til dette arbeidet. Derfor mener NVE at det blir viktig å gjøre nøye 

vurderinger av hvor resursene skal brukes. NVE mener det bør gjøres en vurdering av tilgjengelighet 

av vekstmasser, landskap (synlighet) og økologi (eks. myr) opp mot kostnader og behov (nytte) ved 

vurdering av om anleggsdeler skal fjernes eller ikke. NVE mener at dette kan bli et viktig verktøy for 

å prioritere hvilke anleggsdeler som skal tilbakeføres/ istandsettes. 

• Planen skal redegjøre for hvilke arealer som er nødvendige i driftsfasen, og hvilke tiltak som kan 

gjennomføres for å redusere permanent arealbruk. 

• NVE viser til MTA med håndbok som styrende dokumenter, som konsesjonær må forholde seg til. 

• NVE sine kommentarer på enkeltområder skal overføres til andre områder i anlegget med 

tilsvarende utfordringer. 

• Utbygger skal fortsette å ha fokus på landskapstilpasning ved istandsetting av hjelpeanlegg 

• Det forventes at det gjøres tiltak for å redusere arealbruk i veger og kryss.  

• Konsesjoner må ta en ny runde i anlegget i forhold til kosting og/eller spyling av områder med knust 

stein på fjell. 

• NVE fremhever at dersom det i forbindelse med istandsettingsarbeidet avdekkes et behov for et 

nytt masselager/ deponi, vil en søknad om eventuelt nytt lager enkelt kunne behandles av NVE. Det 

vises her til et konkret forslag under befaring. 

2.4 Føringer og vilkår knyttet til massetak 

I godkjenning av MTA planen sies følgende under vilkår: 

Før arbeid med eventuelle massetak/deponi og sidetak igangsettes skal det utarbeides en plan for 

etablering og istandsetting. Planen skal forelegges grunneiere og kommunen, og godkjennes av 

NVE før arbeidet med massetaket/deponiet starter. 

Alle masseuttak er omsøkt i et eget notat av juli 2020, Notat massetak-grunnlag for søknad om 

godkjenning (10209904-04-RIM-NOT-2020-07). Dette notatet tjener som istandsettingsplan for alle 

definerte masseuttak og andre områder der masser er tatt ut i et slikt omfang at det kan defineres som 

masseuttak. Istandsetting av masseuttak vil følgelig ikke bli ytterligere vurdert eller omtalt i denne 

planen. 

  



Sørmarkfjellet vindkraftverk   

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler 2 Føringer i MTA, detaljplan og vilkår fra 
NVE 

 

8 
 

2.5 Føringer og vilkår knyttet til kranoppstillingsplasser 

MTA-planen og landskapshåndboka beskriver hvordan kranoppstillingsplassene skal tilpasses til terreng. 
Med kranoppstillingsplasser forstår vi dette til å gjelde selve hovedkranplassene, inkludert tilhørende 
hjelpeanlegg som hjelpekranplasser, snuplasser, boom support og forlengelser bak 
kranoppstillingsplassene. Det legges vekt på at plassering og utforming av kranoppstillingsplassene 
(KOP) skal gjøres i samarbeid med vindturbinleverandør, der plassering og omfang optimaliseres med 
sikte på å minimere inngrepenes omfang. Følgende prinsipper er gitt: 
 

• En nedsenkning i terreng er i regelen å foretrekke foran oppfylling 

• En utforming som tilslutter seg terrenget samtidig som plassbehov ivaretas er i regelen å foretrekke 

foran en skjematisk, sterkt geometrisk form 

• Permanente linjer må få en forenkla form, tilpassa terrenget, og ikke knekke seg rundt 

hjelpeanleggene. 

 

Vilkår: I godkjenning av MTA planen under Arealbruk og terrenginngrep, herunder 

kranoppstillingsplasser og mellomlager står følgende: 

Det går frem av detaljplan/MTA at det skal opparbeides en hovedkranoppstillingsplass ved hver 
turbin på om lag 1,8 dekar. I tillegg skal det opparbeides to hjelpekranplasser (á 160 m2) samt et 
ryddet/om nødvendig opparbeidet areal for kranstøtte på 7x7 meter. Det skal ikke opparbeides 
bladfingre på Sørmarkfjellet, men to sentrale arealer for mellomlager, hver på 5,7 dekar. I henhold 
til detaljplan/MTA er plassering valgt for å minimere inngrep og fylling. Mellomlagringsområdene 
omsøkes som permanente. 
 
NVE konstaterer at kranoppstillingsplassene, hjelpekranplassene og annet opparbeidet areal ved 
turbinpunktene er omsøkt som permanent arealinngrep. 

 

Vilkår i forhold til kranoppstillingsplasser er ikke spesifisert utover dette. 
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3 Vurderinger av anleggsobjekter  

Basert på MTA-plan, godkjenning av denne og NVEs oppfølgingspunkter fra inspeksjoner i 
anleggsperioden er det gjort en vurdering av om enkelte anleggsobjekter kan defineres som midlertidige 
for anleggsperioden og dermed helt eller delvis fjernes når anleggsperioden er over. Vurderingen er i 
tråd med NVEs føringer lagt til grunn tilgjengelighet av vekstmasser, landskap (synlighet) og økologi (eks. 
myr) opp mot kostnader og behov (nytte) ved vurdering av om anleggsdeler skal fjernes eller ikke. 
 

3.1 Metode 

Rapporten er systematisert etter type objekt som vurderes.  

Til arbeidet har vi benyttet oss av følgende hjelpemidler: 

• tegningsgrunnlag med fylling og skjæringsutslag  

• oversiktsbilder (gjerne fra dronefilm) 

• befaring av alle anleggsdeler  

• foto fra befaring  

 

Objektene som vurderes er: 

• hjelpekranplasser  

• boomsupports 

• vendehamre 

• vegforlengelse ved KOP, 12.5m, der veg ikke er gjennomgående 

• mellomlagringsområder 

 

Forslag til tiltak avhenger av: 

• type inngrep (fylling/skjæring)   

• vegetasjonsbilde (herunder naturtyper og vannforekomster) 

 

Det har vært gjennomført flere befaringer, både med byggherre, entreprenør og byggherres miljørådgiver 

og landskapsarkitekt.  
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3.2 Hovedkriterier for vurdering av midlertidighet eller permanent arealbruk 

 
Hovedkranplasser ansees som nødvendige på grunn av behov for bruk av kran ved vedlikehold og 
utskiftning av turbindeler i driftsfasen av vindkraftverket og for å ivareta sikkerhetsberedskapen ved slikt 
arbeid. Det foreslås derfor ikke tiltak for kranoppstillingsplassene utover å eventuelt myke opp krappe 
overganger/kanter mellom vei og kranoppstillingsplass.   
 
Det vil i et vindkraftverk være usikkerhet om i hvor stor grad det i driftsfasen vil være behov for å 
benytte de øvrige hjelpeanleggene som er etablert i anleggsfasen. Vi ser fra de andre vindkraftverkene 
som TrønderEnergi har bygget at det raskt kan bli behov for å benytte seg av de største kranene for å 
skifte ut komponenter.  Hjelpeanlegg må kunne reetableres raskt dersom det er behov for kran for 
bytte/fjerning av turbinkomponenter. I vurderingene av om hjelpeanlegg skal fjernes er det derfor 
relevant å vurdere omfanget av en eventuell reetablering, både når det gjelder kostnader, 
inngrep/miljøavtrykk og muligheter for rask etablering. 
 
TrønderEnergi ønsker ikke å etablere egne nye deponi i vindkraftverket for deponering av masser fra 
midlertidige hjelpeanlegg. Etablering av deponi vil medføre nye permanente inngrep i området som vi 
ønsker å unngå. 
 
Enkelte snuplasser er beholdt, ut fra en HMS-vurdering, stigningsforhold og/eller avstand til andre 
snuareal. Det er lagt vekt på at det fra et HMS-perspektiv må være mulig å kunne snu større kjøretøy 
ved dårlige værforhold. 
 
Følgende er videre lagt til grunn i prosjektet: 
 

• Alle hjelpeanlegg i E-radialen skal arronderes, delvis lokalt, der overskuddsmasser fraktes til 
massetak BP04. Dette ble gjort høsten 2021 for å kunne avslutte arbeidene i dette området av 
hensyn til hubroens hekkeaktivitet før 2022-sesongen. I tillegg ligger dette massetaket lett 
tilgjengelig og sentralt i radialen. Massetaket har behov for masser for en tilfredsstillende 
istandsetting.  

• For anlegget for øvrig, vil hjelpeanlegg fjernes/ istandsettes der massene kan omdisponeres lokalt.  
Det åpnes for transport av mindre mengder overskuddsmasser over kortere strekk der dette vil 
bidra til redusert samla inngrep. 

• For hjelpeanlegg der massene ikke kan omdisponeres lokalt, vil hjelpeanleggene bli liggende, 
eventuelt arrondert med tilgjengelige vekstmasser. 

• Midlertidig lagerområde (kalt prep 1) fjernes og området arronderes og tildekkes med vekstmasser. 
 

3.3 Skjæringer 

Skjæringene er de mest permanente inngrepene som skapes gjennom utbyggingen. Den visuelle 

virkningen av skjæringer vil i tillegg til størrelse, utforming og betrakters avstand til inngrepet, 

hovedsakelig avhenge av terrengformasjoner og vegetasjonsbilde.  

Den visuelle opplevelsen av skjæringer i områder med mye fjell i dagen, vil ellers avhenge av kontrast i 
farge mellom ferske og gamle fjellflater. Hvor lang tid det tar før nye flater får den samme patina som 
gamle fjellflater vil avhenge av flere faktorer, bl.a. bergartstype og klima. Vi regner med at fargene i stor 
grad har utjamnet seg i et 10-15 års perspektiv. Vi ser imidlertid allerede etter ett år at det er en 
betydelig fargeutjamning i den største skjæringen i anlegget som ligger i A-radialen. 
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Bilde 1 viser E-strengen, der flere store skjæringer er markante i landskapsbildet, til tross for at tilliggende areal er 
prega av bart fjell. Det kan forventes at fargeforskjellen utjamnes og inngrepene dempes betraktelig med hensyn til 
fjernvirkning i løpet av driftsperioden. (Foto: Multiconsult) 

Skjæringer lar seg ikke fjerne, men den visuelle virkningen kan dempes ved: 

• å fylle til helt eller delvis, der skjæringen er del av et landskapsbilde som domineres av 
vegetasjon, slik at det å fylle tilbake og legge på vekstjord vil dempe skjæringen, både i form og 
overflate. 

• å skape mindre markante overganger, ved å skrå skjæringene i topp eller runde av flatene vil 
formene ligne mer på naturlige fjellformasjoner og ha en positiv effekt der man ser skjæringene 
fra siden.   
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3.4 Massedisponering 

Istandsetting vil formmessig dreie seg om omdisponering av overskuddsmasser. Disse skal brukes for å 
bedre landskapstilpasningen av anlegget. Dette kan gjøres ved: 
 

• Fyllmasser inn mot skjæringer 

Dette er spesielt viktig der disse har markante hjørner, typisk ved hjelpekranplasser som ligger 
som markante innhugg i fjellet.  Skjæringer langs hovedkranplass nedprioriteres ettersom disse 
arealene med sin form og størrelse uansett fremstår som store og unaturlige i landskapet og 
permanent istandsetting ikke kan finne sted før ved nedleggelse av anlegget. Dersom det legges 
fyllmasser inn mot skjæring forutsettes det at det er naturlig med vegetasjonkledde areal i 
området og at det er tilstrekkelig tilgang til vekstjord til at fyllmassene kan kles etter en forutsatt 
metning. 

• Forankring mot terreng  

Der anleggsdeler ligger på fylling inn mot påtagende, flatt eller svakt hellende terreng, vil en utvida 
fylling bedre terrengtilpasningen uten at det medfører vesentlig høyere fyllinger. Overganger 
mykes opp ved å runde av inn mot eksisterende terreng. 

• Oppmyking av geometriske former  

Masser brukes til å forenkle form på arealer som skal være permanente gjennom driftsfasen. 
Krappe hjørner, som er fremtredende i landskapsbildet bearbeides og mindre kiler mellom 
permanente anleggsdeler og påtagende terreng, fylles igjen. 

En samla forenkla form prioriteres selv om dette forringer oppbygginga av fyllingene.  

Når masser legges inn mot vegbana gis de en liten helling, slik at bredden på vegbana forblir 
definert. 

• Anleggsdeler av mindre volum som ligger godt i terrenget i vegeterte områder 

Disse kan enten fjernes eller gis naturlige overganger til eksiterende terreng, med et mindre 
vekstjordlag i toppen og kan da få permanent status og likevel være funksjonelle ved behov i en 
driftsfase.  

• Fyllinger i vann fjernes. 

 

Ved omdisponering av masser er det viktig at dette utføres på riktig måte, også i områder uten 

vekstjord. Finere toppmasser tas av først og mellomlagres separat. Avhengig av størrelse på fyllinger og 

masser mellomlagres øvrige masser i en eller flere separate områder, slik at de største fraksjonene på ny 

legges ut først, mens øvrige masser brukes til å tette disse best mulig før de finere massene fra 

toppdekket legges øverst der et vegetasjonsbilde er ønskelig. Masser med finstoff vil på lang sikt vil få et 

vegetasjonsdekke.  

 

3.5 Vegetasjonsetablering og overflatebehandling 

 

Vegetasjonsetablering og overflatebehandling utgjør den siste avgjørende faktoren med tanke på å få til 
en god landskapstilpasning.  Av denne grunn ses det som spesielt viktig at vekstjorda håndteres og 
benyttes på en best mulig måte gjennom prosjektet, slik at det er nok tilgjengelige vekstmasser til ønska 
sluttføring. 
 
Vegetasjonsbildet er generelt skrint fra naturen sin side i dette fjellområdet, med rabber, bare topper og 
rygger. Jo høyere oppe disse ligger, jo større vil i regelen disse bare arealene være. Forsenkninger og 
flatere partier får gjerne nok avsetningsmasser til at det dannes tilstrekkelig jordsmonn for et 
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vegetasjonsdekke, om enn skrint. Terrengarbeider skal settes i stand med en ryddig overflate, der grad 
av bearbeiding speiler uttrykket i tilstøtende areal.  
 
I enkelte situasjoner vil det være ulikheter i opplevelse av vegetasjonsbilde avhengig av standpunkt. Fra 
lufta kan man ha inntrykk av en mosaikk, mens man fra bakkenivå kan oppleve at bakenforliggende 
topper har et annet uttrykk. Dette må da få være en medvirkende faktor til valg av overflate.  
 

• Der vegetasjon i stor grad er fraværende 

▪ Fyllinger skal ha en ryddig overflate av godt pakka, homogene masser, for et 
konstruksjonsmessig preg.   

▪ Fyllinger på fjell skal fjernes og fjellet børstes/spyles reint for stein. Ligger det stein på 
urørt fjell i området skal tilsvarende uttrykk etterstrebes med omsyn til gjenliggende 
stein i rett mengde og med rett størrelse. 

▪ Der det er porøst fjell, og det ligger naturlig stein i overflata aksepteres dette også på 
istandsatte areal. Sprengstein vil i regelen ha et anna uttrykk og skal ryddes. 

• Der vi har en mosaikk av vegetasjon og bart fjell 

▪ Istandsetting av utsprengte flater, vil i regelen se naturlig ut om disse får et 
vegetasjonsdekke. Om mulig kan arealene gjerne gis en forsenkning som vil gi rom for 
bedre jorddybde og fuktighetsforhold, og med det bedre vekst. Dersom det ikke er 
tilgjengelige vekstmasser, må disse flatene få finkorna mineralske masser i toppen. 

▪ Istandsettinga skal speile variasjonen i landskapsbildet. Vekstmasser skal da brukes 
aktivt for å bryte markante linjer og kamuflere fremtredende hjørner i utforminga. 

• I områder med sammenhengende vegetasjonsdekke 

▪ Det skal legges til rette for revegetering ved tildekking med vekstjord på permanente 
anleggsdeler.  

 

3.6 Prioriteringer for bruk av vekstjord 

Enkelte av internvegene og kranoppstillingsplasser er i dag ferdig arrondert med utlagt vekstjord. For at 
vekstjorden man har igjen i prosjektet skal komme best til nytte ved sluttføring av istandsetting, gis det 
nedenfor en prioritering av tiltak: 
 

1. Massetak  

2. Riggområder 

3. Mellomlagringsområde 

4. Istandsetting av terreng hvor øvrige hjelpeanlegg fjernes.  

5. Over gruset areal på øvrige hjelpeanlegg 

 

Med generelt lite vekstjord i anlegget er det svært viktig at man tar vare på den vekstjorden man har 
tilgjengelig. I praksis betyr dette å ta vare på vekstjorden når man fjerner anleggsdeler og rensker 
skjæringstopper. I områder hvor det mangler vekstjord på fyllingene, må disse tettes skikkelig med 
mindre steinfraksjoner før det legges på vekstjord. 
   

Det gis store positive virkninger ved å drøye vekstjorda, fore eksempel ved bruk av dyrkingsskuffe for å 
sortere ut grøvre steinfraksjoner. På areal der det brukes vekstjord for reetablering av vegetasjon må 
man følge opp vegetasjonsetableringa og forsikre ønska uttrykk. Dersom det gror opp uønska, 
fremmede arter, skal disse i fjernes manuelt. 
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4 Vurdering av tiltak for den enkelte anleggsdel 

Terrenget ved Sørmarkfjellet er kupert og stedvis svært utfordrende. Vegene er lagt godt i terrenget og 
vindkraftverket ligger på topper med høyde 3-400 m over havet, der landskapet har et karrig 
vegetasjonsbilde med mye fjell i dagen. Dette har vært førende for både utforming og valg av tiltak. 
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4.1 Overordnet vurdering av kranoppstillingsplasser på Sørmarkfjellet 

Sørmarkfjellets topografi gjør at man på enkelte av kransopptillingsplassene har vært nødt til å etablere 
deler av anlegget på omfattende fyllinger for å tilfredsstille turbinleverandørs krav (tabell 1). Det gjelder 
både hjelpekranplasser, boomsupport og vendehammere. For andre kranoppstillingsplasser er 
topografien slik at omfanget av nødvendige anlegg har krevd mindre massevolum. Dette blir nærmere 
beskrevet ved gjennomgang av de enkelte turbinpunkt. 

