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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 23.06.2022
Tidspunkt kl 08:15

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 Johannessen Varaordfører OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF

Saksliste
Saksnr Sakstittel
038/22 Godkjenning av møteinnkalling
039/22 Samlesak for delegasjonssaker:
034/22 Igangsettingstillatelse - gnr 19 bnr 7 - Hepsøya 54 - Oppføring 

av anneks
035/22 Ferdigattest - gnr 20 bnr 65 - Steinsdalsveien 29 - Utskifting av 

skilt på vegg
036/22 Ferdigattest - gnr 14 bnr 35 - Skippergata 1 - Rehabilitering av 

skorstein
037/22 Ferdigattest - gnr 12 bnr 88 - Hopaveien 218 - Søknad om 

tillatelse til tiltak for nedsetting av sandfangkum og 
oljeutskiller

038/22 Gnr 16 bnr 11 - Ramsøya 25 - Søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett for oppføring av veranda. Tiltakshaver - 
Børge Aune, Trondheim.

039/22 Ferdigattest - gnr 12 bnr 81 - Terje Skåren - Naust

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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040/22 Gnr 19 bnr 3 - Hepsøya 121 - Søknad om endring av gitt 
tillatelse for oppføring av hytte ved Hepsøya. Tiltakshaver - Liv 
Kristin og Kent Høvik, Strand.

041/22 Gnr 26 bnr 38 - Steinsdalsveien 436 - Tilknytning kommunalt 
vann. Tiltakshaver - Tore Fuglemo, Namsos.

042/22 Ferdigattest - gnr 14 bnr 50 - Skippergata 5 - Rehabilitering 
skorstein

043/22 Gnr 27 bnr 16 - Steinsveien 96 - Søknad om tillatelse til tiltak 
uten ansvarsrett for oppføring av nytt melkefjøs. Tiltakshaver - 
Mildrid Einmo, Steinsdalen.

044/22 Gnr. 33 bnr. 15 - Lindset - Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett for oppsetting av naust. Tiltakshaver - Stian 
Larsen.

045/22 Ferdigattest - gnr 39 bnr 1 - Vassdølin 4 - Fritidsbolig
047/22 Gnr 33 bnr 13 - Lindset - Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett for oppføring av naust. Tiltakshaver - Knut Joar 
Matberg.
Politiske saker:

040/22 Retningslinjer ved godkjenning av oppføring av anneks.
041/22 Gnr 20 bnr 70 - Nedre Forøyveien 6 - Søknad om dispensasjon 

fra reguleringsplan, Osen sentrum, for oppføring av 
vinterhage. Tiltakshaver - Bjørnar Mogren.

042/22 Gnr 1 bnr 69 - Seterveien 4 - Søknad om dispensasjon fra pbl. 
§ 1-8 for oppføring av kombinert overnatting- og sanitærbygg. 
Tiltakshaver - Seter Brygge AS.

043/22 Gnr 14 bnr 257 - Strandaveien 286 - Søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel (PBL 1/8) for oppføring av 2 
brakker/venterom og lager.

044/22 Tertialrapport I per 30. april 2022

Steinsdalen,  15.06.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/461 - 2
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 15.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
038/22 Formannskap 23.06.2022

Godkjenning av møteinnkalling

Rådmannens forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
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Vår ref. 22/461 - 1
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 15.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
039/22 Formannskap 23.06.2022

Samlesak for delegasjonssaker

Sakene tas til orientering.

Underliggende saker
Saksnr. Tittel
034/22 Igangsettingstillatelse - gnr 19 bnr 7 - Hepsøya 54 - Oppføring av anneks
035/22 Ferdigattest - gnr 20 bnr 65 - Steinsdalsveien 29 - Utskifting av skilt på vegg
036/22 Ferdigattest - gnr 14 bnr 35 - Skippergata 1 - Rehabilitering av skorstein
037/22 Ferdigattest - gnr 12 bnr 88 - Hopaveien 218 - Søknad om tillatelse til tiltak for 

nedsetting av sandfangkum og oljeutskiller
038/22 Gnr 16 bnr 11 - Ramsøya 25 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 

oppføring av veranda. Tiltakshaver - Børge Aune, Trondheim.
039/22 Ferdigattest - gnr 12 bnr 81 - Terje Skåren - Naust
040/22 Gnr 19 bnr 3 - Hepsøya 121 - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av 

hytte ved Hepsøya. Tiltakshaver - Liv Kristin og Kent Høvik, Strand.
041/22 Gnr 26 bnr 38 - Steinsdalsveien 436 - Tilknytning kommunalt vann. Tiltakshaver - 

Tore Fuglemo, Namsos.
042/22 Ferdigattest - gnr 14 bnr 50 - Skippergata 5 - Rehabilitering skorstein
043/22 Gnr 27 bnr 16 - Steinsveien 96 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 

oppføring av nytt melkefjøs. Tiltakshaver - Mildrid Einmo, Steinsdalen.
044/22 Gnr. 33 bnr. 15 - Lindset - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 

oppsetting av naust. Tiltakshaver - Stian Larsen.
045/22 Ferdigattest - gnr 39 bnr 1 - Vassdølin 4 - Fritidsbolig
047/22 Gnr 33 bnr 13 - Lindset - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring 

av naust. Tiltakshaver - Knut Joar Matberg.



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Agraff Arkitektur As
Mellomila 56
7018 TRONDHEIM

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1186 - 13 23.05.2022

Saksnr. Utvalg
034/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 034/22

Igangsettingstillatelse - gnr 19 bnr 7 - Hepsøya 54 - Oppføring av anneks

Viser til søknad mottatt 22.04.22.

Tiltak: Oppføring av anneks
Byggested: Gbnr: 19/7 Hepsøya 54
Tiltakshaver: Kjell Eirik Johnsen

Magnus Blindes Veg 6 B
7052 TRONDHEIM 

Ansvarlig søker: Agraff Arkitektur As
Mellomila 56
7018 TRONDHEIM

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-3 jfr. § 20-1 gis det igangsettingstillatelse for oppføring av 
anneks med et BYA på 26,3 m2 ved gnr. 19 bnr. 7 som omsøkt.

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Det er ikke tillatt å installere kjøkkenfasiliteter i annekset
 Annekset skal ikke benyttes som egen boenhet

Saksopplysninger
Agraff Arkitektur AS søker om igangsettingstillatelse for anneks ved gnr. 19 bnr. 7 ved Hepsøya. 
Annekset har et bebygd areal (BYA) på 26,3 m2 og et bruksareal (BRA) på 20,9 m2 og skal oppføres 
med saltak. Bygget har inntegnet to soverom og ett bad, alle rom med egen ytterdør. 

Det ble i politisk sak 12/22 i formannskapet den 10.02.22 gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
§ 1-8 for oppføring av anneks med en avstand til sjø på 42 m. 



Side 2 av 3

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§ 20-3, 23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Agraff Arkitektur AS
Agraff Arkitektur AS
Olden Bygg og 
vaktmesterservice AS

SØK Hele tiltaket
PRO Ansvar iht. til søknad
UTF Ansvar iht til søknad

06.05.2022 TK. 1
TK. 1
TK. 1

09.05.2022

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 03.01.2022 med journaldato 03.01.2022.

Forutsetninger iht lovverket
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. 
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at rammetillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  

Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest er gitt, jf. pbl § 21-10.
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven.
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.

Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Bygget har en moderne fasong uten takutstikk, verken på gavlender eller langsider. Ved det største 
soverommet er det to vinduer mens ved det minste soverommet og badet er det glassfelt ved siden 
av ytterdør.

Alle rom har nødvendig rømningsmuligheter. For at bygget skal kunne godkjennes som anneks, kan 
kjøkkenfasiliteter ikke bygges. Dette for å unngå at bygget brukes som en selvstendig boenhet. Ellers 
er bygget vurdert å inneha nødvendige visuelle kvaliteter.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr 50 % av sats 26-50 

m2
2500 1 2500 Kjell Eirik Johnsen

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Kjell Eirik Johnsen Magnus Blindes Veg 6 B 7052 TRONDHEIM
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Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2.
JpID: 22/1772

Ansvarlig søker:
Eurosign As
Stanseveien 21
0975 OSLO
 

Tiltakshaver:
Coop Midt-Norge Sa
Postboks 2425 Torgarden
7005 TRONDHEIM

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Steinsdalsveien 29 20 65

Tiltakets/byggets art

Utskifting av skilt ved Coop Prix Osen

Vedtaksdato Saksnr

19.05.2022 035/22

Dato for søknad om ferdigattest: 03.03.22

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf. pbl §20-1).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

19.05.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2.
JpID: 22/1778

Ansvarlig søker:
Atle Karlsen As
c/o Atle Karlsen Sneveveien 26
7740 STEINSDALEN
 

Tiltakshaver:
Gunn Kristin Tørstad
Skippergata 1
7740 STEINSDALEN

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Skippergata 1 14 35

Tiltakets/byggets art

Rehabilitering av skorstein / enebolig

Vedtaksdato Saksnr

19.05.2022 036/22

Dato for søknad om ferdigattest: 04.05.22

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf. pbl §20-1).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

Osen 19.05.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2.
JpID: 22/1803

Ansvarlig søker:
Tore Løkke A S
Stokksundveien 1010
7177 REVSNES
 

Tiltakshaver:
Tore Løkke A S
Stokksundveien 1010
7177 REVSNES

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Hopaveien 218 12 88 3

Tiltakets/byggets art

Nyanlegg / oljeutskiller

Vedtaksdato Saksnr

20.05.2022 037/22

Dato for søknad om ferdigattest:  29.03.22

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf. pbl §20-1).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

Osen 20.05.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Børge Aune
Brøsetvegen 74
7046 TRONDHEIM

Deres ref. Vår ref. Dato
21/567 - 5 19.05.2022

Saksnr. Utvalg
038/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 038/22

Gnr 16 bnr 11 - Ramsøya 25 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring 
av veranda. Tiltakshaver - Børge Aune, Trondheim.

Viser til søknad mottatt 15.06.21.

Tiltak: Terrasse
Byggested: Gbnr: 16/11 Ramsøya 25
Tiltakshaver: Børge Aune

Brøsetvegen 74
7046 TRONDHEIM

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-4 pkt. a, tillatelse til 
oppføring av veranda ved gnr. 16, bnr. 11 som omsøkt.

Tiltakets størrelse:
BYA:  38,3 m2

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger med journaldato 15.06.2021.

Forutsetninger iht. lovverket
1. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
2. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.
3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.

4. Det er tiltakshavers ansvar selv å påse at bygget blir oppført i tråd med bestemmelser i plan- 
og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift og dimensjoneringsstandarder.
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5. Mindre endringer underveis må normalt avklares med kommunen på forhånd. Om tiltaket 
inneholder korreksjoner ut fra godkjente tegninger, så må disse forevises ved søknad om 
ferdigattest.

6. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen via anmodning om dette fra 
søker/tiltakshaver jf. pbl §21-10.

Saksopplysninger
Børge Aune søker om tillatelse for oppføring av veranda i tilknytning til sitt fritidshus ved gnr. 16, bnr. 
11 ved Ramsøya.

Verandaen vil få et bebygd areal (BYA) på 38,3 m2 og skal bygges i tilknytning til eksisterende 
fritidshus og vinterhage. 

Planstatus
Kommuneplanens arealdel.

Planformål
Fritidsbebyggelse

Adkomst
Ingen endringer i adkomst.

Nabovarsel
Ingen merknader til nabovarslet.

Kommunens vurderinger:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Omsøkte veranda skal settes opp på fritidshuset søndre og vestre vegg. Tiltaket er et forholdsvis 
enkelt tiltak som kommer under søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett. 