Tabell 1 Oversikt over hjelpeanlegg på Sørmarkfjellet 

WTG 

Vende-
hammer 

Veg-
forlengelse 

HKP1 HKP2 

A1 x Skjæring   Skjæring   Fylling 

A2 Fylling Fylling Fylling Fylling 

A3 x Fylling Fylling Skjæring 

A4 x x Fylling Fylling 

A5 x x Fylling Fylling 

A6 Fylling Fylling Fylling Fylling 

A7 Fylling Skjæring Fylling Fylling 

          

B01 x x Fylling/Skjæring Fylling/Skjæring 

B02 x x Fylling/Skjæring Fylling/Skjæring 

B03 Fylling Fylling Fylling Fylling 

B04 Skjæring x Fylling Skjæring 

B05 x Skjæring Fylling Skjæring 

B06 Fylling Fylling Fylling Fylling/Skjæring 

B07 Fylling Fylling Fylling Fylling 

          

C01 x x Fylling Fylling 

C02 x x Fylling Fylling 

C03 x Fylling Fylling Fylling 

C04 x x Fylling Fylling 

C05 Skjæring Fylling Fylling Fyling 

C06 x Fylling Fylling Fylling/Skjæring 

          

D01 Fylling x Skjæring Skjæring 

D02 Skjæring Fylling Fylling/Skjæring Fylling 

D03 Fylling Skjæring Fylling/Skjæring Fylling 

D04 x Fylling Fylling Fylling 

D05 Fylling Fylling Fylling Fylling 

          

E01 Fylling Skjæring Fylling/Skjæring Fylling/Skjæring 

E02 Fylling x Fylling Fylling 

E03 x Skjæring Fylling Fylling 

E04 x Fylling Fylling Fylling 

E05 Fylling Fylling Fylling Fylling 

E06 Fylling Fylling Fylling Fylling 
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Basert på de premissene som anlegget er bygget, med massebalanse, begrenset med deponiplass i 
massetak og enkelte kranoppstillingsplasser med store massevolum, har det gjennom byggeprosessen 
vært en løpende diskusjon knyttet til hvordan en skal gjennomføre arrondering og sluttføring. På 
Sørmarkfjellet er også tilgjengelige vekstmasser for sluttarrondering over store områder begrenset. Vi 
viser i den forbindelse også til NVEs omtale i inspeksjonsrapport datert 25.10.2021: «NVE er klar over at 
det er en utfordring med istandsetting siden det er lite vekstmasser å benytte til dette arbeidet. Derfor 
mener vi at det blir viktig å gjøre nøye vurderinger av hvor ressursene skal brukes. Vi mener det bør 
gjøres en vurdering av tilgjengelighet av vekstmasser, landskap (synlighet) og økologi (eks myr) opp mot 
kostnader og behov (nytte) ved vurdering av om anleggsdeler skal fjernes eller ikke. Dette kan bli et 
viktig verktøy for å prioritere hvilke anleggsdeler som skal tilbakeføres/istandsettes.» 
 
I arbeidet med mulige løsninger for istandsetting og sluttarrondering har både byggherre, byggherres 
miljørådgiver og landskapsarkitekt, samt entreprenør vært involvert. Det har i prosessen vært 
gjennomført flere runder med befaring i anlegget. Basert på situasjonen på Sørmarkfjellet og 
prinsippene som er skissert av NVE, er hjelpeanleggene gruppert som det fremgår av tabell 4-1. 
 

Tabell 2 Gruppering av hjelpeanlegg for vurdering av aktuelle tiltak 

Beskrivelse av anlegg Tiltak Fordeler Ulemper/utfordring 

Ligger godt i terrenget Små tilpasninger til 
terreng. Vekstjord over 
om mulig 

Lite arbeid, ingen 
masseflytting. 
Terrenget tilnærmet 
uberørt 

Ingen. Mangel på 
vekstjord 

Både skjæring og fylling Legg fyllinger inn i 
terrenget 

Flytter masser lokalt Ingen. Ubalanse mellom 
skjæring og mengde 
masser som fjernes. 

Mindre fyllinger Fjernes eller arronderes 
lokalt 

Kort transport 
Lite kostnadskrevende 

Ingen. Mangel på 
vekstjord 

Store fyllinger i krevende 
terreng 

Fjerne fyllingene (alt1) Mindre fotavtrykk gitt at 
det ikke etableres nye 
deponi eller en kan 
benytte allerede åpnet 
deponi 
 
 
 

  

Store mengder sprengte 
masser. 
Krevende å fjerne 
massene i vanskelig 
terreng. 
Vanskelig å finne deponi. 
Lange kjøreavstander til 
deponi. 
Mye transport krever 
istandsetting i etterkant. 
Krevende å reetablere 
ved behov. 

 La fyllingene ligge (alt 2) Mindre transport. 
Unngår vanskelig og 
kostnadskrevende 
arbeid 
Tilgjengelig ved behov i 
driftsfasen 

Visuelt skjemmende.  
Mer markert fotavtrykk. 

 
 
TrønderEnergi har besluttet at enkelte av de største anleggsdelene med store fyllinger må ligge i 
driftsperioden. Dette blir nærmere beskrevet under omtale av de enkelte anlegg. Kostnadene og 
miljøvirkningene (transport) ved å flytte disse er vurdert til ikke å stå i forhold til nytten. TrønderEnergi 
ønsker heller ikke å åpne nye deponi, noe som ville vært nødvendig dersom alle de største hjelpeanlegg 
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skal fjernes. Det er prioritert å bruke masser for å istandsette allerede åpent massetak i E-radialen, men 
ikke gå videre med nye inngrep i form av deponi. I vurderingen av å beholde de største hjelpeanleggene 
ligger også at det vil være krevende å reetablere disse dersom det blir behov under driftsperioden. Å 
reetablere hjelpkranplasser og boomsupports som består av små fyllinger eller på stedet arronderte 
masser er en enklere og mindre inngripende oppgave. Det vil også være krevende å gjøre gode 
arronderingsarbeider på enkelte anleggsdeler da det er store mengder masse med stor stein i fyllingene 
som er vanskelig å arrondere. Det fremstår derfor som beste løsning å la disse hjelpeanleggene ligge 
som de er i konsesjonsperioden, eventuelt med mindre justeringer av form dersom det vil gi et bedre 
inntrykk. 
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4.2 Vurdering av den enkelte kranoppstillingsplass med hjelpekranplasser og boomsupports 

I dette underkapitlet gjennomgås samtlige kranoppstillingsplasser med hjelpeanlegg. Når benevnelsen 
øvrige hjelpeanlegg er knyttet opp mot forut nevnte anleggsdeler, menes alle anleggsdeler som inngår 
ved kranoppstillingsplassen, med unntak av hovedkranplass.  
 

Innledningsvis vises en kartoversikt og oversiktsbilde for hver 
streng. Dette gir en overordna forståelse for terreng og 
vegetasjonsbilde.  Et oversiktsbilde for den enkelte 
oppstillingsplass viser topografi og vegetasjonsbilde. Videre 
vises en enkel figur av kranoppstillingsplass der det fremgår 
hvor vidt anlegget ligger på skjæring (markert med rødt) eller 
fylling (markert med blått).  Supplerende bilder vil vise 
eksempel på hvordan øvrige hjelpeanlegg er utforma. 
 
 

 

 

4.2.1 Linje A 

Linje A ligger helt sør i konsesjonsområdet, og har til sammen 7 turbinpunkter (A01 – A07), 

kranoppstillingsplasser og andre hjelpeanlegg (se Figur 5). Kranoppstillingsplassene er lokalisert til 

toppene, som i regelen er bare med en mosaikk av tynt vegetasjonsdekke. Vegetasjonsdekket er noe 

mer sammenhengende i forsenkningene, der mektighet vil påta med forsenkningens dybde. 

Kartet nedenfor viser i tillegg planlagt og godkjent massetak BP02. Dette massetaket er ikke åpnet i 

anleggsfasen, og kan derfor ikke benyttes for mottak av overskuddsmasser.   

 

Figur 5 Kart over veilinje A. Gul markering viser planlagt, men ikke benytta massetak BP02. (Kart: Multiconsult) 

Figur 4 Eksempel på kranoppstillings- 
plass med skjæringer markert med rødt 
og fyllinger markert med blått. (Figur: 
Multiconsult) 
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Bilde 2 viser oversikt over streng A sett fra øst, der veien til A-strengen tar av fra B-strengen.  

 

Turbinpunkt A01 

Området preges av fjell i dagen, og turbinpunktet ligger i all hovedsak i skjæring. HKP1 ligger plant i 

terreng, mens HKP2 ligger på fylling som er lite fremtredende. Hjelpeanleggene arronderes på stedet 

med myke overganger inn mot fjellformasjoner og tilliggende terreng. Det skal ikke nyttes vekstjord til 

istandsettingen der fyllinger møter bart fjell. Synlige fyllinger skal da gis en ryddig, godt pakka, homogen 

overflate. Arealet i veikrysset inn til turbinpunktet skal istandsettes på samme måte.  

 

Bilde 3 viser A01 fra nord, i et område med mye fjell i dagen. Selve hovedkranplassen ligger nedsenket i forhold til 
terreng. 
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Bilde 4 viser en godt nedsenka hovedkranplass til venstre, som medfører liten eksponering. Unntaket er fra 
høyereliggende områder, som er få og på noe avstand. Skyggevirkningen blir den mest markante. Bildet til høyre 
viser HKP2 med moderat fyllingshøyde. Hjelpekranplassen omdisponeres. (Foto: Multiconsult) 

 

   

Bilde 5 Tegningen til høyre viser at kranoppstillingsplassen og HKP1 ligger i skjæring, mens HKP 2 
ligger på fylling. Hjelpekranplassene omdisponeres. Det skal ikke legges tilbake vekstjord der fylling møter bart fjell. 
Synlig fylling mot nord gis en ryddig overflate. (Foto: Multiconsult) 

 

Anleggsobjekt Tiltak 

Vendehammer - (ingen vendehammer) 

Vegforlengelse (12,5 m) Ligger i skjæring. Avrundes og arronderes på stedet.  

Boomsupport Lastes over til HKP  

HKP1 Ligger i skjæring. Fylles igjen med masser fra boomsupport og arronderes 

HKP2 HKP 2 på fylling. Omdisponeres lokalt ved å arronderes inn mot veifylling. 

Kryss inn til turbinpunkt Sentrale deler av kryssområdet settes i stand. Masser fjernes ned til opprinnelig 
terreng 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

o Fylle igjen skjæring ved HKP1  

o Fylle igjen skjæring ved vegforlengelse 

o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 

 
 

  

  



Sørmarkfjellet vindkraftverk

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler 4 Vurdering av tiltak for den enkelte
anleggsdel

21

Turbinpunkt A02

Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Fyllingene er ikke
fremtredende. Om man ser behov for hjelpekranplasser i driftsfasen kan istandsetting av disse vente.
Synlige fyllinger skal da gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate.

Bilde 6 Sett fra hovedkranplass i nordøst mot øvrige hjelpeanlegg i sørvest viser at det er mye bart fjell i området og
at hjelpeanleggene i stor grad ligger innimellom terrengformene. Det skal ikke brukes vekstmasser ved
istandsetting Gjenværende fyllingssider må få en ryddig overflate. (Foto: Multiconsult)

Bilde 7 Tegningen viser at viser vendehammer og vegforlengelse ligger med noe høyde på fyllingen. Bildet
viser at vendehammerne likevel ligger lavere enn terrenget i nærområdet. Massene omplasseres ved å fylle
igjen søkk mellom anlegg og terreng, for en bedre forankring av anlegget. (Figur: Multiconsult)

Bilde 8 Pila viser boomsupport som ei heva pute høgt i terrenget. Denne må omdisponeres. Til høyre ses HKP
som ligger på berg i terreng. Begge HKP omdisponeres lokalt og terrenget arronderes . Omfangsrikt
sprengsteinsøl må fjernes. (Foto: Multiconsult)

Anleggsobjekt Status Tiltak

Vendehammer På fylling Omdisponeres lokalt ved å dra inn samt slake ut fylling langs KOP

Vegforlengelse (12,5 m) På fylling Lastes over til vendehammer og arronderes sammen med denne

Boomsupport På fylling Lastes over til HKP 1

HKP1 På fylling Arronderes på stedet

HKP2 I skjæring Arronderes på stedet

Bruk av fyllmasser,
prioritert rekkefølge

o Fylle igjen skjæring ved HKP2 (gjennomføring kan vente til
etter endt driftsfase)

o Forankring til terreng

o Hjørner for mjukere overgang

o Forenkle form

Boomsupport
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Turbinpunkt A03 

Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Fyllingene er ikke 
fremtredende. Om man ser behov for hjelpekranplasser i driftsfasen kan istandsetting av disse vente. 
Synlige fyllinger skal da gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. Ettersom kranoppstillingsplassen ikke 

er gjennomgående og tilkomsten skjer via hovedkranplass, var det behov for et festepunkt i forlengelsen av vegen, 
som gjør at denne går lengre ned enn hjelpekranplass 2. Denne forlengelsen omdisponeres. 

 

 
Bilde 9 Tegningen viser at hovedkranplass ligger i skjæring, mens øvrige hjelpeanlegg ligger på fyllinger med 
ulik høyde. Øverste bilde viser eksisterende situasjon med HKP 1 og BS med forslag til forflytning av masser 
ved arrondering.  Nederste bilde er manipulert og viser ferdig arrondert område der massene fra 
hjelpeanleggene er planert ut og overskuddsmasser er flyttet ned i gropene mellom anleggsdelene og 
tilliggende terreng. (Figur og foto: Multiconsult)

 

Bilde 10 viser vegforlengelse ved A03, som er høy og ligger eksponert til. Denne må omdisponeres i sin helhet. 
(Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak 

Vendehammer Mangler - 

Vegforlengelse (12,5 m) På fylling Omdisponeres lokalt 

Boomsupport På fylling  Omdisponeres lokalt 

HKP1 På mindre fylling Fjernes (kan beholdes gjennom driftsfase) 

HKP2 På større fylling  Fjernes (kan beholdes gjennom driftsfase) 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 

o Forenkle form 

o Hjørner for mjukere overgang 



Sørmarkfjellet vindkraftverk   

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler 4 Vurdering av tiltak for den enkelte 
anleggsdel 

 

23 
 

Turbinpunkt A04   

Turbinpunktet har kransoppstillingsplass med gjennomgående veilinje, der hovedkranplass ligger dels i 
skjæring, dels på fylling. Hjelpeanleggene er forankra mot terreng i bakkant. Fyllingene er ikke 
fremtredende, og massene i HKP 1 og 2 kan sammen med masser fra boomsupport brukes til å runde av 
hjørne inn mot kranoppstillingsplass og lage gode overganger inn mot vei. Synlige fyllinger skal da gis en 
ryddig, godt pakka, homogen overflate. Området preges generelt av fjell i dagen, og det skal ikke nyttes 
vekstjord til istandsettingen. 
 

     

Bilde 11  Bildet viser hjelpeanleggene HKP1, HKP2 og BS til B04 med turbin B05 lenger bort. Både tegning og bilde 
viser at hjelpeanleggene ligger på små fyllinger som er mulig å arrondere inn mellom vei og terrengformasjoner 
langs veien. 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Mangler - 

Vegforlengelse (12,5 m) Mangler Gjennomgående vei, derfor ingen veiforlengelse 

Boomsupport På mindre fylling  Arronderes på stedet 

HKP1 På mindre fylling Arronderes på stedet 

HKP2 På mindre fylling  Arronderes på stedet 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt A05 

Området preges av fjell i dagen, men med noe mer vegetasjon i det flatere partiet inn mot anlegget. 
Fyllmassene fra HKP tilpasses terreng ved å myke opp overgangene, slik at disse fremstår som naturlige 
og det skal legges et mindre lag vekstjord i toppen. Slik fremmes naturlig revegetering samtidig som 
hjelpekranplassene er tilgjengelige og funksjonelle for bruk i driftsfase ved behov.  
 

 

Bilde 12 viser oversikt over A05 sett fra sørvest. Kranoppstillingsplassen ligger godt i terreng, i et område med mye 
bart fjell, men noe mer vegetasjon på det flatere partiet inn mot kranoppstillingsplassen fra nord. 

                                

Bilde 13 Viser i tillegg til kranoppstillingsplass øvrige hjelpeanlegg med mindre fyllingsutslag til venstre. Bildene 
viser A05 fra nordøst, med eksisterende situasjon i midten, der vekstjord er lagt tilbake inn mot hjelpeanlegg på 
mindre fyllinger, noe som fremhever de geometriske formene. På manipulert bilde til høyre er boomsupport 
omdisponert/ fjerna, masser lagt til på hjelpekranplassene og hjørne mot hovedkranplass avrunda. (Foto: 
Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Mangler - 

Vegforlengelse (12,5 m) Mangler Gjennomgående vei, derfor ingen veiforlengelse 

Boomsupport På mindre fylling  Omdisponeres lokalt 

HKP1 På mindre fylling Arronderes/beholdes 

HKP2 På mindre fylling  Arronderes/beholdes 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Hjørner for mjukere overgang 
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Turbinpunkt A06 

Kranoppstillingsplassen ligger med hjelpeanlegg på dels høye fyllinger i et relativt flatt område. Selve 
oppstillings-plassen ligger i mindre skjæring. . Anlegget ligger i et område med mye fjell i dagen, men 
med en mosaikk av vegetasjon som er mer fremtredende mot nordvest ved hovedkranplass, der 
terrenget flater ut. For å forenkle forma legges alle hjelpeanlegg som utslaking av skråning eller 
utvidelse av hovedkranplass mot vest.  

 

 

Bilde 14 viser oversikt over A06 sett fra nordøst. Tegningen til venstre viser at hovedkranplass i hovedsak ligger i 
mindre skjæring, med øvrige hjelpeanlegg på fylling med varierende høyde, noe som også ses på bildet. 

 

 

Bilde 15 Bildene viser at hovedkranplassen ligger relativt godt i terreng, men at øvrige hjelpeanleggene ligger med 
relativt store fyllinger. Bildet nederst er manipulert og viser at øvrige hjelpeanlegg er omdisponert ved utslaking av 
fyllingen på strekket. Gjenstående fyllinger må være homogene og ryddige og fortrinnsvis dekket med vekstjord. 
(Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På større fylling Omdisponeres lokalt 

Vegforlengelse (12,5 m) På mindre fylling Omdisponeres lokalt  

Boomsupport På fylling  Omdisponeres lokalt  

HKP1 På mindre fylling Omdisponeres lokalt  

HKP2 På større fylling  Omdisponeres lokalt  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 
o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle form 

HKP1 

HKP2 
BS 

12,5 m 

Vendehammer 
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Turbinpunkt A07 

Hovedkranplassen ligger i skjæring mens hjelpeanlegg ligger på mindre fyllinger som delvis ligger skjult 
mellom andre terrengformer. Dette demper den visuelle virkningen av disse lokalt og sett fra 
lavereliggende områder. Disse hjelpeanleggene kan beholdes, men må gis en vegetert overflate som 
demper den visuelle virkningen.  

Vendehammeren ligger på den mest markerte fyllingen. Denne leges inn mot grøft langs hardstand.  

   

 

Bilde 16 viser turbinpunkt A07 fra nord. Bildet viser at hovedkranplassen ligger i skjæring mens hjelpeanleggene 
ligger på fylling.  Området inn mot hjelpeanleggene har et godt innslag av vegetasjon, og det er derfor ønskelig å 
dekke til arealene. Manipulert bilde nederst viser situasjon der vendehammer er fjerna, og det er lagt til rette for 
revegetering på øvrige hjelpeanlegg. 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På større fylling  Omdisponeres lokalt inn mot grøft langs hardstand 

Vegforlengelse (12,5 m) Skjæring/fylling Arronderes lokalt 

Boomsupport På fylling  Omdisponeres lokalt inn mot grøft langs hardstand 

HKP1 På mindre fylling Arronderes/beholdes 

HKP2 På større fylling  Arronderes/beholdes 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen vegforlengelse 
o Forankring til terreng 
o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle form 
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4.2.2 Linje B 

Linje B ligger i den søndre delen av anlegget med turbinpunktene B01 – B07 fordelt på to kortere 
veilinjer. Veglinjene i B-strengen følger relativt smale rygger, der innslaget av vegetasjon er 
sparsommelig.  