Søknaden kom inn på juni i 2021, og har blitt gjenstand for forglemmelse. Det vil derfor ikke bli sendt 
fakturakrav på saken da saksbehandlingsfristen er overskredet.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8)
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan
og bygningsloven. Omsøkte veranda vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette
tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som
må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11).

Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik
grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket
ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
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Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire,
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

Saken vurdert i et klimaperspektiv
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Børge Aune Brøsetvegen 74 7046 TRONDHEIM



Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, ajourført 
med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-10 jf. SAK10 §§ 
8-1 og 8-2.

JpID: 22/1817

Tiltakshaver:
Terje Skåren
Einervegen 8
7716 STEINKJER

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Terje Skåren 12 81

Tiltakets/byggets art

Nybygg / naust

Vedtaksdato Saksnr

23.05.2022 039/22

Dato for søknad om ferdigattest: 01.05.22

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf pbl §20-4).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent dokumentasjon 

for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, godkjent dokumentasjon 
og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

Osen 23.05.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Liv Kristin Høvik
Vingsandveien 18
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/547 - 4 24.05.2022

Saksnr. Utvalg
040/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 040/22

Gnr. 19 bnr 3 - Hepsøya 121 - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte 
ved Hepsøya. Tiltakshaver - Liv Kristin og Kent Høvik, Strand.

Viser til søknad mottatt 28.04.22.

ENDRING AV TILLATELSE
etter Plan- og bygningsloven § 20-3

Tillatelsen det søkes om avvik eller endring fra

JP ID: 21/547-2 Dato: 02.07.21

Adresse Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.
Hepsøya 121 19 3
Tiltakshaver
Liv Kristin Høvik
Vingsandveien 18
7740 STEINSDALEN

Endringens art
Bebygd areal er endret fra 29,4 m2 til 28 m2. Takvinkel endres fra 30 til 33 o. Noen endringer av 
vindusplasseringer.

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 pkt. b, tillatelse til endring 
av gitt tillatelse for hytte ved gnr. 19, bnr. 3 ved Hepsøya.
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Forutsetninger iht. lovverket
1. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen jf. pbl § 21-10.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tillatelse til tiltak 26 

-50 m2 Endring av 
gitt tillatelse

5000 1 5000 Liv Kristin Høvik

Saksopplysninger
Liv Kristin og Kent Høvik søker om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte ved gnr. 19,
bnr. 3 ved Hepsøya i Osen kommune. Tiltaket har et BYA (bebygd areal) på 28 m2, og et BRA
(bruksareal) på 16,9 m2. Hytta som et enkel laftebygg får en takvinkel på 33o, skal fores ut med 
150 mm isolasjon som kles med vindsperre og liggende bordkledning. Noen endringer på 
vindusplassering gjøres i tillegg til endring av bebygd areal og takvinkel.

Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Omsøkte endringer av gitt tillatelse er vurdert å tilfredsstille nødvendige krav jfr. teknisk 
forskrift, i tillegg til å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29 - 2 som går på utforming, visuelle 
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Kent Ronny Høvik Vingsandveien 18 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Tore Fuglemo
Granheimvegen 10
7803 NAMSOS

Deres ref. Vår ref. Dato
22/383 - 2 24.05.2022

Saksnr. Utvalg
041/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 041/22

Gnr. 26 bnr 38 - Steinsdalsveien 436 - Tilknytning kommunalt vann. Tiltakshaver - Tore 
Fuglemo, Namsos.

Viser til søknad mottatt 06.05.22

Adresse: Gbnr: 26/38 Steinsdalsveien 436
Søker: Tore Fuglemo, Namsos

Vedtak
Osen kommune godkjenner deres søknad om sanitærabonnement til kommunalt vann for
fritidshus med etablering av en (1) utvendig vannpost ved gnr. 26, bnr. 38.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 06.05.22

Vilkår:
1. Tiltaket skal gjennomføres i samråd med driftsansvarlig for vann- og avløpsanlegg i Osen

kommune.
2. For arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg forutsettes at det under hele arbeidet er

operatør til stede som har ADK-1 kompetanse eller tilsvarende.
3. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med bestemmelse gitt

eller i medhold av plan- og bygningsloven.
4. Ved søknad om ferdigattest, skal innmålingsdata på ledninger og evt. kummer legges

ved/dokumenteres

Saksopplysninger
Tore Fuglemo, Namsos søker om tillatelse for tilkobling av fritidshus gnr. 26, bnr. 38 til Osen / Strand 
kommunale vannledning.

Det er søkt om tilkobling med utvendig tappepunkt. Gravearbeider skal utføres av Gunnar Einmo og 
anboring /kobling og legging av rør skal utføres av Fidtjov Kvernland.
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Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, Forskrift om kommunale vann- og
avløpsgebyrer samt Osen kommunens delegasjonsreglement.

Informasjon om saken:
Det er planlagt tilkobling til kommunal ledning som ligger ca. 35 m sørvest for fritidshuset. 

Begrunnelse
Vurdering/drøfting:
Pga. at det er uforholdsmessig langt til nærmeste kum, vil det bli gitt tillatelse til at anboring direkte 
på hovedledning kan gjennomføres. 

Før tilkobling kan gjennomføres skal kommunens driftsansvarlig kontaktes for evt. utsending av 
melding om vannavstegning.

Gebyr
Tilknytningsgebyr for fritidshus i 2022 er på kr 24 679,-

Vi vil sende deg gebyr etter gjeldende satser.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Kopi til
Fridtjov Joar Kvernland Steinsdalsveien 1092 7740 STEINSDALEN
Olav Gunnar Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN



Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2.
JpID: 22/1896

Ansvarlig søker:
Brannvern og Bygningsservice AS
Porshaugen 7
7240 HITRA
 

Tiltakshaver:
Bård Olav Aune
Skippergata 5
7740 STEINSDALEN

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Skippergata 5 14 50

Tiltakets/byggets art

Rehabilitering av skorstein/bolighus

Vedtaksdato Saksnr

27.05.2022 042/22

Dato for søknad om ferdigattest: 19.05.22

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf. pbl §20-1).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

Osen 27.05.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 postmottak@osen.kommune.no
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen Org.nr Internett

944 350 675 www.osen.kommune.no

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Sa
InnoCamp Skolegata 22
7713 STEINKJER

Deres ref. Vår ref. Dato
22/390 - 5 08.06.2022

Saksnr. Utvalg
043/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 043/22

Gnr 27 bnr 16 - Steinsveien 96 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 
oppføring av nytt melkefjøs. Tiltakshaver - Mildrid Einmo, Steinsdalen.

Viser til søknad mottatt 10.05.22

Tiltak: Nytt melkefjøs
Byggested: Gbnr: 27/16 Steinsveien 96
Tiltakshaver: Mildrid Einmo

Steinsdalsveien 577
7740 STEINSDALEN

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-4 pkt. b, tillatelse til
oppføring av ny driftsbygning /melkefjøs ved gnr. 27, bnr. 16 som omsøkt.

Tiltakets størrelse:
BRA: 918 m2

BYA: 944 m2

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Ved utgraving av byggetomta må det utvises aktsomhet med tanke på evt. leire i grunnen. 
 Hvis en skulle støte på leire i byggegrunnen, må det straks foretas nøye vurdering av 

tilstanden og evt. gjennomføres nødvendige tiltak for å unngå utglidninger.
 I driftsbygningen må plasseres ut nødvendig brannslokningsutstyr i form av pulverapparater 

eller vannslanger 

Forutsetninger iht. lovverket
1. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9.
2. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.
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3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 
opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2.

4. Det er tiltakshavers ansvar selv å påse at bygget blir oppført i tråd med bestemmelser i plan- 
og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift og dimensjoneringsstandarder.

5. Mindre endringer underveis må normalt avklares med kommunen på forhånd. Om tiltaket 
inneholder korreksjoner ut fra godkjente tegninger, så må disse forevises ved søknad om 
ferdigattest.

6. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig eller 
godkjent ferdigattest fra søker/tiltakshaver jf. pbl. §21-10.

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger med journaldato 10.05.2022.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr "Mindre" tiltak som 

kan måles etter 
areal (50 % av 
hovedsats)

6579 1 6579 Mildrid Einmo

Saksopplysninger
Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring 
av driftsbygning / melkefjøs ved gnr. 27 bnr. 16 i Steinsdalen. Bygget er planlagt for melkekyr, kviger 
og okser og har et totalt bruksareal på 944 m2. 

Byggetomt ligger innenfor et område som i arealdelen til kommuneplanen er avsatt til landbruk-, 
natur- og friluftsformål, LNFR. Dette innebærer at det ikke er tillatt med annen bygge- og 
anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring 
(tradisjonell landbruksvirksomhet). 

Bygget plasseres i risikoklasse 2 og brannklasse 1. Det anslås at tilbygget har en spesifikk brannenergi 
på 50-400 MJ/m2, og med henvisning til Tek 10 § 11-7 betraktes hele bygget som 1 brannseksjon.
Bygget deles opp i 3 brannceller herunder biromsavdeling, teknisk rom og husdyrrommet.

Videre deles sperreloft opp i 2 brannceller.  Avstanden til nærmeste bygg overstiger 8 m, og følgelig 
ikke nødvendig med branntiltak i denne sammenheng.  Det bil bli montert brannvarslingsanlegg i 
hele bygget. Husdyrrommet har rømningsveger som oppfyller krav iht. Tek 10 § 11-15, dvs. minimum
bredde 1,6 meter og avstand ikke over 30 meter til nærmeste rømningsvei. Husdyrinnredning
tilpasses rømningsvegene.

Overskuddsmasser fra byggetomta vil bli deponert på brakklagt dyrkamark på Klauvmyra og i nedlagt 
sandtak ved enden av Melhusveien.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel

Planformål
LNFR

Adkomst
Ingen endring av adkomst pga. eksisterende adkomst til baksiden av eksisterende fjøs tas i bruk.
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Nabovarsel
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet

Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Omsøkte fjøs faller godt inn under arealformålet LNFR. Tiltaket faller også inn under 
byggesaksforskriften (SAK) kap. 3, Alminnelige driftsbygninger i landbruket, § 3-2 pkt. b da samlet 
areal er under 1000 m2. Bygget har en lengde på 43,6 m og en bredde på 21,6 m og skal oppføres 
med saltak på 19o. Ut fra tegninger og beskrivelse synes det som selve bygningskroppen er av 
betongelementer, som også er det mest vanlige byggematerialet for slike driftsbygninger. 
Ved at overskuddsmasser skal transporteres til Klauvmyra og det nedlagte sandtaket ved Melhus vil 
dette medføre en del transport langs veiene i området.
Omsøkte fjøs er vurdert å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29-2 som går på utforming, visuelle 
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8)
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan
og bygningsloven. Omsøkte fjøs/driftsbygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet 
vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på 
naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke 
kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan 
skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). 

Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, kvikkleire,
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. Imidlertid ligger tomta innenfor området som 
NVE betegner som aktsomhetsområde for flom. Dette er 4,0 m høyere enn Steinsdalselva som går ca. 
125 m nedenfor, og samtidig på samme høyde som eksisterende driftsbygning. Det er ikke registrert 
så høy vannstand ved tidligere flommer at planlagte plassering av ny driftsbygning vurderes som en 
risiko.

Hvis en skulle støte på leire i grunnen, må det straks foretas nøye vurdering av tilstanden og evt. 
gjennomføres nødvendige tiltak for å unngå utglidninger.