  

Bilde 17 viser kartutsnitt over streng B med tilhørende turbinpunkt (B01-B07).  Gul markering viser massetak BP01 
som vil være en naturlig lokalisering for overskuddsmasser som er nødvendig for istandsetting av uttaket. (Kart: 
Multiconsult) 

 

 Bilde 18 Fjellrygg med søndre veglinje. (Foto: Multiconsult) 

 

 

Bilde 19 viser den smale ryggen der nordre linje er lokalisert. (Foto: Multiconsult) 
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Turbinpunkt B01 

Kranoppstillingsplassen ligger med gjennomgående vei. Hovedkranplass og hjelpekranplasser ligger med 
små skjæringer inn mot terreng. HKP 2 har ingen fylling mens HKP1 ligger på en mindre fylling som ikke 
er fremtredende. Boomsupport ligger hevet mellom disse.  
 
Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Masser fra 
hjelpeanleggene kan dras inn mot skjæringene der disse er mest fremtredende og arronderes inn mot 
terrenget med en ryddig avslutting mot terreng og vei.   
 
Om man ser behov for av hjelpekranplasser i driftsfasen kan istandsetting av disse vente. Synlige 
fyllinger skal da gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. 
 

 

 Bilde 20 Bildet viser gitterkran på HKP 2 og midre laster på HKP1. (Foto: Multiconsult) 

              

Bilde 21 Bildet viser gitterkran som er lagt ned på boomsupport (BS) med oppbygging med planker.  (Foto: 
Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Mangler - 

Vegforlengelse (12,5 m) Ingen Gjennomgående vei 

Boomsupport På fylling  Omdisponere masser inn mot skjæringer og mellom HKP1 og 2 

HKP1 På mindre fylling Overskuddsmasser arronderes inn mot skjæring 

HKP2 Ingen fylling   Overskuddsmasser arronderes i området.  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen skjæring ved HKP  

o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt B02 

B02 ligger godt i terreng med små utslag i fylling og skjæring. Fyllingene er ikke fremtredende. Massene fra 
hjelpeanleggene arronderes på stedet inn mot tilliggende terreng, og det etableres grøft på innsiden av vegen. 
Området preges av fjell i dagen, og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Synlige fyllinger skal da gis en 
ryddig, godt pakka, homogen overflate.   

 

Bilde 22 viser B02 ovenfra, med nord mot nedre høyre billedkant. Området har mye stein i dagen. 

              

Bilde 23 Bildene viser at turbinpunktet ligger godt forankret i terrenget med mindre skjæringer og fyllinger. 
Midlertidig vei, vist på bilde til venstre, ledet opp til tidligere sambandsconteiner og må fjernes. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Mangler - 

Vegforlengelse (12,5 m) Ingen Gjennomgående vei 

Boomsupport Skjæring/fylling  BS omdisponeres, masser inn mot skjæringer og mellom HKP1 
og 2 

HKP1 På mindre fylling Overskuddsmasser arronderes inn mot tilliggende terreng.  

HKP2 Ingen fylling   Overskuddsmasser arronderes i området.  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen mindre skjæring ved HKP  

o Forankring til terreng 

o Forenkle form 

o Hjørner for mjukere overgang 
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Turbinpunkt B03 

Massene arronderes på stedet med naturlik utforming med myke overganger og et mindre lag vekstjord 
i toppen. Massene fra hjelpekranplasser arronderes inn mot veglinja Snuplassen kan arronderes inn mot 
KOP, slik at massene er tilgjengelig ved behov.  

 

Bilde 24 viser B03 sett ovenfra mot vest. Området har mye fjell i dagen, men med et godt innslag av skrint 
vegetasjonsdekke, som gir et relativt grønt preg. Tegningen viser at hovedkranplass ligger i skjæring, mens 
hjelpeanleggene ligger på fylling 

 

Bilde 25 viser at det er tatt av en del vekstmasser som kan benyttes ved tildekking av arronderte hjelpeanlegg. 
(Foto: Multiconsult) 
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Bilde 26  viser øvrige hjelpeanlegg på fylling sett fra hovedkranplass i vest. Terrenget er småkupert, og massene 
kan derfor beholdes på plassen. Ved arrondering gis det myke overganger, slik at området fremstår mer naturlikt, 
og dekkes med vegetasjonsmasser. Nederste bilde viser eksempelvis hvordan terrenget kan utformes. (Foto: 
Multiconsult) 

 

Bilde 27  Bildet viser at vendehammeren ligger på en relativt høy fylling, men med forankring inn mot terrenget i 
bakkant. Også denne kan med mindre arronderingsarbeid tilpasses terrenget og dekkes med vekstjord for bruk 
senere. (Foto: Multiconsult) 
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B04 

Turbinpunktet ligger på en markert topp med både bart fjell og vegeterte områder som tilgrensende 
arealer. Med vegeterte areal inn mot øvrige anleggsdeler skal arealene settes i stand med vekstjord for å 
fremme naturlig revegetering. Der istandsetting møter bare topper utføres istandsetting med en 
uregelmessig overgang i forhold til bruk av vekstjord, for å hindre et markant skille. 
 

Kranoppstillingsplassen ligger i skjæring mot sør og fylling mot nord. Det er gjennomgående vei som 

ligger i markert dobbeltsidig skjæring ut fra kranoppstillingsplassen. HKP1 ligger på mindre fylling, mens 

HKP2 ligger tilnærmet på bakkenivå. BS ligger på markert fylling. Snuplass som hovedsakelig ligger i 

markert skjæring og som en del av kranoppstillingsplassen.  

 

Bilde 28 viser oversikt over B04 fra sør, med massetak BP01 i bakgrunnen. Knausene i området er bare, mens 
forsenkninger er vegetert.   

 

Bilde 29 Viser øvrige hjelpeanlegg, der HKP2 ligger godt i terreng, mens HKP2 ligger i skjæring. Boomsupport ligger 
på en høyere fylling. Massene fra boomsupport brukes til å fylle igjen ved HKP2. (Foto: Multiconsult) 

 

BP01 

HKP2 

HKP1 

BS 

BS 
HKP2 

HKP1 
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Bilde 30 Figuren viser veilinje inn mot kranoppstillingsplassen fra nord. Den høye fyllingen ligger inn mot fjell i et 
belte som er nærmest fritt for vegetasjon. Her skal fyllingen gis en ryddig, konstruksjonsprega overflate.  

 

Bilde 31 I bakkant av kranoppstillingsplassen ligger rester etter antatt pilotveg. Her må tilførte masser og stein i 
terrenget fjernes. Terreng skal settes i stand slik at reetablering av vegetasjon fremmes. (Foto: Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer hovedsakelig i 
skjæring 

Kan fylles igjen med sprengte masser fra øvrige hjelpeanlegg.  
Den er da tilgjengelig ved behov.  

Vegforlengelse (12,5 m) - Gjennomgående veg 

 

Boomsupport På større fylling  BS lastes over på HKP2 og arronderes inn 

HKP1 På mindre fylling Lastes over til vendehammer og arronderes inn   

HKP2 I mindre skjæring Området arronderes   

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen HKP  2 

o Fylle igjen ved vendehammer 

o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Sette i stand inngrep med kjørespor i terreng vest for 
kranoppstillingsplassen 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt B05 

Området preges av fjell i dagen, men med noe mer vegetasjon i det flatere partiet inn mot anlegget. 
Kranoppstillingsplassen ligger i skjæring i et område som preges av mye bart fjell. Veilinja er lagt i en 
forsenkning med et mer dekkende vegetasjonsbilde, og KOP har gjennomgående vei.  
 
Hjelpekranplassene og BS ligger på fyllinger. Massene benyttes lokalt for å sette i stand inn mot 
skjæringene og forme naturlige overganger mellom terreng og vegbane. Overgangene skal myes opp, 
slik at disse fremstår som naturlige.  Her skal det legges et mindre lag vekstjord i toppen. Slik fremmes 
naturlig revegetering samtidig som hjelpekranplassene er tilgjengelige og funksjonelle for bruk ved 
behov i driftsfase.  
 

 

Bilde 32  viser oversikt over B05 sett fra vest. Hjelpeanleggene ligger hovedsakelig på fylling. Arealene dekkes med 
vegetasjonsmasser for naturlig revegetering. Noe stein i toppen tolereres, men dette skal ikke være sprengstein. 
(Foto: Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer - Ingen 

Vegforlengelse (12,5 m) - Arronderes på stedet 

Boomsupport På fylling  Lastes over på HKP og arronderes på stedet 

HKP1 På mindre fylling Arronderes på stedet 

HKP2 På mindre fylling Arronderes på stedet 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkla form 

 

  

HKP2 

HKP1 BS 



Sørmarkfjellet vindkraftverk   

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler 4 Vurdering av tiltak for den enkelte 
anleggsdel 

 

35 
 

Turbinpunkt B06 

Området preges hovedsakelig av fjell i dagen, men med mosekledde partier som danner en mosaikk 
med grønn vekst. Det skal i all hovedsak ikke nyttes vekstjord til istandsettingen.   
 
Kranoppstillingsplassen ligger inn i ei mindre skjæring, med en snuplass på markert fylling som er 
forankret i vei/KOP. Begge HKP ligger på fyllinger som skal fjernes /arronderes lokalt etter 
monteringsfasen. Snuplassen kan arronderes inn mot KOP/vei, for å være tilgjengelig ved behov i 
driftsfase / ved nedtaking.  
  
Fyllmasser benyttes til å sette i stand inn mot skjæringene og forme naturlige overganger mellom 
terreng og vegbane. Arbeidet settes i stand med en ryddig overflate, der vekstjord brukes for å myke 
opp overganger og hjørner på istandsatte areal.  

 

Bilde 33  viser oversikt over B06 sett fra nordvest.  

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling Arronderes inn mot KOP/vei 

Vegforlengelse (12,5 m) - Arronderes lokalt    

Boomsupport På mindre fylling  Arronderes lokalt    

HKP1 På mindre 
fylling/skjæring 

Arronderes lokalt    

HKP2 På mindre fylling Arronderes lokalt    

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkla form 
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Turbinpunkt B07 

Området preges primært av fjell i dagen, og kranoppstillingsplassen ligger i et område med en overvekt 
av bart fjell inn mot anleggsdelene. Vegetasjon er begrenset til søkk og sprekker i fjellet, der et mindre 
løsmasselag gir begrensa vokseforhold. Vekstmasser benyttes for å dempe fyllinger der dette vil gli 
naturlig inn mot vegetasjonsmosaikken  
 
Hovedkranplass ligger godt i terreng med skjæring rundt turbin og fylling i sør-vestre hjørne. 
Hjelpeanlegg ligger hovedsakelig på store fyllinger med stor eksponering. Øvrige hjelpeanlegg 
omdisponeres lokalt ved å legge de inn mot vegbana og hovedkranplass. Massene vil da være 
tilgjengelige ved eventuelt behov i driftsfase/ved nedtaking.  
 

 

Bilde 34 viser oversikt over B07 sett fra øst  

 

Bilde 35 viser de høye fyllingene på BS og hjelpekranplasser som er godt synlige og på lengre hold. (Foto: 
Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling Arronderes inn mot KOP/vei 

Vegforlengelse (12,5 m) Skjæring/fylling Arronderes inn mot KOP 

Boomsupport På større fylling  Arronderes lokalt inn mot veifylling 

HKP1 På større fylling Arronderes lokalt inn mot veifylling 

HKP2 På større fylling Arronderes lokalt inn mot veifylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 



Sørmarkfjellet vindkraftverk   

Plan for midlertidige og permanente anleggsdeler 4 Vurdering av tiltak for den enkelte 
anleggsdel 

 

37 
 

4.2.3 Linje C 

Linje C er todelt, der søndre del er atkomst for de to B-linjene. Den nordre C-linja ligger nord for trafo-
området. Søndre del er et småkupert område, mens nordre streng ligger på mer markerte rygger. Begge 
områdene har et sparsommelig vegetasjonsdekke med bare topper. 

  

Bilde 36 viser kartutsnitt over streng C med tilhørende turbinpunkt (C01-C06).  Oransje markering viser massetak/ 
breddeutvidelser som vil være en naturlig lokalisering for overskuddsmasser som er nødvendig for istandsetting av 
uttaket. (Kart: Multiconsult) 

 

   

Bilde 37   Bildene av henholdsvis søndre del av C-radialen øverst og nordre del av C-radialen nederst, viser bare 
topper og sparsommelig vegetasjonsdekke ellers. (Foto: Multiconsult) 
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Turbinpunkt C01 

Turbinpunkt C01 er første turbinpunkt i den søndre delen av anlegget, og ligger på en bakketopp. 

Punktet ligger i et område som preges av fjell i dagen, men også med lommer med vegetasjon. 

Hovedkranplassen ligger fint i terreng på mindre skjæring/fylling. Masser fra øvrige hjelpeanlegg legges 

inn mot veg og kranoppstillingsplass. Skjæringen på hovedkranplassen skal være ryddig uten løsmasser 

med god overgang til selve oppstillingsplassen.  

Tilgjengelig vekstjord benyttes på arronderte arealer inn mot vegeterte områder. Gjenstående fyllinger 

skal være ryddige og homogene.  

 

Bilde 38 viser hjelpekranplasser og BS på mindre fyllinger. (Foto: Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ikke bygget  

Vegforlengelse (12,5 m) Gjennomgående 
vei 

Ingen 

Boomsupport På mindre fylling  Arronderes inn mot veg 

 

 

HKP1 På mindre fylling 

HKP2 På mindre fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 

 
 

 
  

HKP2 

HKP1 BS 
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Turbinpunkt C02  

Kransoppstillingsplassen ligger forankret inn mot fjell i skjæring, og har gjennomgående vei med fylling 
ned mot vegetert område. Hjelpeanleggene ligger på moderate til store fyllinger. Massene omfordeles 
på stedet og legges langs vegen med en myk overgang til flatere terreng nedenfor fyllingene. Arealene 
settes i stand med ryddig, homogen og mettet overflate før vekstjord legges tilbake for å fremme 
naturlig revegetering.    

 
 

Bilde 39  er tatt fra hovedkranplassen på C02 og viser hjelpeanleggene på markerte fyllinger, i 
et område med skrint, men relativt dekkende vegetasjonsbilde. Avdekkingsmasser/ 
vekstmasser er lagret i ranker utenfor steinmassene. Når hjelpeanleggene er arrondert inn, 
legges vekstmassene tilbake og tilpasses omkringliggende terreng. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ingen - 

Vegforlengelse 
(12,5 m) 

Gjennomgående vei - 

Boomsupport På fylling  Lastes over til HKP og arronderes inn mot veg 

HKP1 På større fylling Arronderes inn mot veg 

 HKP2 På mindre fylling 

Bruk av 
fyllmasser, 
prioritert 
rekkefølge 

 o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt C03          

Området preges av fjell i dagen, og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Gjenstående 
fyllinger skal gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. Hjelpeanlegg som ligger inn mot 
kryssområde lager et komplisert visuelt bilde, og fyllingene er relativt store. Fyllmasser i 
hjelpeanleggene skal fjernes og benyttes til forankring av anlegg til terreng lokalt og alternativt 
semilokalt, ved innkjøring til C02 eller ved fjellskjæring ved B01.  

 

  

Bilde 40 Figuren til venstre viser at C03 med hjelpeanlegg liggende inn mot kryssområde lager et komplisert visuelt 
bilde. Bildet til høyre viser C03 sett fra nordvest.  Anlegget ligger i område som preges av mye fjell i dagen. (Foto: 
Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ikke bygget  

Vegforlengelse (12,5 m) På fylling Fjernes/omdisponeres 

Boomsupport På fylling  BS lastes over til HKP1 og arronderes med denne, alt med HKP2 

HKP1 På større fylling Arronderes lokalt, inn mot veg i innersving 

HKP2 På større fylling Fjernes/omdisponeres lokalt eller semilokalt/C02/B01 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkla form 
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Turbinpunkt C04 

Området preges av et skrint vegetasjonsdekke. Med unntak av hovedkranplass ligger hjelpeanleggene 
på store fyllinger og er dominerende i landskapsbildet, der de eksponeres mot sør. Her er det bratt 
nedenfor fyllingene. 
Hjelpekranplasser arronderes på stedet, ved å dras sammen og avrundes til en helhetlig fylling langs 
veien. Området er skrånende og er preget av mye bart fjell ispedd med flekkvis tynt torvlag. Fyllingen 
antas i stor grad å framstå som en del av veifyllingen. Boomsupport lastes over og integreres i fyllingen. 
Det tilstrebes lik helling på fyllingen som tilstøtende fjell. Fyllingen mettes og tilgjengelig vekstmasser 
benyttes til å skape naturlige overganger til terreng. 
 

   

Bilde 41 viser hovedkranplass og hjelpeanlegg for C04.  

 

Bilde 42 Både figur og bilde viser store fyllinger langs øvrige hjelpeanlegg. Bildet til venstre viser HKP2, eksponert 
mot sør. (Foto: Multiconsult) 
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 Bilde 43  viser at hjelpeanleggene som ligger på fylling har både stor eksponering og markante former. (Foto: 
Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ingen vendehammer  

Vegforlengelse (12,5 
m) 

Gjennomgående veg  

Boomsupport På fylling Lastes over til HKP og arronders med disse langs veg 

HKP1 På større fylling Fyllingene er store og eksponerte og arronderes inn 
mot veg. HKP2 På større fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Hjørner for mjukere overgang 
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Turbinpunkt C05 

Området preges av mye fjell i dagen med tynt vegetasjonsdekke i enkelte mindre partier. 
Hovedkranplass med hjelpeanlegg ligger i hovedsak på mindre fyllinger. 
Veiforlengelse ligger i stor grad på urørt fjell. Selv om forlengelsen er relativt lang, er det begrenset 
volum. Massene fra denne lastes opp og transporteres til C06, der det ligger naturlig til rette for 
deponering. 
Om dette området viser seg å ikke romme massene både fra C06 og veiforlengelsen er det et alternativ 
å benytte veiskjæring mellom C05 – CO6 til formålet. Dette må eventuelt drøftes og besluttes om 
spørsmålet reises. Stedlige vekstmasser benyttes der det er naturlig, bart fjell renskes/kostes i størst 
mulig grad.  
 

 

Bilde 44 viser oversikt fra sørvest med C05 nærmest i bildet og C06 til venstre bakenfor. Begge 
kranoppstillingsplassene ligger på rygger med hovedsakelig fjell i dagen. 

 

Bilde 45 viser vegforlengelse på mindre fylling. Her er terrenget vegetasjonskledd, og det brukes vekstmasser til 
istandsetting dersom det ikke er naturlig å fjerne masser helt ned til fjell. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Vendehammer 
som del av kryss 
på fylling/ 
skjæring 

Arronderes på stedet og gis et tynt lag med vekstjord på 
den delen som ligger på utsida av vegbana 

Vegforlengelse (12,5 m)  På fylling Fjernes/omdisponeres lokalt/semilokalt.  