Saken vurdert i et klimaperspektiv
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 
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Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Mildrid Einmo Steinsdalsveien 577 7740 STEINSDALEN



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 

 
postmottak@osen.kommune.no 

7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Stian Larsen 
Nordsihaugen 34 
7715 STEINKJER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/431 - 4 08.06.2022 

 
 

Saksnr. Utvalg 
044/22 Formannskap 

 
Delegert sak nr.: 044/22 
 
Gnr. 33 bnr. 15 - Lindset - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppsetting av 
naust. Tiltakshaver - Stian Larsen. 
 
Viser til søknad mottatt 02.06.22 
 

Tiltak: Oppsetting av naust 
Byggested: Gbnr: 33/15 Lindset 
Tiltakshaver: Stian Larsen 
 Nordsihaugen 34 
 7715 STEINKJER 

 
  
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-4 tillatelse til oppføring av naust ved gnr. 33/15 
ved Lindset. 
 
Tiltakets størrelse: 
BRA: 32,2 m2 

BYA: 36,0 m2 

 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

• Tiltaket skal oppføres i tråd med mottatte tegninger og situasjonsplan  
• Parkering av kjøretøy skal skje på tidligere anlagte plass ved gnr. 33 bnr. 1. 
• Naustet skal oppføres jfr. retningslinjer i kommuneplanens arealdel pkt. 2.3.4 som omfatter 

naust:  
o Naust skal oppføres uten vinduer i tradisjonell stil i form og farge. Enkeltstående 

vindu kan tillates der dette er i tråd med annen nærliggende naustbebyggelse. Vindu 
skal når naust ikke er i bruk være tildekket med vinduslem lik bordkledning ellers. 

o Etableringen skal ikke være til hinder for fri ferdsel for allmennheten i strandsonen. 
o Støping av større skråplan/båtopptrekk foran naustet er ikke tillatt. 
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Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på tegninger med journaldato 10.04.2022. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
2. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 
3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
4. Det er tiltakshavers ansvar selv å påse at bygget blir oppført i tråd med bestemmelser i plan- 

og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift og dimensjoneringsstandarder. 
5. Mindre endringer underveis må normalt avklares med kommunen på forhånd. Om tiltaket 

inneholder korreksjoner ut fra godkjente tegninger, så må disse forevises ved søknad om 
ferdigattest. 

6. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen via anmodning om dette fra 
søker/tiltakshaver jf. pbl §21-10. 

 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Byggesaksgebyr Mindre tiltak som 

kan måles etter 
areal. 50 % av 
hovedsats  

2500 1 2500 Stian Larsen 

 
Saksopplysninger 
Stian Larsen søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust ved gnr. 33 bnr. 15 
ved Lindset hytteområde. Naustet har et bebygd areal (BYA) på 36,0 m2 og skal oppføres på støpt 
plate på grunn i tradisjonell stil med saltak på 38o takvinkel og stående kledning. Naustet ønskes bygd 
med et lite vindu på begge langsider og porter i begge ender. 
 
Planstatus 
Reguleringsplan – Lindset hytteområde. 
 
Planformål 
Fritidsbebyggelse (naustområde). 
 
Adkomst 
Det er regulert adkomst ned til sjøen og naustene. Avkjørselstillatelse forutsettes å være godkjent i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.  
 
Nabovarsel 
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet. 
 
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Naustet det søkes om skal oppføres i tradisjonell nauststil. Det er planlagt bygd med porter i begge 
ender av bygget. Det er vanlig at naust bygges med dør i bakkant av naustet, men at dette erstattes 
med en port vil ikke ha noen større betydning visuelt. 
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Ellers er omsøkte naust vurdert å tilfredsstille de krav som pbl. § 29-2 som går på utforming, visuelle 
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak. 
 
Vurdering etter kulturminneloven (kulml.) 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, jf. kulml. § 4. Området er heller 
ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kulml. §§ 20 eller 22a. 
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. Tiltaket ligger under den marine grense/i 
et område som har leirgrunn, og ved utgraving av byggetomta må det tas hensyn til dette. 
 
Folkehelseperspektiv 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 
 



Ferdigattest
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, 
ajourført med endringer senest ved lov 08.05.09, §21-
10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2.
JpID: 22/2046

Ansvarlig søker:
Per Andreas Osen
Sneveveien 20
7740 Steinsdalen

Tiltakshaver:
Per Andreas Osen
Sneveveien 20
7740 STEINSDALEN

FERDIGATTEST ER GITT FOR
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

Vassdølin 4 39 1 38

Tiltakets/byggets art

Nybygg / hytte

Vedtaksdato Saksnr

13.06.2022 045/22

Dato for søknad om ferdigattest: 09.06.22

Tiltaket, eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf. pbl §20-1).

Merknader:
1. Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest.
2. Det er ikke gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent 

dokumentasjon for tiltaket. Vi forutsetter derfor at tiltaket er utført i tråd med gitt tillatelse, 
godkjent dokumentasjon og gitte merknader/ kommentarer i tillatelsen.

Sted Dato Underskrift

Osen 13.06.2022 Ronald Bratberg
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur, 
i henhold til interne rutiner.

Gebyr



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 

 
postmottak@osen.kommune.no 

7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Knut Joar Matberg 
Finnemarka 4 B 
7603 LEVANGER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/433 - 4 14.06.2022 

 
 

Saksnr. Utvalg 
047/22 Formannskap 

 
Delegert sak nr.: 047/22 
 
Gnr 33 bnr 13 - Lindset - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av 
naust. Tiltakshaver - Knut Joar Matberg. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Bygging av naust 
Byggested: Gbnr: 33/13 Lindset 
Tiltakshaver: Knut Joar Matberg 
 Finnemarka 4 B 
 7603 LEVANGER 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 20-3 jfr. § 20-4 tillatelse til oppføring av naust ved gnr. 
33/13 ved Lindset. 
 
Tiltakets størrelse: 
BRA: 32,2 m2 

BYA: 36,0 m2 

 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

• Tiltaket skal oppføres i tråd med mottatte tegninger og situasjonsplan  
• Parkering av kjøretøy skal skje på tidligere anlagte plass ved gnr. 33 bnr. 1. 
• Bygget skal oppføres jf. retningslinjer i kommuneplanens arealdel pkt. 2.3.4 som omfatter 

naust:  
o Naust skal oppføres uten vinduer i tradisjonell stil i form og farge. Enkeltstående 

vindu kan tillates der dette er i tråd med annen nærliggende naustbebyggelse. Vindu 
skal når naust ikke er i bruk være tildekket med vinduslem lik bordkledning ellers. 

o Etableringen skal ikke være til hinder for fri ferdsel for allmennheten i strandsonen 
o Støping av større skråplan/båtopptrekk foran naustet er ikke tillatt 

 
 



Side 2 av 3 
 

Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på tegninger med journaldato 10.04.2022. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
2. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 
3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
4. Det er tiltakshavers ansvar selv å påse at bygget blir oppført i tråd med bestemmelser i plan- 

og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift og dimensjoneringsstandarder. 
5. Mindre endringer underveis må normalt avklares med kommunen på forhånd. Om tiltaket 

inneholder korreksjoner ut fra godkjente tegninger, så må disse forevises ved søknad om 
ferdigattest. 

6. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen via anmodning om dette fra 
søker/tiltakshaver jf. pbl §21-10. 

 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Byggesaksgebyr Mindre tiltak som 

kan måles etter 
areal. 50 % av sats 

2500 1 2500 Knut Joar Matberg 

 
 
Saksopplysninger 
Stian Larsen søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust ved gnr. 33 bnr. 15 
ved Lindset hytteområde. Naustet har et bebygd areal (BYA) på 36,0 m2 og skal oppføres på støpt 
plate på grunn i tradisjonell stil med saltak på 30o takvinkel og stående kledning. Naustet ønskes bygd 
med et lite vindu på begge langsider og porter i begge ender. 
 
Planstatus 
Reguleringsplan – Lindset hytteområde 
 
Planformål 
Fritidsbebyggelse (naustområde) 
 
Adkomst 
Det er regulert adkomst ned til sjøen og naustene. Avkjørselstillatelse forutsettes å være godkjent i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.  
 
Nabovarsel 
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet. 
 
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Naustet det søkes om skal oppføres i tradisjonell nauststil. Det er planlagt bygd med porter i begge 
ender av bygget. Det er vanlig at naust bygges med dør i bakkant av naustet, men at dette erstattes 
med en port vil ikke ha noen større betydning visuelt. 
 
Ellers er omsøkte naust vurdert å tilfredsstille de krav som pbl. § 29-2 som går på utforming, visuelle 
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde. 
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Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak. 
 
Vurdering etter kulturminneloven (kulml.) 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kulml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kulml. §§ 20 eller 22a. 
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. Tiltaket ligger under det marine grense/i 
et område som har leirgrunn, og ved utgraving av byggetomta må det tas hensyn til dette. 
 
Folkehelseperspektiv 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
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Vår ref. 22/426 - 1
Saksbehandler Ronald Bratberg

Osen kommune

Dato 31.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
040/22 Formannskap 23.06.2022

Retningslinjer ved godkjenning av oppføring av anneks.

Rådmannens innstilling:
Osen kommune ved formannskapet vedtar følgende retningslinjer / krav for godkjenning av søknad 
om oppføring av anneks:

 Anneks kan oppføres med stue, soverom og bad (ikke kjøkken).
 Vann kan legges inn på rom som skal benyttes til bad eller toalett (ikke annet rom i 

annekset).
 Anneks skal plasseres i tunform til hovedbygning (hytte/fritidshus) slik at det ved et senere 

tidspunkt ikke enkelt kan fradeles og to separate bruksenheter oppstår.
 Anneks skal normalt sett tilfredstille kravene i TEK 17.
 Anneks bør ha en utforming som står i stil med hovedbygning / tilpasses eksisterende 

bebyggelse i størst mulig grad.

Sakens bakgrunn og innhold:
Osen kommune mottar med jevne mellomrom søknader om oppføring av anneks ved 
fritidseiendommer.
 
Størrelse på byggene og ikke minst hvilke rom som er planlagt i byggene varierer i stor grad. Som 
oftets søkes det satt opp et anneks i kombinasjon med uthus. Hvis en søker på ordet anneks, så står 
det at et anneks betyr vedheng, og betegner i bygningssammenheng en mindre bygning som hører til 
en større.
 
Et anneks er vanligvis en frittstående bygning, eventuelt en del av en annen bygning. Et anneks kan 
funksjonelt sett bare fungere sammen med en annen bygning. Et anneks er beregnet på beboelse, 
men kan ikke innredes eller utformes slik at det fungerer som en selvstendig boenhet.
 
Bygging av anneks er søknadspliktig, på lik linje som et fritidshus, og skal tilfredstille (vanligvis pga. 
størrelsen) minimumskravene i TEK 17, kap. 14 i, Energi.
 
Vurderinger:
Etter kontakt med saksbehandler i Ørland kommune, sier vedkommende at at de legger til grunn 
at så lenge ett av de fire hovedfunksjonene mangler (kjøkken, stue, bad og soverom), oppstår det 
ikke noen ny fullverdig bruksenhet og det er pr. definisjon er et anneks. Osen kommune har nok ikke 
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vært absolutt konsekvente på slike vurderinger i alle tilfeller, men vi har vært nøye med at annekset 
må plassers i tunform til hovedhytta, slik at det på et senere tidspunkt ikke enkelt kan fradeles og to 
separate bruksenheter oppstår ved «deling til eksisterende bruk».
 
Det er fullt mulig å følge Ørland kommunes løsning. Samtidig kan denne løsningen medføre 
tvilstilfeller, da eksempelvis stue kan bygges slik at soveromsfunksjonen tilnærmelsesvis kan 
opprettholdes (eks. gjennom alkove eller hems) uten separat soverom. 
 