Boomsupport  På mindre fylling Lastes over til HKP og arronderes inn 

HKP1 På mindre fylling Arronderes på stedet 

HKP2 På fylling Arronderes på stedet 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt C06 

Området preges av fjell i dagen, og vekstjord skal ikke benyttes til istandsettingen. Det dannes her en 
kunstig grop mellom veglinje og rygg i sør. Fyllmassene benyttes til å bedre overgang fra veglinja mot 
denne ryggen. Synlige fyllinger skal da gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. Fjellet er i 
utgangspunktet sterkt rosa, men fremstår som grått i eldre eksponerte flater. Dette gjør at bruddflater 
og fyllinger blir spesielt synlige. 
 

 

 Bilde 46 Figuren viser at hjelpeanleggene ligger med større fyllinger mot sør. (Foto: Multiconsult)  

   

Bilde 47 viser til venstre HKP2 lagt på fylling innenfor en lokal rygg i terrenget. Til høyre vises boomsupport som 
fylling på det bare fjellet. Hjelpeanleggene planeres ut inn mot fjellryggen. (Foto: Multiconsult) 

    

Bilde 48 viser eksisterende situasjon med HKP2 på fylling inn mot terreng øverst. Massene benyttes til å forankre 
veglinja inn mot ryggen til høyre i bildet, som vist på manipulert bilde til høyre. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ingen vendehammer  

Vegforlengelse (12,5 m) Vegforlengelse på fylling  Arronderes mot rygg i sør.  

Boomsupport På mindre fylling 

HKP1 På større fylling Arronderes mot rygg i sør.  

HKP2 På større fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring mot terreng.  

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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4.2.4 Linje D 

D-radialen har turbinpunkter fordelt over et stort og forgreinet område, der D01 ligger på høyden 

ovenfor Molinvatnet. Alle delstrengene er smale rygger som gir utfordringer knyttet til store fyllinger på 

de ulike anleggsdelene.  

   

Bilde 49 viser kartutsnitt med streng D til venstre, med tilhørende turbinpunkt (D01-D05).  Gul markering viser 
massetak BP03 som fremstår som en dobbeltsidig skjæring. (Kart: Multiconsult) 

 

Bilde 50. Bildene viser henholdsvis nordre del av D-radialen øverst og søndre del av C-radialen nederst, med 
begrenset vegetasjonsdekke i dalganger og forsenkninger. (Foto: Multiconsult) 
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Turbinpunkt D01 

Anlegget ligger noe nedtrukket i forhold til toppen av ryggen. Det sidebratte terrenget gir relativt store 
utslag i fylling og skjæring. Vegetasjonsbildet er skrint og ligger i tydelige striper som følger strukturene i 
fjellet, i retning med ryggen og veilinja. Ved istandsetting skal tilgjengelig vekstjord benyttes for å få 
kontinuitet i vegetasjonslinjene. Fyllingene er store og eksponerte og massene legges inn i skjæringer.   

   

Bilde 51 viser D01 i oversikt fra nordøst På manipulert bilde til høyre er fylling ved boomsupport fjernet og det er 
fylt tilbake i skjæringene, med vegetasjonsdekke lagt tilbake i striper som følger strukturene i vegetasjonsbildet. 

  

 Bilde 52 Figuren viser snuhammer i veglinje etter D01. Denne skal ligge i driftsfasen. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling Skal ligge igjen 

Vegforlengelse (12,5 m) Gjennomgående veg   

Boomsupport På større fylling Fjernes/omdisponeres 

HKP1 I skjæring Fylles igjen med lokale masser 

HKP2 I skjæring 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen HKP 

o Eksternt område med behov for masser til 
istandsetting 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt D02 

Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Synlige fyllinger skal 
gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. Noe av overskuddsmassene benyttes til et HMS-tiltak for å 

skape en overhøyde som skal forhindre utforkjøring i den bratte fyllingen i enden av veglinja. 
 

   

Bilde 53 viser veglinja inn mot D02, der den ligger i en fylling ned mot et mindre vannspeil. Vegetasjonsbildet er 
kraftigere nede ved vannet, men med karrige fjellpartier i høyden.  Dersom det ikke er nok vekstmasser tilgjengelig 
til å dekke skråningen ned mot vannspeilet skal den avsluttes med en homogen godt pakka overflate. I forgrunn 
kan masser brukes til å bedre tilpassinga til terreng, som vist på illustrasjon til høyre. (Foto og figur: Multiconsult) 

   

 Bilde 54 Figuren til venstre viser store fyllingsutslag på sørøstsida av anlegget, med mindre skjæringer mot nord. 
Bildet til høgre viser deler av øvrig hjelpeanlegg er godt plassert ned imellom terrengformene. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Hovedsakelig i skjæring Arronderes lokalt, ved å dra inn mot skjæringen 
nærmest turbinen 

Vegforlengelse (12,5 m) Stor fylling Arronderes lokalt, ved å dra inn mot hardstand og 
fylle mot skjæringer 

Boomsupport På mindre fylling Lastes over til HKP og arronderes med disse 

HKP1 På fylling/ i skjæring Arronderes lokalt med tilgjengelige masser.  

HKP2 På mindre fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen vendehammer og HKP 

o Forankring til terreng 

o Hjørner for mjukere overgang 

o Forenkle form 
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Turbinpunkt D03 

Området ligger på en smal rygg. Med vegetasjon inn mot anlegget og flere av anleggsdelene på større 
fyllinger, er det viktig å forenkle formene. Alle øvrige hjelpeanlegg legges vest for vegbana, som en 
utvidelse av denne. Øvre del skrås litt, slik at den skiller seg fra vegbana. Arealene settes i stand med 
vekstjord for å fremme naturlig revegetering. 

  

Bilde 55 viser nedre del av hovedkranplass og øvrige hjelpeanlegg på smal rygg, sett i oversikt fra vest. 
Vegetasjonen er karrig, men arealene inn mot anlegget er i stor grad vegetert. 

 

Bilde 56 Figur til venstre viser hovedkranplass med vegforlengelse i skjæring og øvrige hjelpeanlegg på fylling, der 
HKP2 sammenfaller med vendehammer. Bildet til høyre viser at fyllingene er høye og at de står fram mot den 
vegeterte bakgrunnen. (Foto: Multiconsult)

 

Bilde 57 viser at vendehammeren møter terrenget på en noe mindre fylling mot vest. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling Omdisponeres lokalt 

Vegforlengelse (12,5 m) I skjæring Fylles igjen 

Boomsupport På fylling Lastes over til HKP og fjell renskes 

HKP1 På fylling/i skjæring Arronderes lokalt med tilgjengelige masser.  

HKP2 På fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Fylle igjen vegforlengelse 
o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle form 
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Turbinpunkt D04 

Med vegetasjon inn mot anlegget og flere av anleggsdelene på større fyllinger, er det viktig å forenkle 
formene. Alle øvrige hjelpeanlegg legges over på vestsida av vegen, som en utvidelse av denne. Øvre del 
skrås litt, slik at den skiller seg fra vegbana. Arealene settes i stand med vekstjord for å fremme naturlig 
revegetering. Masser fylt ut i tjernet fjernes og arealet tilbakeføres til mest mulig opprinnelig stand. 

   

Bilde 58 viser oversikt over D04 sett fra nordøst, lagt til en flatere topp. Vegetasjonsbildet er karrig med bare 
topper og vegetasjonsdekke på flater og forsenkninger.  

                                                              
Bilde 59 Figuren i Bilde 65 viser at anlegget ligger godt i terreng med hovedkranplass i skjæring og øvrige 
hjelpeanlegg på mindre fyllinger. Bilde over viser at fyllingene står fram i forhold til vegeterte areal, men i begrensa 
grad ettersom toppene i overkant er bare. (Foto: Multiconsult) 

   
Bilde 60 viser at vegforlengelsen ligger på en fylling ut i et mindre vannspeil, til høyre og en heva boomsupport på 
bildet til høyre. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ingen   

Vegforlengelse (12,5 m) På fylling Flyttes til HKP og arronderes med disse 

Boomsupport På fylling Flyttes til HKP og arronderes med disse 

HKP1 På fylling Arronderes lokalt med tilgjengelige masser, med 
avrunding av hjørner og utslaking av skråninger 

HKP2 På fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle former 
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Turbinpunkt D05 

Med vegetasjon inn mot anlegget og flere av anleggsdelene på større fyllinger, er det viktig å forenkle 
formene. Alle øvrige hjelpeanlegg legges over på østsida av vegen, som en utvidelse av denne. Øvre del 
skrås litt, slik at den skiller seg fra vegbana.  Arealene settes i stand med vekstjord for å fremme naturlig 
revegetering. Overskuddsmasser benyttes til forming av nytt terreng lokalt, for redusert fotavtrykk. 

    

Bilde 61 viser oversikt over D05 sett fra sørvest. Området er småkupert med bare topper og vegeterte flater og 
forsenkninger. 

    

Bilde 62 viser vendehammer til venstre og vegforlengelse til høyre, begge på fremtredende fyllinger i et lokalt 
flatere terreng. (Foto: Multiconsult) 

   

Bilde 63 Figuren øverst og bildet over viser hovedkranplass hovedsakelig i skjæring og med øvrige hjelpeanlegg på 
større fyllinger. Fyllingene er fremtredende både med sin høyde og mot den vegeterte bakgrunnen. (Foto: 
Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling Arronderes lokalt ved utslaking av fylling der 
masser dras inn og danner en overhøyde 

 
Vegforlengelse (12,5 m) På fylling 

Boomsupport På fylling Lastes over til HKP og arronderes med disse 

HKP1 På fylling Arronderes lokalt med tilgjengelige masser. 

Fyllinger slakes ut og hjørner avrundes.  

 
HKP2 På fylling 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 
o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle form 
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4.2.5 Linje E 

TrønderEnergi har som prosjekteier bestemt at alle hjelpeanlegg i E-radialen skal settes i stand. Dette er 

bestemt ut fra to tydelige forhold: 

• Hensynet til hubro og behov for ferdigstilling av hele området høsten 2021 for å unngå 

forstyrrelser i hekkefasen våren 2022. 

• Behov for masser til istandsetting av BP04 samt enkel tilgang til dette masseuttaket.  

 

 

Bilde 64 viser kartutsnitt med streng E til venstre, med tilhørende turbinpunkt (E01-E06).  Gul markering viser 
massetak BP03 og BP04. BP04 vil være en naturlige lokaliseringer for overskuddsmasser, som er nødvendig for 
istandsetting av uttaket. (Kart: Multiconsult) 

 

Bilde 65 viser veglinjene i E-radialen, der innslag av vegetasjon er svært begrenset. Det utfordrende terrenget 
medfører store, eksponerte skjæringer som preger landskapsbildet mot sørøst. (Foto: Multiconsult) 
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Turbinpunkt E01 

Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Synlige fyllinger skal 
gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. 
 

 

Bilde 66 viser oversikt over E01 sett fra øst. Terrenget ved inngangen til kranoppstillingsplassen fra nordøst er 
utfordrende, og kranoppstillingsplassen er plassert på en smal rygg. Dette gir utsalg i relativt store inngrep med 
høye skjæringer på innsiden av hovedkranplass og en betydelig fylling på utsiden.  

  

Bilde 67 viser at kranoppstillingsplassen i hovedsak ligger i skjæring, med selve veilinja på en høyere fylling og 
øvrige hjelpeanlegg på mindre fyllinger som flukter godt med terrenget i bakkant. (Foto: Multiconsult) 

    

Bilde 68 viser øvrige hjelpeanlegg som ligger godt i terreng med boomsupport, vist på bildet til venstre, som den 
mest fremtredende delen, anlagt rett på fjell og heva i forhold til vegbana. Boomsupport skal fjernes. Bildet til 
høyre viser HKP2, der fyllingshøyden er størst. Som det fremgår av bildene, er overflata uryddig med stor variasjon i 
steinmaterialet. For en permanent løsning gjennom driftsfasen må overflata være mer ensarta og pakka. (Foto: 
Multiconsult) 
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Bilde 69 viser vendehammer som ligger 600m lengre inn i linja. Denne ligger godt i terreng, på mindre fylling. 
Istandsettes ved tilbakelegging av vekstjord på sidene og med et tynnere vekstjordlag og i topp, slik at vegetasjon 
kan reetableres, samtidig som funksjon opprettholdes. (Foto: Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På mindre fylling Fjernes – arronderes lokalt 

Vegforlengelse (12,5 m) I skjæring Fylles igjen 

Boomsupport På fylling Fjernes – arronderes lokalt 

HKP1 På fylling / i skjæring Arronderes lokalt med tilgjengelige masser.  

HKP2 På fylling / i skjæring 

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 • Fylle igjen ved skjæringer ved øvrige hjelpeanlegg 

• Eventuelle overskuddsmasser kjøres til BP04 

• Hjørner for mjukere overgang 

• Forenkle former 
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Turbinpunkt C05 

Med noe vegetasjon inn mot anlegget og flere av anleggsdelene på større fyllinger skal alle øvrige 
hjelpeanlegg fjernes. Masser brukes til istandsetting av tilliggende masseuttak BP04. Arealene settes i 
stand med vekstjord for å fremme naturlig revegetering. 
 

    

Bilde 70 viser oversikt over E02 sett fra øst, der arealet øst for hovedkranplass er nytta som masseuttak. Anlegget 
ligger godt plassert i terreng, med unntak av vendehammeren som ligger på en høyere fylling. Hovedkranplass 
ligger opp mot de bare toppene, mens øvrige hjelpeanlegg ligger inn mot flatere, vegeterte areal. Manipulert bilde 
til høyre viser situasjon etter fjerning av hjelpeanlegg på fylling og revegetering vad bruk av vekstjord på flatene, 
inkludert masseuttaket. 

 

 

Bilde 71 Figuren til høyre viser at kranoppstillingsplassen ligger på mindre fylling og skjæring, med øvrige 
hjelpeanlegg på mindre fyllinger som flukter godt med terrenget i bakkant. På bildet ser man at vendehammeren 
ligger på en høyere fylling som treffer et vegetert flatere område nedenfor. Massene nyttes til istandsetting av 
tilliggende massetak. Alternativt brukes massene langs veien for å slake ut skråninga og overgangen mot 
eksiterende terreng. (Foto: Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling Fjernes – arronderes lokalt 

Vegforlengelse (12,5 m) Gjennomgående vei   

Boomsupport På fylling Fjernes – arronderes lokalt 

HKP1 På fylling  Arronderes lokalt med tilgjengelige masser 

Overskuddsmasser til BP04.  HKP2 På fylling  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 Eventuelle overskuddsmasser kjøres til P04 

Hjørner for mjukere overgang 

Forenkle form 
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Turbinpunkt E03 

Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Synlige fyllinger skal 
gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate. 
 

   

Bilde 72 viser oversikt over E03 sett fra vest fra lufta til venstre og fra bakkeplan til høyre. Anlegget ligger på en 
topp i svært kupert terreng, omkransa av andre bare fjelltopper. Vegetasjonen er begrenset i sprekker i fjellet. 
Bildet i midten er manipulert og viser at masser flyttes til hjørne mot hovedkranplass. Det etterstrebes å dra 
vegetasjonslinjene i forsenkningene et stykke oppover fyllingene, som er slaket ut mot øst. (Foto: Multiconsult) 

 

  

Bilde 73 Vekslingen mellom skjæringer og større fyllinger på tegningen til høyre gir uttrykk for hvor kupert 
terrenget er, noe som også fremgår av bildet til venstre. Kupert terreng medfører gjerne større inngrep, samtidig 
har det gjerne en større toleranse for inngrep, ettersom terrengformer dels kan skjule inngrepene og dels tar 
oppmerksomhet. Overskuddsmasser benyttes først til istandsetting av høyere skjæring ved vegforlengelse. (Foto: 
Multiconsult) 

 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ingen  

Vegforlengelse (12,5 m) I skjæring Fylles igjen 

Boomsupport På fylling Fjernes – arronderes lokalt med tilgjengelige 
masser. Overskuddsmasser til BP04. HKP1 På fylling  

HKP2 På fylling  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 • Fylle igjen skjæring ved vegforlengelse 

• Eventuelle overskuddsmasser kjøres til BP04 

• Hjørner for mjukere overgang 

• Forenkle form 
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Turbinpunkt E04 

Området preges av fjell i dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Her vil kuperte 
terrengformer i stor grad hindre og redusere eksponering og massene kan benyttes lokalt. Overganger 
og hjørner mykes opp ved arrondering. Synlige fyllinger skal gis en ryddig, godt pakka, homogen 
overflate. 
 

    

Bilde 74 viser oversikt over E04 sett fra nordøst. Anlegget ligger på en topp i svært kupert terreng. Topper er bare 
og vegetasjonen er karrig og begrenset i sprekker og forsenkninger i fjellet. Manipulert bilde til høyre er et 
eksempel der masser er planert ut i forlengelsen av hovedkranplass, slik at formene er forenkla og gitt mykere 
overganger. 

 

   

Bilde 75 Figuren til venstre viser at hovedkranplass er skjært ned i terrenget og at andre hjelpeanlegg ligger på 
fylling. Bilde til høyre viser den nedsenka hovedkranplassen mot et karrig til bart vegetasjonsbilde i bakkant. (Foto: 
Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ingen  

Vegforlengelse (12,5 m) Med mindre fylling ytterst Fjernes – arronderes lokalt 

Boomsupport På fylling Fjernes – arronderes lokalt med tilgjengelige 
masser. Overskuddsmasser til BP04. HKP1 På fylling  

HKP2 På fylling  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Arrondering på stedet 
o Eventuelle overskuddsmasser kjøres til BP04 
o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle form 
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Turbinpunkt E05 

Med vegetasjon inn mot anlegget og enkelte anleggsdelene på moderate fyllinger skal alle øvrige 
hjelpeanlegg fjernes. Arealene settes i stand med vekstjord for å fremme naturlig revegetering 
 

    

Bilde 76 viser oversikt over E05 sett fra nordøst. Anlegget ligger på en topp, på et mindre, noe flatere parti i kupert 
terreng. Topper er bare og vegetasjonen er karrig og dekker flater, sprekker og forsenkninger i fjellet. Manipulert 
bilde til høyre viser fjernvirkning når fyllinger tas bort og masser legges til mot skjæring, etter revegetering av 
arealene. (Foto: Multiconsult) 

        

Bilde 77 Figuren til venstre viser at anlegget i sin helhet ligger på hovedsakelig mindre fyllinger. Bildet til høyre viser 
at disse stedvis ligger innimellom andre terrengformer, her ved boomsupport. (Foto: Multiconsult) 

   

Bilde 78 viser vendehammer som ligger godt i terreng, forankret inn møt høyere terrengformer, på bildet til 
venstre. På bildet til høyre sees HKP2, der fyllingene er størst og vender ned mot et flatere, vegetasjonskledd areal. 
(Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer Ligger godt i terrenget Masser arronderes inn mot skjæring 

Vegforlengelse (12,5 m) Med mindre fylling Fjernes – arronderes lokalt 

Boomsupport På fylling Fjernes – arronderes lokalt med tilgjengelige 
masser. Overskuddsmasser til BP04. HKP1 På fylling  

HKP2 På fylling  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 o Forankring til terreng 
o Eventuelle overskuddsmasser kjøres til BP04 
o Hjørner for mjukere overgang 
o Forenkle form 
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Turbinpunkt E06 

Med vekslingen mellom skjæringer og fyllinger, brukes overskuddsmasse til å fylle mindre forsenkninger mellom 
fyllingsflatene og påtagende terreng, for å gi anlegget bedre forankring til terrenget. Området preges av fjell i 
dagen og det skal ikke nyttes vekstjord til istandsettingen. Om man ser behov for av hjelpekranplasser i driftsfasen 
kan istandsetting av disse vente. Synlige fyllinger skal da gis en ryddig, godt pakka, homogen overflate.  
Ettersom kranoppstillingsplassen ikke er gjennomgående og tilkomsten skjer via hovedkranplass, var det behov for 
et festepunkt i forlengelsen av vegen, som gjør at denne går lengre ned enn hjelpekranplass 2. Denne forlengelse 
fjernes. 