Et alternativ er rett og slett si at anneks ikke kan inneholde kjøkkenfunksjoner. Vann kan legges inn i 
anneks, og benyttes til bad, dusj, toalett og servant, men ikke legges inn på et evt. oppholdsrom. 
Anneks skal plasseres på tomta slik at det er en naturlig del av eksisterende bygningsmasse, dvs. i 
tunform, og kan ikke plasseres i utkanten av tomta.
 
For å unngå eventuelle tvilstilfeller, og dermed sikre likebehandling av alle søknader, anbefales det at 
kjøkkenfunksjonen ikke kan inkluderes i et anneks.

Det foreslås derfor at følgende kulepunkter vedtas som gjeldende krav for godkjenning når søknad 
om anneks i Osen kommune skal behandles:

 Anneks kan oppføres med stue, soverom og bad (ikke kjøkken).
 Vann kan legges inn rom som skal benyttes til bad eller toalett (ikke annet rom i annekset).
 Anneks skal plasseres i tunform til hovedbygning (hytte/fritidshus) slik at det ved et senere 

tidspunkt ikke enkelt kan fradeles og to separate bruksenheter oppstår.
 Anneks skal normalt sett tilfredstille kravene i TEK 17.
 Anneks bør ha en utforming som står i stil med hovedbygning / tilpasses eksisterende 

bebyggelse i størst mulig grad.
 
 
Roar Leirset
rådmann
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Vår ref. 22/308 - 6
Saksbehandler Ronald Bratberg

Osen kommune

Dato 13.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
041/22 Formannskap 23.06.2022

Gnr 20 bnr 70 - Nedre Forøyveien 6 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, Osen 
sentrum, for oppføring av vinterhage. Tiltakshaver - Bjørnar Mogren.

Rådmannens innstilling:
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel og pbl. § 1-8 for oppføring av vinterhage ved gnr. 20, bnr. 70. Dispensasjon gis under 
forutsetning av at det ikke kommer merknader fra Trøndelag fylkeskommune som tilsier at 
dispensasjon ikke kan gis.
 
Begrunnelse:
Fordelene med tiltaket anses å være klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i 
strid med prinsippene i nml. § 8-12.

Sakens bakgrunn og innhold:
Bjørnar Mogren søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Osen sentrum for oppføring 
vinterhage med et bebygd areal (BYA) på 22,0 m2 ved gnr. 20, bnr. 70 i Osen kommune.
 
Søknad om dispensasjon /beskrivelse av tiltaket.
En evt. dispensasjon fra bestemmelsene vil ikke føre til begrensninger i fri sikt for trafikanter langs FV 
715. Det er ca. 4,0 m høydeforskjell mellom planlagt byggeplass FV 715. Sannsynlighet for større 
endringer av veglinje er liten, da det i 2020-21 ble anlagt gang- og sykkelvei på motsatt side av FV 
715. Jeg har målt og sett på min tomt, som er lang og smal, og kommet fram til at dette er det eneste 
stedet og selvfølgelig det bredeste stedet der det eventuelt vil være mulig å sette opp et bygg.
 
Planstatus
Reguleringsplan for Osen sentrum.
 
Planformål
Annen veggrunn.
 
Dette er en skylddelt eiendom, hvor tomtegrensene ikke kommer frem på kartet. Ifølge 
skylddelingen og søker er dette en lang og smal eiendom som ender opp som en kile i øst. Det er 
vedlagt et kartutsnitt som viser antatt grenser for eiendommen. Hele eiendommen ligger utenfor 
planens byggegrenser.



Side 21 av 34

 
Nabovarsel
Søker/tiltakshaver har ikke mottatt merknader til nabovarslet.
 
Høring
Saken er sendt på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. I det saken 
skrives er det kun Statsforvalteren som har gitt svar. Statsforvalteren har ingen merknader til saken.
 
Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større 
enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og 
forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. I tillegg til at det søkes om dispensasjon fra planformålet, søkes 
det også dispensasjon fra byggeavstand til FV 715 på 8 m målt fra senterlinje i vei.
 
Vurdering av fordeler og ulemper.
 
Fordeler:
Omsøkte bygg ønskes plassert på et område som er så lavt i forhold til FV 715 at det ikke vil være til 
hinder for fri sikt for trafikanter langs fylkesveien og Nedre Forøyveien. Senterlinje på FV 715 ligger 
omtrent 4 m lenger øst enn hva som er tilfelle i reguleringsplan. I forbindelse med utbedringer av FV 
715 fra Osen sentrum og opp gjennom Steinsdalen, ble det bygd gang- og sykkelvei (på østsiden av 
FV 715) fra krysset ved FV 715 - Kjerkveien og fram til butikken som ligger på Steinsdalsveien 29. 
Etter denne oppgraderingen vil det trolig ikke bli større endringer av FV 715 i dette området, og 
derfor vil en evt. vinterhage ikke være til større hinder for trafikken i området. Sikkerheten vurderes 
derfor å være ivaretatt. Ved befaring i området bekreftes det at frisikt for trafikkerende langs veiene 
ikke vil bli berørt.
 
Ulemper:
Bygget ønskes plassert i et område som er avsatt til annen veggrunn. Reguleringsplan for Osen 
sentrum er nå 22 år gammel, og mye er endret siden den ble vedtatt. Når en evt. endring av plan blir 
gjennomført, vil den forhåpentligvis vurdere endrede behov, ivareta boligbebyggelser, evt. nye 
byggegrenser, men samtidig sørge for at den er fremtidsrettet, slik at evt. vegutvidelser kan skje, hvis 
behovet er til stede.
 