 

 

Bilde 83 viser anlegget sett fra vest. Lokalt er terrenget småkupert og anlegget dempes visuelt av omkransende 
høyereliggende terreng. Vegetasjonen er karrig, med en mosaikk av vegetasjon mellom de bare kollene. Bildet 
under viser at masser omdisponert lokalt forenkler forma. (Foto: Multiconsult) 

     

Bilde 84. Figuren til venstre viser at øvrige hjelpeanlegg ligger på mindre fyllinger. Bildet i midten viser 
vegforlengelse på mindre fylling.  Bildet til høyre viser veksling mellom skjæringer og fyllinger.  Fyllinger innimellom 
andre terrengformer og blir lite fremtredende og kun synlig lokalt. (Foto: Multiconsult) 

   Anleggsobjekt Status Tiltak/kommentarer 

Vendehammer På fylling/skjæring Fjernes – arronderes lokalt 

Vegforlengelse (12,5 m) Med mindre fylling Fjernes – arronderes lokalt 

Boomsupport På fylling  

Fjernes – arronderes lokalt med tilgjengelige 
masser. Overskuddsmasser til BP04. 

HKP1 På fylling  

HKP2 På fylling  

Bruk av fyllmasser, 
prioritert rekkefølge 

 Forankring til terreng 
Eventuelle overskuddsmasser kjøres til BP04 
Hjørner for mjukere overgang 
Forenkle form 
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4.3 Områder for lagring av turbindeler 

Når det gjelder areal for mellomlagring av turbindeler (kapittel 3.10 i MTA-plan), er det gjort endringer i 

anleggsfasen som gir betydelige landskapsmessige forbedringer og mindre inngrep i terrenget. 

Lagerarealene er godkjent som permanente arealer. I en tidlig fase ble det ene lagerarealet sløyfet og 

nødvendig areal etablert i tilknytning til transformatorstasjonen, på et område der en likevel skulle ta ut 

masser. På denne måten har man unngått å bygge et lagerområde og samlet inngrepene ved 

trafobygget. 

I arbeidet med istandsettingsplan ble det besluttet å fjerne det andre permanente lagerområdet (kalt 

prep 1). Dette området ligger rett før en kommer opp i vindparken.  Området for mellomlagring var 

trukket ut og fylt opp helt ut mot de brattere hellingene mot sørøst og sørvest. En fjerning og 

istandsetting av dette arealet vil ha en stor landskapsmessig effekt ettersom området vil være synlig for 

alle som besøker vindparken og det er derfor brukt ressurser på å istandsette dette området fremfor de 

mer perifere kranoppstillingsplassene. 

Grunnet lav fyllingshøyde vil inngrepet, ikke bli særlig fremtredende fra lavereliggende områder. 

Området vil bli visuelt mest fremtredende, som flate, der det er synlig fra høyereliggende områder. 

Denne effekten vil avta etter hvert som vegetasjon reetableres. 

 

Bilde 85 viser mellomlagringsområdet sett fra lavereliggende område i sør. En uregelmessig fjellinje utgjør 
silhuetten. En kunstig rett, vegetert linje vil kunne fremstå som noe kunstig og bør derfor unngås ved istandsetting. 
(Foto: Multiconsult) 

 

Bilde 86 viser mellomlagringsområde sett fra høyereliggende område i vest, ved C2. (Foto: Multiconsult) 

4.4 Vegkryss.  

Det er flere trearmede vegkryss i vindparken. Da det er lite vekstmasser for arrondering, mener vi det 

beste tiltaket er å arrondere området mellom vegbanen, med en rydding homogen overflate. 



Oslo, 29. mars 2022

Kjære ordfører og rådmann

Vi kjenner alle på virkningene av krigen i Ukraina og uroen i verdensøkonomien. Det er ikke 
lett å ta innover seg de menneskelige lidelsene. Samtidig varmer det å se hvordan norske 
kommuner og fellesskap stiller opp for de flyktningene. Dere fortjener ros og har vår fulle 
støtte.

Vi som representerer det private næringsliv kjenner nå mer og mer indirekte virkninger av 
den internasjonale uro. Galopperende prisstigning på de viktigste innsatsfaktorer for 
maskinentreprenørene, skaper betydelig bekymring for lokale arbeidsplasser og bedrifter. 
Med 40 prosent økning av dieselprisene siden jul, opplever mange lokale bedrifter at 
lønnsomheten er borte og at de frykter for snarlige permitteringer og i verste fall konkurs. I 
tillegg har prisen på råvarebaserte varer som spunt, rør og sprengstoff økt betydelig. Videre 
opplever medlemsbedriftene store leveringsproblemer knyttet til varer og materialer de er 
avhengige av.  

Disse bedriftene utgjør ryggraden i kommunen. De representerer arbeidsplasser, 
skatteinntekter og utfører jobber direkte for kommunene knyttet til veivedlikehold, bygging av 
kommunale veier og sykkelstier, vann og avløp, grunnarbeider til offentlige bygg og en rekke 
andre vitale oppgaver for felleskapet.

Jeg ber nå på det aller sterkeste om at dere som oppdragsgivere strekker dere langt for å 
forhindre at disse lokale bedriftene svekkes eller i verste fall blir borte. Vi har rådet 
medlemmene våre om å gå i dialog med dere som oppdragsgivere om hvordan komme til en 
løsning som kan berge firmaene gjennom denne krisen. Vi har også gitt råd om at krav om 
vederlagsjustering og eventuell fristforlengelse varsles formelt.  

Det er ulike måter den usikre situasjonen kan håndteres på. Helt konkret vil vi foreslå noen 
mulige tiltak som kan innføres, både i pågående prosjekter, men også i håndteringen av nært 
kommende prosjekter. Usikkerheten er stor, og gitt dagens uoversiktlige bilde er ingen tjent 
med at stor og ukjent risiko må prises inn i kanskje langvarige prosjekter. 

I pågående prosjekter der det er avtalt pris- og lønnsregulering basert på en indeks bør 
regulering innrømmes månedlig i stedet for kvartalsvis eller årlig. Der det finnes spissede 
delindekser som dekker de aktuelle kontraktsarbeidene bør disse legges til grunn fremfor de 
bredere totalindeksene for boligbygging eller vegbygging.  

I pågående kontrakter og avtaleforhold der det ikke er avtalt regulering for pris og lønnsvekst, 
bør dette likevel innrømmes. Enten ved regulering etter egnet indeks, eller ved å gi 
vederlagsjustering for hele eller deler av merkostnadene som de økte drivstoffkostnadene 
medfører.  

Spesielt prissensitive varer (eksempelvis rekkverk, spunt og sprengstoff) kan bestilles og 
bekostes av byggherren selv eller honoreres etter prinsippet om «åpen bok» (altså selvkost + 
et avtalt påslag).  
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Det bør også inntas prisreguleringsklausuler og reforhandlingsklausuler i alle nye 
kontraktsforhold.  

Jeg håper dere er imøtekommende og løsningsorientert overfor MEF-bedriftene i din 
kommune. Vi er alle rammet av krisen og vi er tjent med å finne løsninger sammen.  

Med vennlig hilsen
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
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VARP 
Informasjon til kommuner – Mars 2022 
 
Tidligere i vinter besluttet Trøndelag fylkeskommune å endre navn på 
rekrutteringsprosjektet fra Catch til VARP, og vi har nå fått utarbeidet en logo. Denne er 
designet av Ev Schauer, elev på Thora Storm videregående skole. Fra klassen hennes 
fikk vi et 20-talls utkast til VARP-logo, hvorav 5 utkast ble sendt til fiskerifagelevene på 
Guri Kunna og Ytre Namdal videregående skoler. Avstemningen fra dem var entydig, de 
likte denne best. 
 
Hittil har vi registrert 25-30 ungdommer 
som er interesserte i VARP og som vi nå 
er i ferd med å kartlegge ytterligere. Vi 
innhenter informasjon om utdannelse og 
erfaring, samt at vi undersøker hvilke 
planer og ønsker de har. Dette vil være et 
pågående arbeid frem til sommeren 
2022. 
 
Gjennom prosjektet er det også tatt 
kontakt med flere av bankene på kysten i 
Trøndelag. Her har tilbakemeldingen 
utelukkende vært positiv, og vi erfarer en 
stor interesse for prosjektet. 
 
I tillegg har vi fått utarbeidet en veileder for «Hvordan bli fisker». Denne skal være til 
hjelp for alle som er interesserte og involverte i prosjektet. Veilederen vil naturligvis 
også bli gjort tilgjengelig i kommunene og vil være et nyttig verktøy for informasjon og 
veiledning om programmet.  
 
Per i dag er vi i sluttfasen med utarbeidelse av et avtaleverk for VARP. Avtalene skal 
underskrives av de fiskerne som omfattes av prosjektet og av mentorene som vil 
fungere i VARP.  
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Ønsker dere ytterligere informasjon eller har spørsmål, er det bare å ta kontakt. 
Vi legger opp til en kvartalsvis rapportering til kommunene om status i prosjektet. 
 
 
 
 
 
Nå er vi i gang, og vi ser frem til et tett samarbeid med kommunene om prosjektet.  
Vi har gjort et VARP! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Peter Meinert                                                                     Leif Harald Hanssen 
Prosjektansvarlig                                                               Prosjektleder 
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Vår ref. 22/253 - 2
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 01.04.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
022/22 Kommunestyret 27.04.2022

Innkjøpsreglement for Osen kommune

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre vedtar innkjøpsreglement for Osen kommune som fremlagt

Sakens bakgrunn og innhold:
Gjeldende innkjøpsreglement for Osen kommune ble vedtatt i 2011. Etter den tid er det 
foretatt endringer i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, ikke minst hva angår innslagssummer 
innen anskaffelser. Reglementet er ut fra dette alene, modent for revidering.
I tillegg hadde forvaltningsrevisjonen gjennomgang, med påfølgende rapport om offentlige 
anskaffelser i Osen kommune i mai 2021. Denne rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i møte 
den 30.11.21, sak 29/21. Kommunestyret fattet så følgende endelige vedtak i saken i møte den 
15.12.21, sak 80/21;
1. Kommunestyret tar revisors rapport til etterretning
2. Kommunestyret ber rådmannen å
a. Utarbeide forslag til anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner. Saken legges fram for 
kommunestyret i vårsesjonen
b. Vurdere etableringav rammeavtaler på områder med regelmessig innkjøp
c. Sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for kommunens anskaffelser
d. Etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens enheter
3. Kontrollutvalget ber rådmannen holde kontrollutvalget orientert om oppfølging av saken.
 
2 a anses som oppfylt ved fremlegging av reglementet
2 b er under oppfølging. Per nå har kommunen signert på fylkeskommunal rammeavtale om iinnkjøp 
av renholdsmidler, kontorrekvisita og telefoni.
2 c og d vil påstartes etter vedtak av innkjøpsreglement.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken
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Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Innkjøpsreglement for Osen kommune gjeldende fra 2022



INNKJØPSREGLEMENT

FOR
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Omfatter:
Varer, tjenester, bygg og anlegg
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1. Innledning
Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser i Osen kommune utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til 
kommunen; anskaffelse av varer og tjenester, herunder konsulenttjenester, samt kontrahering 
innen bygg og anlegg.

Ansatte som er involvert i kommunens innkjøpsvirksomhet, plikter å sette seg grundig inn i 
anskaffelsesreglementet og utføre innkjøpsarbeidet i henhold til dette.

Retningslinjene er basert på Lov om offentlige anskaffelser (17. juni 2016 nr. 73) og 
Forskrift om offentlige anskaffelser, fastsatt ved kgl. res. 18. august 2016 nr. 974.

1.1 Formål

Formålet med å fastsette rutiner for kommunens innkjøpsvirksomhet er å sikre at Lov og 
Forskrift om offentlige anskaffelser og vedtatt innkjøpspolitikk blir fulgt. Rutinene skal sikre 
at kommunen har en felles opptreden overfor leverandører og at disse behandles på samme 
måte, uavhengig av hvilken enhet som foretar anskaffelsen.

Rutinene skal også sikre at kommunen gjennom rammeavtaler utnytter de gunstige 
betingelsene større innkjøp og avtaler gir.

Videre skal rutinene sikre at det er reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen og 
at prinsippet om konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører. 

1.2 Målsetting

Innkjøpsrutinene skal gi en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser og sikre at:
- intern kontroll kan oppdage feil slik at disse kan rettes i tide
- det er klare myndighets- og ansvarsforhold
- enhver anskaffelse kan dokumenteres
- ordningen skaper tillit hos ansatte, leverandører og innbyggere
- det skal tas hensyn til miljøaspekter ved anskaffelser

1.3 Innkjøpsmetoder

Ethvert innkjøp skal, så langt det er mulig, baseres på konkurranse.
Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere eller lignende som kommunen ikke 
har avtale med, er ikke tillatt. Dersom selgeren har svært interessante produkter, skal denne 
henvises til innkjøpsleder.

1.4 Innkjøpsreglement for Osen kommune – innhold

Kap. 2 viser en skjematisk oversikt over innkjøpsprosessen for Osen kommune.
Prosessen er delt inn i 8 faser.

Kap. 3 gir utfyllende kommentarer for den enkelte fase.

Kap. 4 viser anbudsnemndas myndighet.
Til slutt følger Anbudsprotokollen som vedlegg.
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2. Skjematisk oversikt over anskaffelsesprosessen

Anskaffelsesprosessen i Osen kommune

Faser:

                                             
                                                                              

JA  
                                                                              
                                                                 NEI
                                                                                                                                                      

                          

               

Nedenfor vil hver av fasene i anskaffelsesprosessen bli utdypet nærmere
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3. Merknader til prosessen

1. BEHOV OPPSTÅR

Når et behov for et produkt oppstår skal dette meldes til den som har budsjettansvaret 
innenfor resultatenheten. Forut for alle innkjøp bør det foretas en behovsvurdering av 
produktet, og hvordan det skal brukes.

Når et behov har oppstått må den enkelte stille seg spørsmålet:

Har Osen kommune avtale for denne type vare/tjeneste?

 Ved JA                Kjøp varen/tjenesten hos avtaleleverandøren

 Ved NEI              Gå til punkt 3 i anskaffelsesprosessen   

2. KOMMUNEN HAR IKKE AVTALE

Foruten å angi behovets omfang m.h.t. volum, må en utarbeide kravspesifikasjon. Ofte foretas 
en altfor detaljert spesifikasjon, noe som vil virke fordyrende. Spesifikasjonen bør i mange 
tilfeller heller være funksjons- eller ytelsesspesifisert.

Uansett valg av spesifikasjonsform bør en del praktiske råd vurderes:

- Sjekk at behovene dekkes
- Dyreste løsninger bør unngås
- Benytt standard løsninger og unngå skreddersydde løsninger der det er mulig
- Prioriter total kostnadseffektivitet

Når kontraktens verdi skal defineres gjelder følgende prinsipper:

- En anskaffelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå bestemmelsene
- En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp
- Ved ensartede varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som kan føre til flere 

enkeltkontrakter samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene 
legges til grunn

- Ved tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på 48 mnd. eller mindre skal beregnings 
grunnlaget være den totale anslåtte verdien i en 4-årsperiode (dvs. for 48 måneder)

- Avtaler skal fortrinnsvis inngås med en varighet inn til 4 år, med opsjon om 
forlengelse (med unntak av datautstyr, se pkt. 9). En rammeavtale kan normalt ikke 
vare lenger enn 4 år. Det må begrunnes særskilt hvis den skal vare lenger, og avtalen 
kan uansett ikke lenger enn 8 år.

NB! Sjekk at det er økonomisk dekning i budsjettet for anskaffelsen
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3. ANSKAFFELSESVERDI UNDER KR 100.000

Kommunen har ikke avtale med et firma om leveranse av denne aktuelle varen/tjenesten

Anskaffelsen omfatter del I i Forskrift om offentlige anskaffelser, dvs. de generelle reglene 
om lik konkurranse, likebehandling, følge god forretningsskikk

Forespør 2 – 3 firma
Ansvarlig: avdelingsleder eller den som har fullmakt i henhold til delegasjonsreglementet. Det 
er plikt til å dokumentere anskaffelsen.

Dess større verdi på kjøpet og leverandøren har måttet bruke mye tid på å utarbeide et tilbud, 
bør oppdragsgiver gi en tilbakemelding til deltakerne om resultatet av konkurransen

4. ANSKAFFELSESVERDI MELLOM 100.000 – 1.400.000

Anskaffelsen omfatter del I i Forskrift om offentlige anskaffelser, dvs. de generelle reglene 
om lik konkurranse, likebehandling, følge god forretningsskikk

Avdelingen skal alene, eller sammen med andre avdelinger lage skriftlig forespørsel fordi 
forskriften krever at:

- det føres en anbudsprotokoll for alle anskaffelser over 100.000 (se vedlagte protokoll)
- formell anbudsåpning

Videre skal følgende gjennomføres:
- sak til den kommunale anbudsnemnda
- kontrakt underskrives av rådmannen

 Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse 
med forhandling

5. ANSKAFFELSESVERDI OVER 1.400.000

a. 1.400.000 – 2.400.000 – Nasjonal utlysning

Anskaffelsen omfatter del II i Forskrift om offentlige anskaffelser 
Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller ved konkurranse 
med forhandling

All utlysning skal skje gjennom www.doffin.no

- det skal foreligge attester på at leverandør ikke er skyldig i skatter og avgifter
- valgt leverandør må forevise HMS-erklæring

For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt. 4

http://www.doffin.no/
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Tapende parter skal få en meddelelse om valg av leverandør. Meddelelsen skal inneholde en 
begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage på beslutningen. Kontrakt kan 
først undertegnes etter at denne fristen er utløpt og ev. klager er behandlet (karenstid)
Det er viktig at innkjøpslederen kontaktes så tidlig som mulig etter at behovet har oppstått, 
fordi en anskaffelsesprosess er tidkrevende.

b. Over 2,4 mill. kr – under EØS- anbud

Anskaffelsen omfatter del III i Forskrift om offentlige anskaffelser; åpen eller begrenset 
anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog

All utlysning skal skje gjennom www.doffin.no inkl TED (anbud over hele EU-området)
For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt. 4 og 5 a

Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen til hvert tildelingskriterium

6. ANSKAFFELSEN GJENNOMFØRES

Hovedfasene i en anskaffelse kan vises som følger:
1.Anskaffelsesprotokoll

I Lov om offentlige anskaffelser heter det at for alle kjøp over kr. 100.000 (eks. mva.) skal 
det føres en anskaffelsesprotokoll. Protokollen er bygget opp slik at den følger 
anskaffelsesprosessen.
Det er utarbeidet en mal (vedlagt) som skal benyttes til dette formålet
Ansvarlig for føring av anskaffelsesprotokoll avtales med innkjøpsansvarlig

2.Valg av administrativ prosedyre avklares med innkjøpsansvarlig
Innkjøp skal foregå ved bruk av en av følgende metoder:

 Åpen anbudskonkurranse
 Begrenset anbudskonkurranse
 Konkurranse med forhandling
 Direkte kjøp
 Konkurransepreget dialog og elektronisk auksjon

3.Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
Etter at administrativ prosedyre er valgt, blir neste trinn å lage et konkurransegrunnlag. 
Denne vil variere avhengig av hvilke anskaffelser og størrelsen på anskaffelsen en skal 
foreta. Lovverket setter klare premisser til hva forespørselsgrunnlaget skal inneholde 
(gjelder anskaffelser større enn 2,4 mill. kroner)
Et konkurransegrunnlag kan f. eks. ha følgende oppbygging:

1. Innledning 4.     Kvalifikasjonskrav til leverandør
2. Generelt om anbudet 5.     Tildelingskriterier

2.1 Avtalens varighet          5.1 Opplisting av valgte kriterier
2.2 Antall leverandører          5.2 Vekting av kriteriene
2.3 Anbudsinnhold 6.     Leverandøropplysninger
2.4 Avklaringsmøter          6.1 Firmaregistrering
2.5 Anbudsåpning          6.2 Skatteattest/kemnerattest
2.6 Konfidensielt          6.3 Beskrivelse av bedriften
2.7 Supplerende opplysninger          6.4 HMS- erklæring
2.8 Anbudet          6.5 Produktblader
2.9 Språk 7.     Svar på anbud og anbudsfrist o.a.
2.10 Tidsfrister 8.     Vedlegg
2.11 Avvisningsgrunner og forkasting          - Innkjøpsvilkår
2.12 Statistikk          - Prisskjemaer

3. Kravspesifikasjon          - HMS- skjema
3.1 Omfang
3.2 Kravspesifikasjon på produkter
3.3 Kravspesifikasjon på leverandør

http://www.doffin.no/
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For anskaffelser over kr. 1.400.000 (eks. mva.) skal man alltid be om skatteattest og HMS- 
erklæring

4.Utlysning
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir regler for hvordan man skal kunngjøre 
anskaffelser. Følgende regler gjelder:

EØS-kunngjøring
 Ved kjøp av varer og tjenester over kr. 2.400.000 (eks. mva.) skal anbudet 

kunngjøres i hele EØS-området. Det er utarbeidet standardiserte 
kunngjøringsskjemaer, som skal sendes til Doffin. Se www.doffin.no. 
Anskaffelsen skal også kunngjøres på kommunens nettsider og kan også 
kunngjøres i lokalavisene (dersom det vurderes som hensiktsmessig)

 Ved bygg- og anleggskontraheringer skal anskaffelser over kr. 56.000.000 (eks. 
mva.) kunngjøres i hele EØS-området

       Nasjonal kunngjøring
 Ved kjøp av varer og tjenester over kr. 1.400.000, men lavere enn EØS-tersklene 

(2,4 mill. kr) skal anskaffelsen kunngjøres i Doffin-databasen. Det er utarbeidet 
standardiserte kunngjøringsskjemaer, som skal sendes til Doffin. Anskaffelsen skal 
også kunngjøres på kommunens nettsider og kan kunngjøres i lokalavisene 
(dersom dette vurderes som hensiktsmessig)

   
 Ved anskaffelser under kr. 100.000 gjelder Osen kommunes reglement for anskaffelser under 
kr. 100.000,-. Følgende gjelder:

 Det skal tas kontakt med minst 2 leverandører
 Muntlig eller skriftlig kontakt vurderes ift. anskaffelsens innhold og kompleksitet
 Annonsering vurderes ift. anskaffelsens innhold og kompleksitet

Lov om offentlige anskaffelser angir en rekke tidsfrister for de enkelte innkjøpsmetodene. 
Disse er:

Varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og anleggskontraheringer Vanlig tidsfrist Hasteprosedyre
Mottagelse av anbud etter kunngjøring (internettdokumenter) 45 dager

(40 dager)
Ved tidligere veiledende kunngjøring 29 dager
Utsendelse av anbudsgrunnlag etter at interesse for deltagelse er 
mottatt (maksimumsfrist)

6 dager

Åpen 
anbudskonkurranse

Utsendelse av tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget (etter 
forespørsel)

6 dager før anbudsfrist

Mottagelse av henvendelser etter kunngjøring av begrenset 
anbudskonkurranse (minimumsfrist)

30 dager 10 dager

Mottagelse av anbud/tilbud etter utsendelse av skriftlig 
invitasjon (internettdokumenter)

40 dager
(35 dager)

10 dager

Ved tidligere veiledende kunngjøring 29 dager

Begrenset 
anbudskonkurranse

Evt. Utsendelse av tilleggsopplysninger (etter forespørsel) 6 dager før anbudsfrist 4 dager før 
anbudsfrist

Mottagelse av henvendelser etter kunngjøring av konkurranse 
med forhandling (minimumsfrist)

30 dager 10 dagerKonkurranse med 
forhandling

Evt. Utsendelse av tilleggsopplysninger (etter forespørsel) 6 dager før anbudsfrist 4 dager før 
anbudsfrist

Alle typer 
prosedyrer

Kunngjøring av tildelt kontrakt (maksimumsfrist) 48 dager

http://www.doffin.no/
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Nasjonale kunngjøringer
Det er ikke fastsatt frister for slike utlysninger, men det er krav om ”rimelighet”

5.Evaluering av tilbud og valg av leverandør
Saksbehandler vurderer innstillingen basert på oppgitte kvalifikasjonskrav og 
tildelingskriterier. Det utarbeides en sak til anbudsnemnda med forslag til vedtak. 

Valg av leverandør skal baseres på det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 
Tildelingskriteriene skal oppgis i forespørselsgrunnlaget.

For anskaffelser mellom 1,4 mill. og EØS-terskelverdi 2,4 mill. kr skal oppdragsgiver oppgi 
prioriteringen av tildelingskriteriene hvis de er fastsatt på forhånd

For anskaffelser over 1,3 mill. skal oppdragsgiver angi den relative vektingen til hvert 
tildelingskriterium

Kontraktsinngåelse (under 500.000)

Før kontrakt kan inngås med valgte leverandør skal det sendes ut brev til tilbyderne hvor 
kommunens begrunnelse for valg av leverandør fremgår, samt hvorfor den enkelte tilbyder 
ikke ble valgt. Videre skal de leverandører som ikke ble valgt, gis minimum 10 dagers frist 
for å klage/be om nærmere begrunnelse på kommunens leverandørvalg. Det er altså en 
karenstid fra vedtaket er fattet, til kontrakt kan undertegnes

Når leverandør er valgt, skal det lages en kontrakt på anskaffelsen som regulerer 
avtaleforholdet mellom partene. Egen mal skal lages for dette.
Normalt skal betalingsfrist være 30 dager fra mottatt faktura.

1. KJØP

Kjøp eller bestilling skjer etter de rutinene som er avtalt med leverandøren og som er i tråd 
med innkjøpsrutinene i Osen kommune. Planlegg innkjøpene slik at antall bestillinger 
begrenses. Husk at det å bestille varer koster penger

2. KONTROLL

Kontroll av vare/tjeneste
Den som mottar varen, plikter å kontrollere at varen/tjenesten er mottatt/utført i 
overensstemmelse med bestillingen. Feil/mangler meldes til ansvarlige, slik at reklamasjonen 
kan rettes til leverandør skriftlig så snart dette er mulig, og utbetalingen eventuelt stanses

Mottatt vare eller tjeneste bekreftes med signatur på følgeseddel (pakkseddel, kjøreseddel, 
timeseddel e.l.). Dette er en bekreftelse på mengde og kvalitet

Kvittert følgeseddel arkiveres midlertidig, i påvente av faktura
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Kontroll av avtalebetingelser
Mottaker er den som best kan kontrollere leverandørens prestasjoner. Kontroll skal foretas når 
det gjelder kvalitet, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser, antall og pris

Ved mistanke om mislighold av avtale, feil betingelser osv. skal det omgående tas kontakt 
med leverandøren. Her må bestiller og leverandør bli enige om konklusjonen:

 Evt. mangel i leveransen settes som rest
 Ved evt. mangel skal det utstedes en kreditnota
 Bestillingen på det manglende/gale produktet strykes

Kontroll av faktura
Attestasjonsansvarlige skal påse at den mottatte faktura er i samsvar med avtalen/bestillingen. 
Faktura skal priskontrolleres, etterregnes og konteres. Deretter sendes fakturaen til den som 
har anvisningsmyndighet. Se kommunens bestemmelser og rutiner for attestering og 
anvisning

Konsekvenser ved brudd på reglementet
KOFA, klagenemnda for offentlige anskaffelser, kan ilegge Osen kommune et 
overtredelsesgebyr på inntil 15 % av anskaffelsens verdi dersom nemnda finner at det er utført 
en ulovlig direkte anskaffelse.
Enhver kan melde mistanke om ulovlig direkte anskaffelse inn for KOFA.

3. ANSKAFFELSER AV DATAUTSTYR OG DATAPROGRAMMER

For å kvalitetssikre anskaffelser av datautstyr og dataprogrammer skal følgende rutiner 
etterleves:

- all bestilling av datautstyr skal skje av it-ansvarlig
- all bestilling angående reparasjoner av datautstyr skal skje gjennom it-ansvarlig
- alt datautstyr skal registreres av it-ansvarlig
- kommunen skal benytte statens standard for kontrakter for kjøp av datautstyr og 

programvare, og inngåelse av vedlikeholdsavtaler og brukerstøtteavtaler. Der dette 
skjer i samarbeidsordningen gjennom Fosen IKT, skal den avtalen nyttes

- alle kontrakter skal inneholde kravspesifikasjon utarbeidet av kommunen
- kontraktutkastene skal gjennomgås og godkjennes av innkjøpsansvarlig og it-

ansvarlig. Innkjøpsansvarlig og it-ansvarlig skal trekkes inn i det forberedende 
kontraktsarbeidet

- anskaffelse av programvarer og datautstyr skal følge bestemmelsene i kommunens 
innkjøpshåndbok

- kontrakten skal undertegnes av avdelingslederen som har ansvaret for anskaffelsen, 
hvis denne er under 100.000.
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4. JOURNALFØRING AV INNKJØPSPROSESS

Hele innkjøpsprosessen skal journalføres i Websak+ med samme saksnummer på det 
enkelte innkjøp
Standard arkiveringstekst skal starte med anbud…
Normalt skal følgende dokumenter forefinnes i Websak under samme saksnummer:

1. Anbudsinnbydelsen (enten produsere i Websak eller legge inn filen/dokumentet i 
saksbehandlersystemet)

2. Anbudsåpningsprotokoll
3. Referat fra forhandlingsmøter, innkomne nye tilbud fra tilbyder, eller referat fra 

avklaringsmøter, eller referat fra interne drøftingsmøter
4. Sak til anbudsnemnda
5. Vedtatt sak av anbudsnemnda. Protokollen skannes
6. Skriv til tapende tilbydere
7. Skriv til avtalepartner
8. Underskrevet kontrakt (skannes) inklusive tilbudet
9. Ferdig utfylt anskaffelsesprotokoll
10. Påfølgende korrespondanse mellom tilbyder og kommunen

------------------------------ooOoo------------------------------
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Reglement for kommunens administrative Anbudsnemnd:

1. FORMÅL
Formålet med en administrativ anbudsnemnd er å kvalitetssikre at kommunens anskaffelser 
skjer i henhold til gjeldende lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og kommunens 
reglement

2. SAMMENSETNING OG OPPNEVNING
Anbudsnemnda består av rådmannen og sektorlederne. Rådmannen er leder av nemnda.

3. ARBEIDSOMRÅDE
Nemnda skal holde seg orientert om regelverket for offentlige anskaffelser

Nemnda fatter vedtak om anskaffelser/kjøp av varer og tjenester på vegne av rådmannen i alle 
saker over en verdi på kr. 100.000 hvor ikke særskilte bestemmelser tilsier at det er lagt til 
annet organ

4. SEKRETARIATSFUNKSJON
Innkjøpsansvarlig ivaretar sekretariatsfunksjonen

5. MØTER
Nemndas leder innkaller til møter

6. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL OG KONTRAKT
Nemndas leder underskriver møteprotokollen

Nemndas leder undertegner kontrakt på bakgrunn av anbudsnemndas vedtak. 
Kontraktsinngåelse skjer etter fastsatt prosedyre

Innkjøpsansvarig sender melding til anbudsdeltakerne om nemndas beslutninger i henhold til 
forskrift om offentlige anskaffelser § 13-3 og § 22-3. Kontraktsinngåelse kan først skje etter at 
leverandører har fått en rimelig tid til å klage over beslutningen

7. OFFENTLIGHET
For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll inklusive sak til anbudsnemnda 
gjelder offentlighetsloven

------------------------------ooOoo------------------------------
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Osen kommune

ANSKAFFELSESPROTOKOLL
ANSKAFFELSER: mellom kr. 100.000 og 1.400.000

Avdeling:
Saksbehandler: Tlf

Produkt/tjeneste
Navn på anskaffelsen:
Kontraktens varighet          Engangskjøp Varighet:

Evt. Anslått verdi:

Koordinering
Anskaffelsen er koordinert slik:

Kravspesifikasjon og tildelingskriterier
Kravspesifikasjon

1 4
2 5
3 6

Tildelingskriterier         Laveste pris
Økonomisk mest fordelaktige

Prioritert rekkefølge
1 4
2 5
3 6
Valg av anskaffelsesmetode

       Åpen anbudskonkurranse
       Begrenset anbudskonkurranse
       Kjøp etter forhandling
       Direkte kjøp

Begrunnelse for valget:
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Kunngjøring/forespørsel
Alt. 1: følgende leverandører er forespurt Dato

1
2
3
4

Alt. 2 Annonsering i følgende media Dato
1
2
3
4
Frist for tilbud:
Følgende leverte anbud innen fristen i følge anbudsprotokollen:

Mottatte tilbud
Firma Dato Evt. Verdi

Leverandør(er) som ble tildelt oppdraget
Firma Begrunnelse

Leverandører/tilbud som ikke ble tildelt kontrakten
Firma Begrunnelse

Avgjørelse sendt til tilbyderne, dato
Kontrakt undertegnet, dato

Eventuelle kommentarer

Sted og dato                                                                      Underskrift
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Saksnr. Utvalg Møtedato
023/22 Kommunestyret 27.04.2022

HMS-plan for Osen kommune 2022 - 2026

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre vedtar HMS-plan for Osen kommune, som fremlagt

Sakens bakgrunn og innhold:
HMS-plan for Osen kommune ble sist vedtatt i desember 2014, og er dermed moden for revidering 
ut fra de endringer som har skjedd siden den gang.
Revidert plan har vert ute til høring på enhetene, samt til tillitsvalgte.
Det kom 4 innspill til planen, 3 interne fra ansatte/enhetene og en fra fagforening (NSF, som ikke 
hadde anmerkninger). Planen er i ettertid redigert i henhold til mottatte innspill. Den 15.03.2022 ble 
planen behandlet i arbeidsmiljøutvalget, som ikke hadde merknader ut over en liten redigering i 
tekst.
HMS-plan for Osen kommune legges ut fra dette frem for kommunestyret til endelig vedtak.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Saken har folkehelseperspektiv, da den angår ansattes arbeidsmiljø.

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken.
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
HMS-plan for Osen kommune 2022 - 2026
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1. POLITISK ORGANISERING

2. ADMINISTRATIV ORGANISERING

3. INTERNKONTROLL
Plikten til å innføre og utøve internkontroll er nedfelt i ”Forskrift om systematisk helse -, miljø 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter”, også kalt internkontrollforskriften. 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumenteres
sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 
som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som 
er av særlig viktighet for virksomheten
sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 
utnyttes
fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Dokumenteres
ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

Dokumenteres

        Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Dokumenteres

iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 
krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

Dokumenteres

foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å 
sikre at den fungerer som forutsatt

Kommunestyret

Formannskapet

Rådmannen
m/stab

Sektorleder
Utvikling og miljø

m/stab

Sektorleder
Oppvekst og 

kultur
m/stab

Strand skole Havgløtt 
barnehage

Sektorleder
Helse

m/stab

Pleie og omsorg



4. HMS-MÅL
Gjennom rutinemessige handlinger skal denne overordnede HMS-plan for Osen kommune sees i 
sammenheng med det øvrige planarbeidet i kommunen.  HMS-planen skal rulles hvert 4. år og 
følger den politiske valgperioden i kommunen.

Hovedmål
Alle ansatte i Osen kommune skal ha en trygg og god arbeidsplass som fremmer god helse, 
arbeidsglede og trivsel. 

Delmål
Osen kommune skal kjennetegnes ved:

- Arbeidsglede, raushet og trivsel på arbeidsplassen
- Trygg arbeidsutøvelse som hindrer helseskader og arbeidsulykker
- Nulltoleranse for mobbing, trusler og vold
- Trygge tilsettingsforhold og meningsfullhet i arbeidssituasjon
- Å være en arbeidsplass som fremmer fysisk aktivitet
- Ved at langtidssykefraværet ikke overstiger 6 %
- En nærværsprosent på minimum 94 % 

Delmålene skal gjenspeiles i tiltak i de ulike sektor/enhetene, som oppsummeres i 
årsmeldinga

5. RISIKOVURDERING
 Alle enheter i vår kommune skal årlig gjennomføre risikovurderinger innen HMS. Enhetsleder 

har ansvar for at det blir gjennomført.
  Vår kommune driver en svært mangeartet virksomhet. En systematisk analyse av farene er 

derfor helt nødvendig om man skal ha kontroll på de farene som lurer. Hvilke farer er altså 
viktig å få kartlagt, men også konsekvensen er av de ulike farene. En systematisk oversikt 
over sannsynlighet og konsekvens for den enkelte fare, vil gi et bilde av hvor det er viktig å 
sette inn tiltak for å unngå den uønskede situasjonen.

 Resultatvurderingen skal gi svar på;
o Hva kan gå galt?
o Hvor stor er sannsynligheten for at det kan gå galt?
o Hva er konsekvensen hvis det går galt?

 Hva skal vi gjøre for å minimere og redusere risiko for sannsynlighet og konsekvens.

6. AVVIKSMELDING / BEHANDLING
Når det er behov for å melde avvik gjøres dette i Kvalitetssystemet. Merk at skole har eget 
avvikssystem, og ansatte i skole må derfor velge knappen «Meld avvik (skole», mens øvrige 
ansatte velger knappen «Meld avvik». Kvalitetssystem og hurtigkoblinger for melding av avvik 
finnes under; Virksomhetssider i Osen kommunes kvalitetssystem (sharepoint.com)

- Alle ansatte har plikt til å rapportere avvik som oppdages å ha betydning for helse, 
miljø og sikkerhet i kommunen.

- Forbedring av prosesser, rutiner, metoder, utstyr m.m. på bakgrunn av registrerte 
avvik er en av de viktigste og enkleste metodene til kvalitetsforbedring. 
Avvikssystemet skal behandle reelle avvik. Bagateller eller trivialiteter håndteres 
straks og uten formalitet.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffosen.sharepoint.com%2Fsites%2Fks%2FSitePages%2FVirksomhetssider%2520i%2520Osen%2520kommune.aspx&data=04%7C01%7CRoar.Leirset%40osen.kommune.no%7Ccd06f3c4e85b47e98ccf08d9d508da56%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637775056256717362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DD2N%2F%2BpOyMyTK%2FpPD4uEROGXhvN%2BsKFOq5tzS5qrk%2Fo%3D&reserved=0


Enhetsleder har ansvar for at avvik som avdekkes ved enheten behandles, at det planlegges og 
gjennomføres korrigerende tiltak, samt å vurdere om tiltakene virker etter sin hensikt før avviket 
lukkes.

- Kommunen skal ha definert gjennom veiledningsdokumentasjon hva som er avvik.
- Alle ansatte skal gis opplæring i hvordan melde avvik.

7. RUTINER
Kvalitetssystemet er en samling av rutiner, regler, lovhenvisninger, planer og andre dokumenter som 
beskriver hvordan den ansatte skal utføre arbeidsoppgavene sine. Den ansatte i Osen kommune har 
ansvar for å følge de retningslinjer og rutiner som gjelder til enhver tid. 

Hver enkelt sektor/enhet har ansvar for at alle rutiner innen sitt respektive fagområde er registrert i 
Kvalitetssystemet -og at de til enhver tid er oppdatert. HMS-ansvarlig er ansvarlig for hvilke 
fellesrutiner som skal forefinnes.

Nye rutiner registreres ved å sende over rutinetekst til Peronal/Informasjon eller til lokal IKT.

8. LOVER OG FORSKRIFTER
Av sentrale lover og forskrifter vil vi henlede oppmerksomheten bla. på følgende;

 Arbeidsmiljøloven
 Internkontrollforskriften
 Arbeidsplassforskriften

9. REGLEMENTER, RETNINGSLINJER, AVTALER OG PLANER
Osen kommune innehar i perioden følgende reglementer
 Akan-reglement
 Delegasjonsreglement
 Etiske retningslinjer
 IA-avtale
 Lokale og individuelle arbeidsavtaler
 Personalreglement
 Varslingsrutiner



10.HMS-ORGANISERING

Rådmannen

Enhetsledere Brannvernledere Hovedverneombud

Verneombud

Verneombud

HMS-ansvarlig AMU



11.ROLLER OG ANSVAR

11.1. Rådmann
Rådmannen har det overordnede ansvar for at det finnes et internkontrollsystem for 
HMS

11.2. Arbeidsmiljøutvalget
 Arbeidsmiljøutvalget består av 7 medlemmer, hvorav tre fra arbeidsgiversiden og 

tre fra arbeidstakersiden, samt bedriftshelsetjenesten. Hvert medlem har 
personlig varamedlem. Gruppa har i tillegg egen sekretær.
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og 
miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og velferd.
Arbeidsmiljøutvalget skal behandle;

o spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
o spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i 

virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet
o Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i hht. § 18-9 i Lov om 

arbeidsmiljø
o Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som 

planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, 
arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.

o Etablering og vedlikehold av kommunens systematiske helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid, Jfr. Lov om arbeidsmiljø § 3-1

o Helse og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidsordninger
o Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert 

arbeidsevne.

Utvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til kommunens ledelse 
og arbeidstakerorganisasjonene.

11.3. HMS-ansvarlig
Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter 
og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende 
forskrifter. Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor arbeidet med helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet 
kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar. 

11.4. Hovedverneombud
Verneombudene velges for 4 år. Valgperioden er sammenfallende med den politiske 
valgperioden i kommunen.
o Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes 

arbeid. Hvis det er tvil om hvilket verneombud en sak hører inn under, kan 
hovedverneombudet avgjøre dette.

o Ut over dette har ikke hovedverneombudet noen alminnelig myndighet til å 
styre eller bestemme over det enkelte verneombudets virksomhet. 
Hovedverneombudet skal med andre ord ikke utøve verneombudets funksjon 
når verneombudet fungerer tilfredsstillende på sitt område.

o Hovedverneombudet skal sitte i arbeidsmiljøutvalget som en av de ansattes 
representanter. Hovedverneombudet kan velges blant ett av verneombudene 



eller en annen person som har eller har hatt tillitsverv i virksomheten.
 Valget skjer ved at verneombudene velger hovedverneombud.

11.5. Sektorledere og Enhetsledere
Det praktiske ansvaret for HMS er tillagt den enkelte sektor- og enhetsleder som skal:
 sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter.
 sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, 

helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak.
 sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det 

kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt.
 organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, 

kyndighet og arbeidsevne.
 skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er 

nødvendig.
 sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres.
 sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er 

nødvendig i arbeidet.
 Sørge for å utarbeide et årshjul for oppfølging av HMS.  Denne sendes AMU til 

orientering.

11.6. Brannvernledere
For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta 
brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder skal 
delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og 
om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets 
innsatsmuligheter.

11.7. Verneombud
Verneombudene velges for 4 år. Valgperioden er sammenfallende med den politiske 
valgperioden i kommunen.
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår 
arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og 
vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.  

o Verneombudet skal særlig påse:  
o at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke 

utsetter arbeidstakerne for fare,  
o at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at 

det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
o at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,  
o at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på 

helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
o at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt
o Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og 

helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og 
arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på 
forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren 
skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt 



hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller 
arbeidsmiljøutvalget.  

Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak 
som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder 
etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1

11.8. Ansatte
Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av 
virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal 
delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke 
ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert 
arbeidsmiljø.
Arbeidstaker skal:

o bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre 
ulykker og helseskader

o straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning 
andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller 
mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv 
kan rette på forholdet

o avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å 
medføre fare for liv eller helse

o sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart 
arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller 
diskriminering på arbeidsplassen

o melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller 
pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller 
forholdene på arbeidsstedet

o medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt 
eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller 
lignende

o delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver
o rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.
o  Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre 

arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under 
planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører undere eget 
ansvarsområde.



12.VERNEOMRÅDER
Verneområde Beskrivelse Arbeidsgivers repr. Verneombud

Rådhuset Ansatte ved rådhuset, 
bygninger og uteområde

Rådmann
Roar Leirset

Andre Michel

Havgløtt barnehage Ansatte ved barnehage, 
bygninger og uteområder

Styrer
Maiken Rasmussen

Ann Helen Osen

Pleie og omsorg Ansatte ved sykehjem, hjemme-
tjeneste, kjøkken 

PLO - leder
May-Britt N. Strand

Maiken Furuvik

Strand skole Ansatte ved skolen, bygninger 
og uteområde

Rektor
Knut Johan Monkan

Ann Helen Osen

Vaktmestertjenesten/ 
Renholdere

Alle kommunale lokasjoner Sektorleder UM
Jo Terje Stein

Andre Michel

13.TIDSFORBRUK
Det er slått fast i loven at verneombudet har rett til å få tid til å utføre sine oppgaver på en 
forsvarlig måte. I denne forbindelse er det viktig at verneombudet dokumenterer hva som er 
nødvendig tid og således får aksept både fra ledelse og kolleger for dette tidsforbruket. For 
verneombudene ved Osen kommune betyr det bl.a.:
 Opplæring
 Deltakelse i årlig internkontroll
 Kvalitetsfremmende tiltak
 Øvrige oppgaver beskrevet i instruks.

14.IA-BEDRIFT
(IA er forkortelsen for «inkluderende arbeidsliv», som har sin opprinnelse fra Intensjonsavtalen 
om et mer   inkluderende arbeidsliv mellom arbeidstakerorganisasjonene, NAV og arbeidsgiver.)

Osen kommunen er en IA-bedrift. Det utarbeides delmål og årlige tiltaksplaner som skal kunne 
brukes som innspill til neste års budsjettarbeid, jfr. delmålene for HMS.

15.OPPLÆRING
 Gjennom en planlagt og styrt prosess (bl.a. kompetanseplan) skal Osen kommunes ansatte få 

nødvendig opplæring for å utføre sine arbeidsoppgaver.
 Rådmannen har det overordnede ansvar for at det blir foretatt opplæringsplanlegging i h.t. 

Hovedavtalens bestemmelser.
 Ledere har ansvar for å drive opplæringsplanlegging, gjennomføre vedtatte opplæringstiltak i 

opplæringsplan og enkelte opplæringstiltak nevnt under rutiner.
 Verneombud skal være bindeleddet mellom ansatte og leder i opplærings- spørsmål i HMS-

sammenheng.
 Personalmedarbeider har ansvar for gjennomføring av tverrsektorielle opplæringstiltak.

Denne planen er vedtatt i kommunestyret xx. xxx. 2022
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Vår ref. 22/97 - 6
Saksbehandler Endre Mølsleth

Osen kommune

Dato 01.04.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
024/22 Kommunestyret 27.04.2022

Kommuneplanens samfunnsdel planprogram vedtak

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre vedtar planprogrammet som fremlagt.

Sakens bakgrunn og innhold:
Osen kommunestyre vedtok 10.02.22 i sak 15/22 der det ble vedtatt å sende ut forslag til 
planprogrammet for kommunenplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn.  Frist for å 
komme med merknader ble satt til 17.03.2022.  Det har kommet 2 høringsuttalelse knyttet til 
planprogrammet. Statsforvalteren har i sin høringsuttalelse vektlagt landbruk, reinsdrift, klima og 
miljø, helse omsorg barn og unge,  gravplassforvaltning og samfunnsikkerhet som viktige områder 
som må belyses i samfunnsplanen. Ut over dette har ikke statsforvalteren kommentarer til 
planprogrammet.  Rådmannen vurderer at de punktene som statsforvalteren har påbekt er ivareatt 
igjennom de 8 strategiske valgene for planprogrammet.  Planprogrammet har også beskrevet 
aktørene i programmet som dekker de punktene som stasforvalteren belyser.   Trøndelag 
fylkeskommune i sin høringsuttalelse belyser at en legger regionale føringer til grunn i 
planarbeidet.  Ut over dette har ikke fylkeskommuene kommentarer til 
planprogrammet.  Rådmannen vurdere at planprogrammet har synligjort regionale føringer i punkt 2. 
i planprogrammet. Høringsuttalelsene i sin helhet vedlegges saken.  
 

 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Planprogrammet for  kommunens samfunnsplan vil være retningsgivende med tanke på planen for 
folkehelsearbeidet for Osen de kommende 10 årene. 

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Planprogrammet for kommunens samfunnsplan vil være retningsgivende med tanke på 
bærekraftsmålene og kommunens påvirkning i ett klimaperspektiv. 

Sammendrag:
Rådmannen tilrår at planprogrammet vedtas i henhold til høringsforlaget fra 10.02.2022
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Uttalelse - planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2031 - 
Osen kommune 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt melding om planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 2022-2031, og har følgende vurderinger av denne: 
 
Overordnede føringer 
Planprogrammet er kort og konkret og beskriver overordna mål og resultatmål for kommunen i 
planperioden. Planprogrammet bygger på 8 prioriterte, strategiske valg for planarbeidet – hentet fra 
planstrategien (vedtatt i oktober 2020).  

• Befolkningsutvikling 
• Helse 
• Utdanning 
• Levekår 
• Arbeidsliv 
• Samfunnsdeltakelse 
• Klimaperspektivet 
• Bestå som egen kommune eller sammenslåing. 

 
Kommunen uttrykker tydelig at samfunnsdelen skal legge premisser for arealdelen. Det er et godt 
utgangspunkt for arbeidet og vil bidra til god struktur i planverket.  
 
 
Landbruk  
Statsforvalteren som landbruksmyndighet er opptatt av at kommunen i sitt planverk legger gode og 
langsiktige strategier til grunn for utviklingen av landbruket. Landbruk er en viktig næring i Osen, og 
det er viktig å sørge for at landbruket har bærekraftige vilkår, bl.a. gjennom å ta vare på 
ressursgrunnlaget. Fylkesmannen forventer at dette blir en premiss i det videre arbeidet.  
 
I tillegg til å ta vare på ressursgrunnlaget, vil det være viktig å ivareta den menneskelige 
innsatsfaktoren i landbruket. Strukturrasjonaliseringen i landbruket har ført til færre og større 
enheter. Landbruksproduksjonen må imidlertid skje der dyrkajorda og produksjonsgrunnlaget 
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ligger. Framtiden for bygdene vil i stor grad avhenge av at man klarer å opprettholde et aktivt 
landbruk og at man utnytter potensialet som er knyttet til tradisjonell landbruksdrift og til utvikling 
av lønnsomme tilleggsnæringer. Vi anbefaler at denne dimensjonen drøftes i det videre arbeidet. 
 
Det anbefales at det i samfunnsdelen utarbeides en langsiktig arealstrategi hvor bl.a. analyser av 
forventet befolkningsutvikling gir føringer for framtidig arealbehov. Arealstrategien må bygge på et 
arealregnskap og en vurdering av det framtidige behovet for utbyggingsareal til de viktigste 
formålene. Den bør være så konkret som mulig og bidra til å ivareta verdifulle produksjonsressurser 
for jordbruk og skogbruk, og til å sikre grunnlaget for en god og bærekraftig utvikling av landbruket. 
Formålet med arealstrategien er å gi en overordnet retning og danne grunnlag for å vurdere ulike 
interesser og hensyn i senere arealplanlegging og enkeltsaksbehandling.  
 
I kommuner med omfattende landbruksvirksomhet, store utmarksressurser, eller en spredt 
grendestruktur mv., vil mål for utviklingen av LNFR-områdene være et naturlig tema i 
kommuneplanens samfunnsdel. Disse områdene omfatter ofte store naturverdier og er en viktig 
ressurs for blant annet næringsvirksomhet og friluftsliv. Den bør også ta stilling til framtidig spredt 
bebyggelse.  
 
Det opplyses at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. I denne forbindelse nevner vi føringer i brev til kommunene fra Landbruks- og 
matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 08.01.2021, med tittelen 
«jordvern og FNs bærekraftmål». Her oppfordres kommunene til å bruke sin kunnskap om lokale og 
regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftmålene i arealplanleggingen. Av 
bærekraftmålene knyttet til landbruket nevnes bl.a. disse: utrydde sult, oppnå matsikkerhet, utvikle 
bærekraftige byer og lokalsamfunn samt arbeide for en verden uten landforringelse. I Norge er 
jordvern en viktig del av arbeidet med å nå disse målene. Det er viktig også av hensyn til lokal 
beredskap og matsikkerhet at den ikke-fornybare ressursen dyrka jord ivaretas. 
 
Reindrift 
Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt) har både vår, sommer, høst og vinterbeiter innenfor 
Osen kommune. Samfunnsdelen til Osen kommune nevner ikke reindrift og/eller samisk kultur i 
noen særlig grad. Reindrift utgjør et viktig grunnlag for bevaring av samisk språk, kultur og 
samfunnsliv. Kommuner i det samiske reinbeiteområdet skal behandle reindriften i 
kommuneplanens samfunnsdel. Dette for å sikre, utvikle og styrke reindriftsnæringen og 
derigjennom følge opp nasjonale føringer og målsetninger i planarbeidet. Hvor omfattende 
behandlingen skal være, vil variere. Reindrift er ei svært arealkrevende næring, så et minimum vil 
være å foreta de prioriteringer og legge de strategier som er nødvendige for å sikre arealgrunnlaget 
for reindriften i et langsiktig perspektiv. Medvirkning er et veldig viktig aspekt her. Berørte 
reinbeitedistrikt har en viktig rolle i plansaker, både som rettighetshavere og som kunnskaps-
leverandør for hvordan områdene brukes i reindriften.  
 
Kommunen skal i arbeidet med samfunnsdelen vurdere reindriftens mulige innvirkninger på 
kommunens samfunnsutvikling. I tillegg til tradisjonell reindrift, kan reindriftsnæringa utvikle 
tilleggsnæringer innenfor videreforedling av reinkjøtt og biprodukter av rein, reindriftsbasert 
reiselivsvirksomhet, lærings- og omsorgsbaserte tjenester, mv. Kommuneplanens samfunnsdel 
legger føringer for framtidige prioriteringer og utvikling i kommunen. Reindriftsutøverne bør 
inviteres direkte inn som deltakere i planarbeidet, gjerne gjennom særmøter om temaene næring og 
samisk kultur, og for å gå gjennom arealdisponeringer som kan påvirke reindriftsinteresser i 
kommunen. Vi ser at reindriftsnæringen er tatt inn i som interessenter i planens kapittel 4. Her vil vi 
påpeke at tidlig avklaring av interesser gir bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer for alle 
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parter. Kommunen bør vurdere hvilke tidspunkt reindriften (reinbeitedistriktene) skal inviteres til 
medvirkning. Dette bør også komme med i kommunens oppsett for planlagt medvirkning. 
 
Til slutt vil vi minne om endringene i sameloven som trådte i kraft 1. juli 2021. Sameloven slår fast at 
representanter for samiske interesser har rett til å bli konsultert i beslutninger eller tiltak som vil 
kunne påvirke samiske interesser direkte. Konsultasjonsplikten omfatter også kommunene, jf. § 4 – 4 
i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Denne endringen forsterker samisk 
reindrifts medvirkning og muligheter til å påvirke tiltak og vedtak som kommunen har myndighet 
over. Dersom Fovsen Njaarke sijte ønsker konsultasjoner i denne eller andre plan- og arealsaker 
som berører reindriften, kan distriktet anmode om slike konsultasjoner. Nærmere opplysninger om 
konsultasjoner m.m. framgår av Veileder fra KMD for kommuner og fylkeskommuner om 
konsultasjoner med samiske interesser (lenke). 
 
Klima og miljø 
Vi har ingen merknader til planprogrammet, men vil anbefale at man bruker Norce sin rapport: 
«Arealstrategi i småkommuner – Bro mellom samfunnsdel og arealdel?» i det videre arbeidet med 
samfunnsplanen. Man bør vurdere om man i samfunnsdelen bør si noe om langsiktige 
arealstrategier som kan brukes i arealdelen senere. Den nye veilederen for kommuneplanens 
arealdel fra 2021 omtaler samfunnsdel og langsiktig arealstrategi i kapittel 1.2.4.   
 
Helse og omsorg og Barn og unge 
Arealstrategi er ikke nevnt, men er noe som også av hensyn til folkehelse og oppvekstsvilkår kan 
anbefales.  En arealstrategi gir en tydeligere kobling mellom samfunnsdel og arealdel, og kan være 
avgjørende for å realisere strategiene i samfunnsdelen og dermed oppnå ønsket samfunnsutvikling. 
Vedtak om arealbruk har direkte påvirkning på folkehelse, oppvekstsvilkår, tilgjengelighet og kan 
også påvirke bærekraft i tjenestene. Arealstrategien bør særlig tydeliggjøre hvor kommunen ønsker 
utvikling av nye boliger, og hvordan vedtak om arealbruk skal støtte opp om stedsutviklingen. 
 
Planprogrammet er kort og konkret, noe som er en fordel, men det er ikke beskrevet videre 
utredningsbehov, og omfanget av kunnskapsgrunnlaget er heller ikke oppgitt. Vi vil minne om at 
oversikten over helsetilstanden i befolkningen, samt over påvirkningsfaktorer for helse, skal holdes 
oppdatert og finnes som et kunnskapsgrunnlag for planleggingen. Kommuneoverlegen er på listen 
over aktører, og kan med sine medisinskfaglige vurderinger gi både nyttige og nødvendig innspill i 
arbeidet med å fortolke tallgrunnlaget.  Andre kilder til kunnskapsgrunnlag for tjenesteutvikling og 
folkehelsearbeid, kan være tall som hentes fra kommunens egne tjenester, fra vedtak som fattes, fra 
FHI sine kommuneprofiler for oppvekst og folkehelse og i Trøndelag har HUNT en stadig økende 
database med statistikk. Relevant statistikk ligger også på Ressursportalen.no, og på SSB/KOSTRA. 
Kunnskapen om den demografiske utviklingen må brukes aktivt ved sektorplanlegging for helse og 
omsorg, og barnehage og skole. 
 
Planprogrammet må sees i sammenheng med planstrategien, og alle de prioriterte strategiske 
temavalgene for planarbeidet kan på ulikt vis knyttes til sektorområdene folkehelse og barn og 
unges oppvekstsvilkår, kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenestene, samt til ansvaret for 
skoler og barnehager. Selv om de valgte teamene dekker bredt, gir de retning for arbeidet med mål 
og strategier i samfunnsdelen. Det er positivt, og gir også grunnlag for å gjøre prioriteringer. 
 
Eldrereformen «Leve hele livet» og «Oppvekstreformen», er to av de mest sentrale nasjonale 
føringene for kommunen. Kommunen må gjennom samfunnsdelen, på et overordnet nivå, vise 
hvordan den vil arbeide for å følge opp føringene.  
 

https://www.ressursportal.no/
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Planprogrammet har et positivt fokus på bærekraftsmålene, og under 3.2. resultatmål viser 
kommunen forståelse for bredden i temaet bærekraft. Folkehelse, oppvekstsvilkår og bærekraft i 
tjenester er dimensjoner med stor betydning for fremtiden til befolkningen og kommunens mulighet 
til å ivareta sine forpliktelser, inkludert som tjenesteyter. Særlig viktig er det at kommunen oppnår 
bærekraft økonomisk og for bemanning innen helse- og omsorgstjenestene til de eldre. Viktige grep 
kan handle om organisering og struktur i tjenestene, forventningsavklaringer om tjenestetilbud og 
stedsutvikling i retning av et mer aldersvennlig samfunn. Stedsutviklingen kan både gjøre det lettere 
for de eldre å greie seg selv, og gjøre kommunen attraktiv for nye ansatte.  
 
Kvaliteten og kapasiteten i andre tjenester og på andre område, kan i årene fremover avhenge av at 
kommunen greier å begrense økningen i tjenestebehov hos de eldste. Det kan frigjøre ressurser til 
allmennlegetjeneste/ legevakt, helsestasjon/skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, rus-/psykisk 
helsearbeid, inkludert arbeidet med forebygging av selvmord, samt arbeidet med å forebygge, 
avdekke og avverge vold og overgrep i nære relasjoner, og også gi bedre mulighet for utvikling av 
skoler og barnehager. 
 
Oppvekstreformen tydeliggjør at kommunens ansvar for barn og unge går lenger enn kun å handle 
om rollen som skole- og barnehageeier, samt som tjenesteyter til de mest utsatte. Reformen skal 
legge til rette for at alle barn og unge, men spesielt de mest utsatte, får oppvekstsvilkår som gir 
robusthet og evne til livsmestring. Dette kan oppnås gjennom samfunnsutvikling som legger til rette 
for møteplasser og mestring, og ved at tjenestene samhandler om å bistå de mest utsatte, før de får 
behov for tiltak fra barnevernet. Barnehager og skoler er hverdagsarenaen for barn og unge, og er 
viktige formidlere av behov hvis det er nødvendig med tilbud på tvers av tjenester. For å utjevne 
sosiale ulikheter i befolkningen har både barnehager og grunnskolen nøkkelroller. Frivilligheten gir 
også viktige bidrag til oppvekstsvilkårene, og kommunen kan ved samhandling med lag og 
organisasjoner styrke det arbeidet som gjøres der. 
 
Kommunens ansvar for skoler og barnehager må ha en forankring i samfunnsdelen. Vi minner om 
Fagfornyelsen og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Med utgangspunkt 
i føringer i samfunnsdelen, må disse nasjonale føringene også tas inn i handlingsdel og 
sektorplanleggingen.  
  
Den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029 - Sammen om aktive liv -beskriver fysisk 
aktivitet som en nasjonal interesse, som skal ivaretas i planleggingen. Handlingsplanen vektlegger et 
bredt sett av virkemidler for å øke aktiviteten i befolkningen. Også Osen kommune må ta disse 
føringene inn i planleggingen, inkludert i arbeidet med samfunnsdelen. Slik kan kommunene bidra til 
at målene for å øke aktivitetsnivået i befolkningen kan oppnås. 
 
Gravplassforvaltning 
En gravplass har sentrale funksjoner i lokalmiljøet og befolkningens liv. Gravplassens særegne 
funksjon må tas vare på en verdig måte, særlig som minnested og sted for sorgbearbeidelse. I 
overordnede måldokument kan gravplasser naturlig inngå i strategier for livsfaser, kulturminner 
eller grøntområder, eventuelt som del av strategi for bærekraftige byer og lokalsamfunn (FN 
bærekraftsmål 11). 
 
Samfunnssikkerhet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 påpeker at trygg 
samfunnsutvikling skal gjøres både gjennom beredskapsplanlegging etter sivilbeskyttelsesloven og i 
samfunns- og arealplanleggingen. Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt 
sier at kommunen er forpliktet til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal gi en 
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oversikt over kommunen sine utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, nå og i 
framtiden. Iht. sivilbeskyttelsesloven § 14 skal kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 
legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved 
utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven.  
 
Kommunen skal videre jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og på 
bakgrunn av helhetlig ROS-analyse utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, jfr. krav i forskrift om kommunal 
beredskapsplikt § 3. Kommuneplanens overordnede planer er derfor en viktig arena for å løfte opp 
både utfordringer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, samt peke på hvordan kommunen 
skal håndtere disse. 
 
Statsforvalteren forventer at kommunens helhetlige ROS-analyse inngår i kunnskapsgrunnlaget i 
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Planen bør videre si noe konkret om kommunens 
utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Dette bør omtales i planen med en kort 
beskrivelse av de utfordringer kommunen står overfor og hvordan de eventuelt vil påvirke 
kommunens sine satsingsområder og prioriteringer.  
 
Iht. statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal 
kommuneplanens samfunnsdel inkludere en overordnet vurdering av om klimaendringer vil påvirke 
langsiktige utfordringer, mål og strategier. I kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, samt 
andre relevante planer, bør kommunen basert på lokale forhold, videre vurdere hvordan endringer i 
klima kan påvirke blant annet samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur og hvordan dette skal 
følges opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Thomas Møller (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Tor Sæther 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Vår dato: 03.03.2022 Vår referanse: 202211188-2 Vår saksbehandler: 
Deres dato: 15.02.2022 Deres referanse: 22/97 - 3  Tone Wikstrøm 

Fylkeskommunens uttalelse til høring av planprogram for 
kommunes samfunnsdel til 2031, Osen kommune 
Viser til oversendelse den 15.02.2022 med høring av planprogram for Osen kommunes 
samfunnsdel til 2031. Osen vedtok i 2021 at overordnet planverk for kommunen skulle 
revideres. Oversendt planprogram er plan for samfunnsdelen, som vil sette premisser for 
videre arbeid med kommuneplanens arealdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. 
Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 
Planprogrammet som Osen kommune har sendt på høring er kortfattet, samtidig som at 
det inneholder alle de nødvendige delene et planprogram er forventet å ha.  
 
Planstrategien peker på følgende prioriteringer: 
 

- Befolkningsutvikling 
- Helse 
- Utdanning 
- Levekår 
- Arbeidsliv 
- Samfunnsdeltakelse 
- Klimaperspektivet 
- Bestå som egen kommune eller sammenslåing 

 
Etter vår vurdering bærer planprogrammet preg av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 
Dette er en styrke. 
 
Nasjonale og regionale rammer 
Det er veldig bra at planprogrammet er tydelig på viktigheten av å implementere FNs 
bærekraftsmål i planarbeidet. Den spennende utfordringen vil bli hvordan dette kommer 
til syne i Osen gjennom planarbeidet, og hvilke bærekraftsmål kommunen velger å 
fokusere på i planperioden. En god implementering av bærekraftmålene bygger opp 
under samfunnsdelen som politisk styringsverktøy. Som kjent ligger gjerne utfordringen i 
å omsette bærekraftmålene til handling i egen organisasjon. 
 

Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Kommunal 
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Fylkeskommunens uttalelse til høring av planprogram for 
kommunes samfunnsdel til 2031,  Osen kommune 

Viser ti l oversendelse den 15.02.2022 med høring av planprogram for Osen kommunes 
samfunnsdel ti l 2031. Osen vedtok i 2021 at overordnet planverk for kommunen skulle 
revideres. Oversendt planprogram er plan for samfunnsdelen, som vil sette premisser for 
videre arbeid med kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. 
Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 
Planprogrammet som Osen kommune har sendt på høring er kortfattet, samtidig som at 
det inneholder alle de nødvendige delene et planprogram er forventet å ha. 

Planstrategien peker på følgende prioriteringer: 
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Helse 
Utdanning 
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Arbeidsliv 
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Klimaperspektivet 
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Etter vår vurdering bærer planprogrammet preg av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 
Dette er en styrke. 

Nasjonale og regionale rammer 
Det er veldig bra at planprogrammet er tydelig på viktigheten av å implementere FNs 
berekraftsmäl i planarbeidet. Den spennende utfordringen vil bli hvordan dette kommer 
til syne i Osen gjennom planarbeidet, og hvilke berekraftsmäl kommunen velger å 
fokusere på i planperioden. En god implementering av bærekraftmålene bygger opp 
under samfunnsdelen som politisk styringsverktøy. Som kjent ligger gjerne utfordringen i 
å omsette bærekraftmålene til handling i egen organisasjon. 
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I tillegg til statlige planretningslinjer, Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019–2023 og FNs bærekraftsmål, vil fylkeskommunen forvente at 
kommunen også legger regionale føringer til grunn i det kommende planarbeidet. 
Regionale planer og strategier finnes på vår hjemmeside. Vi vil særlig trekke fram to som 
kan være til hjelp for kommunen i utforming av samfunnsdelen:  

 
• Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030, vedtatt 15.12.2021 – Her 

blir spesielt Sørjer og Skjervøyan kulturlandskap fremhevet som viktig 
kulturmiljø/kulturlandskap i Osen, gjennom dokumentet «mangfoldige 
Trøndelag». Viktige kulturminner/kulturmiljø av lokal verdi, som ikke er vektlagt i 
regional plan, bør vurderes som en del av arbeidet med samfunnsdelen og/eller 
arealdelen. 
 

• Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 
– med tilhørende handlingsplan 2022-2023, vedtatt desember 2021. Planen skal 
bidra til økt bærekraftig verdiskaping i hele Trøndelag. Innenfor offentlig 
tjenesteyting og forvaltning er det et særlig behov for å styrke kommunenes 
innovasjonskraft og FoU-kompetanse. Det er viktig at kommunene tar en mer 
aktiv rolle i FoU-arbeidet og styrker samarbeidet med både private og offentlige 
virksomheter og frivillige aktører. 

 
  
Planprosessen 
Avslutningsvis i planprogrammet har kommunen har pekt på noen kritiske 
suksessfaktorer som er vesentlige i arbeidet med samfunnsdelen. Fylkeskommunen 
synes kommunen her løfter blikket på en god og nyttig måte. Vi savner imidlertid litt 
bakgrunnsinformasjon om hvordan kommunen har kommet frem til de forskjellige mål, 
og strategier. Kanskje kunne noen utfordringsbilder også med fordel ha blitt omtalt. Vi 
regner imidlertid med at dette vil bli mer detaljert beskrevet i plandokumentene som 
etter hvert vil bli sendt på høring. 
 
Det er mulig å finne mange praktiske tips og verktøy til lokal samfunnsutvikling på 
distriktssenteret.no. Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å 
styrke kommunene sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Her 
kan man finne en del praktiske tips og verktøy til lokal samfunnsplanlegging. De 
beskriver blant annet noen konkrete eksempler for hvordan dere kan gjennomføre 
digitale undersøkelser med innbyggere eller næringsliv som målgruppe, med mer. 
 
Flere lenker for mer inspirasjon kan dere finne på fylkeskommunens hjemmesider, under 
kommunal planlegging – stedsutvikling.  
 
Når det gjelder samfunnsplanens kunnskapsgrunnlag vil vi gjøre spesielt oppmerksom på 
trondelagitall.no. Her presenteres statistikk, fakta og analyser om Trøndelag som 
grunnlag for å utarbeide strategier, planer og beslutninger. Fylkeskommunen kan også 
bistå kommunen med relevant statistikk og analyser til deres virksomhet, dersom det er 
behov for det. 
 
 
 
 

Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Kommunal 

I tillegg til statlige planretningslinjer, Nasjonale forventninger ti l regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 og FNs baerekraftsmäl, vil fylkeskommunen forvente at 
kommunen også legger regionale føringer ti l grunn i det kommende planarbeidet. 
Regionale planer og strategier finnes på vår hjemmeside. Vi vil særlig trekke fram to som 
kan være til hjelp for kommunen i utforming av samfunnsdelen: 

• Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030, vedtatt 15.12.2021 - Her 
blir spesielt Sorjer og Skjervoyan kulturlandskap fremhevet som viktig 
kulturmiljo/kulturlandskap i Osen, gjennom dokumentet «mangfoldige 
Trøndelag». Viktige kulturminner/kulturmiljo av lokal verdi, som ikke er vektlagt i 
regional plan, bør vurderes som en del av arbeidet med samfunnsdelen og/eller 
arealdelen. 

• Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trondelag 2022-2025 
- med tilhørende handlingsplan 2022-2023, vedtatt desember 2021. Planen skal 
bidra til økt bærekraftig verdiskaping i hele Trøndelag. Innenfor offentlig 
tjenesteyting og forvaltning er det et særlig behov for å styrke kommunenes 
innovasjonskraft og FoU-kompetanse. Det er viktig at kommunene tar en mer 
aktiv rolle i FoU-arbeidet og styrker samarbeidet med både private og offentlige 
virksomheter og frivillige aktører. 

Planprosessen 
Avslutningsvis i planprogrammet har kommunen har pekt på noen kritiske 
suksessfaktorer som er vesentlige i arbeidet med samfunnsdelen. Fylkeskommunen 
synes kommunen her løfter blikket på en god og nyttig måte. Vi savner imidlertid litt 
bakgrunnsinformasjon om hvordan kommunen har kommet frem til de forskjellige mål, 
og strategier. Kanskje kunne noen utfordringsbilder også med fordel ha blitt omtalt. Vi 
regner imidlertid med at dette vil bli mer detaljert beskrevet i plandokumentene som 
etter hvert vil bli sendt på høring. 

Det er mulig å finne mange praktiske tips og verktøy til lokal samfunnsutvikling på 
distriktssenteret.no. Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å 
styrke kommunene sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Her 
kan man finne en del praktiske tips og verktøy til lokal samfunnsplanlegging. De 
beskriver blant annet noen konkrete eksempler for hvordan dere kan gjennomføre 
digitale undersøkelser med innbyggere eller næringsliv som målgruppe, med mer. 

Flere lenker for mer inspirasjon kan dere finne på fylkeskommunens hjemmesider, under 
kommunal planlegging - stedsutvikling. 

Når det gjelder samfunnsplanens kunnskapsgrunnlag vil vi gjøre spesielt oppmerksom på 
trondelagitall.no. Her presenteres statistikk, fakta og analyser om Trøndelag som 
grunnlag for å utarbeide strategier, planer og beslutninger. Fylkeskommunen kan også 
bistå kommunen med relevant statistikk og analyser ti l deres virksomhet, dersom det er 
behov for det. 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regionale-strategier2/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kulturminnevern/regional-plan-for-kulturmiljo/regional-plan/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/verdiskapingsstrategien/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/verdiskapingsstrategien/
https://distriktssenteret.no/
https://trondelagitall.no/
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Planfaglige vurderinger og innspill til planprogram 
Selv om planprogrammet ikke er spesielt omfattende, er dette en god start på en viktig 
planprosess. Fylkeskommunen kan bidra med råd og veiledning i løpet av prosessen hvis 
kommunen har behov for dette. Fylkeskommunen er til disposisjon for videre utdyping, 
avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunen har behov for dette.  
 
Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til igangsatte planarbeid. Vi vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse når saken sendes på høring/ offentlig ettersyn.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
seniorrådgiver 

  
  
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
 
Kopimottakere:  
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  

Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Kommunal 

Planfaglige vurderinger og innspill til planprogram 
Selv om planprogrammet ikke er spesielt omfattende, er dette en god start på en viktig 
planprosess. Fylkeskommunen kan bidra med råd og veiledning i løpet av prosessen hvis 
kommunen har behov for dette. Fylkeskommunen er ti l disposisjon for videre utdyping, 
avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunen har behov for dette. 

Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til igangsatte planarbeid. Vi vil 
komme tilbake med en endelig uttalelse når saken sendes på høring/ offentlig ettersyn. 

Med vennlig hilsen 

Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
seniorrådgiver 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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Vår ref. 22/277 - 1
Saksbehandler Jo Terje Stein

Osen kommune

Dato 08.04.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
025/22 Kommunestyret 27.04.2022

Kjøp av vei og molo - Sundholmen

Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar kjøp av vei/molo fra åpningen i moloen på Peter Hepsøs vei, til midt på 
moloen mellom Sundholmen og Strandholmen for kroner 1,-
 
Eiendommen som kjøpes tilhører i dag gårdsnummer 15, bruksnummer 1, og fraskilles denne 
eiendommen ved salget.

Sakens bakgrunn og innhold:
Eiendomsforholdene på Sundhomen/Strandhomen er fragmenterte. I tillegg er det gjennomført en 
utfylling nord-nordøst for molo mellom Strandholmen og Sundholmen. I matrikkelen fremkommer 
denne utfyllingen som eierløs.

Vurdering: 
For Osen kommune som eier av arealer til tilknytning til det eierløse arealet, har det vært ønskelig å 
sikre kommunalt eierskap til areal som er besørget utfylt fra kommunens side.

Administrasjonen har vært i kontakt med grunneier av gnr.15/bnr.1, og har oppnådd enighet med 
eier om at vei/molo fra åpningen i moloen på Peter Hepsøs vei, til midt på moloen mellom 
Sundholmen og Strandholmen, selges til kommunen for kroner 1,-.

Gjennom dette kjøpet, sikres eiendomsforholdene til det arealet som er fylt ut på nord-nordøst side 
av molo mellom Strandholmen og Sundholmen, og det kan legges til rette for videre næringsutvikling 
på holmene.
 
Gjennom kjøpet overtar kommunen vedlikeholdsansvar for vei/molo, samt det vil påløpe kommunen 
kostnader tilknyttet oppmåling, utskilling og registrering i matrikkelen. Disse kostnadene vurderes 
som akseptable, gitt sikret eierskap til den "eierløse" utfyllingen i sjø. 
 
Dette bildet viser arealet kommunen kjøper gjennom handelen:
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Areal som anbefales kjøpt er markert med rød farge.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Saken har ingen relevans i et folkehelseperspektiv.

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Saken har ingen relevans i et klimaperspektiv.
 
Roar Leirset
rådmann
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