Konklusjon:
Eksisterende reguleringsplan for Osen sentrum har et behov for oppdatering. Bygging/oppføring av 
vinterhage på arealer avsatt til annen veggrunn i reguleringsplan vil neppe komme i konflikt når 
planen skal revideres. Ut fra det kan en ikke se at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
vil bli vesentlig tilsidesatt.
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.):
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- 
og bygningsloven. Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet (nml. § 9).
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Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). 
Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 
måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker 
eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige 
tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 
– 12.
 
Vurdering etter kulturminneloven (kulml.):
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kulml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kulml. §§ 20 eller 22a.
 
Vurdering av samfunnssikkerhet:
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.
 
Vurdering i et folkehelseperspektiv:
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens.
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp.

Sammendrag:
Bjørnar Mogren søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Osen sentrum for oppføring av 
vinterhage. Saken er sendt på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. I 
det saken skrives er det kun Statsforvalteren som har gitt svar. Statsforvalteren har ingen merknader 
til saken. Det anbefales gitt dispensasjon under forutsetning av at det ikke kommer merknader fra 
Trøndelag fylkeskommune som tilsier at dispensasjon ikke kan gis. Trøndelag fylkeskommune har 
frist for innsigelse frem til 23. juni.   
 
Roar Leirset
rådmann



Osen kommune
Utvikling og miljø

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post
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Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref. Vår ref. Dato
22/308 – 4 25.05.2022

Gnr 20 bnr 70 - Nedre Forøyveien 6 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Osen 
sentrum for oppføring av vinterhage - til uttalelse.

Tiltak: Dispensasjon fra vegloven om byggeavstand fir oppføring av vinterhage.
Byggested: Gbnr: 20/70 Nedre Forøyveien 6
Tiltakshaver: Bjørnar Mogren
Ansvarlig søker: Bjørnar Mogren

Sakens bakgrunn og innhold:
Bjørnar Mogren søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Osen sentrum for oppføring 
vinterhage med et bebygd areal (BYA) på 22,0 m2 ved gnr. 20, bnr. 70 i Osen kommune.

Søknad om dispensasjon /beskrivelse av tiltaket.
En evt. dispensasjon fra bestemmelsene vil ikke føre til begrensninger i fri sikt for trafikanter langs FV 
715. Det er ca. 4,0 m høydeforskjell mellom planlagt byggeplass FV 715. Sannsynlighet for større 
endringer av veglinje er liten, da det i 2020-21 ble anlagt gang- og sykkelvei på motsatt side av FV 
715. Jeg har målt og sett på min tomt, som er lang og smal og kommet fram til at dette er det eneste 
stedet og selvfølgelig det bredeste stedet der det eventuelt vil være mulig å sette opp et bygg. 

Planstatus
Reguleringsplan for Osen sentrum

Planformål
Annen veggrunn.
Dette er en skylddelt eiendom, hvor tomtegrensene ikke kommer frem på kartet. Ifølge 
skylddelingen og søker er dette en lang og smal eiendom som ender opp som en kile i øst. Det er 
vedlagt et kartutsnitt som viser antatt grenser for eiendommen. Hele eiendommen ligger utenfor 
planens byggegrenser.

Atkomst
Omsøkte bygg vil ikke endre adkomsten til eiendommen.

Nabovarsel
Søker/tiltakshaver har ikke mottatt merknader til nabovarslet.
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Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

I tillegg til at det søkes om dispensasjon fra planformålet, søkes det også dispensasjon fra 
byggeavstand til FV 715 på 8 m målt fra senterlinje i vei.

Vurdering av fordeler og ulemper.
Fordeler:
Omsøkte bygg ønskes plassert på et område som er så lavt i forhold til FV 715 at det neppe vil være 
til hinder for fri sikt for trafikanter langs fylkesveien og Nedre Forøyveien. 

Senterlinje på FV 715 ligger omtrent 4 m lenger øst enn hva som er tilfelle i reguleringsplan. 

I forbindelse med utbedringer av FV 715 fra Osen sentrum og opp gjennom Steinsdalen, ble det bygd 
gang- og sykkelvei (på østsiden av FV 715) fra krysset ved FV 715 - Kjerkveien og fram til butikken 
som ligger på Steinsdalsveien 29. Etter denne oppgraderingen vil det trolig ikke bli større endringer 
av FV 715 i dette området, og derfor vil en evt. vinterhage ikke være til større hinder for trafikken i 
området. Sikkerheten vurderes derfor å være ivaretatt.

Ulemper:
Bygget ønskes plassert i et område som er avsatt til annen veggrunn. Reguleringsplan for Osen 
sentrum er nå 22 år gammel, og mye er endret siden den ble vedtatt. Når en evt. endring av plan blir 
gjennomført, vil den forhåpentligvis vurdere endrede behov, ivareta boligbebyggelser, evt. nye 
byggegrenser, men samtidig sørge for at den er fremtidsrettet, slik at evt. vegutvidelser kan skje, hvis 
behovet er til stede.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak.

Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse
hensyn som skal vurderes sammen med plan- og bygningsloven. Omsøkte bygning vurderes ikke å
medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets
samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket
vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte
at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller
driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak
(jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.

Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er
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heller ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.

Vurdering av samfunnssikkerhet
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare,
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

Vurdering av folkehelse
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens.

Vurdering av klima
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp.

Høring
Før saken tas opp til politisk behandling i Osen kommune sendes den på høring til Statsforvalteren i
Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør
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Mulig eiendomsgrenser 20-70
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Vår ref. 22/254 - 8
Saksbehandler Ronald Bratberg

Osen kommune

Dato 27.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
042/22 Formannskap 23.06.2022

Gnr 1 bnr 69 - Seterveien 4 - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av 
kombinert overnatting- og sanitærbygg. Tiltakshaver - Seter Brygge AS.

Rådmannens innstilling:
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra pbl. § 1-8 for 
oppføring av kombinert overnattings- og sanitærbygg ved gnr. 1 bnr. 69 ved Seter Brygge AS.
 
Begrunnelse:
Fordelene med tiltaket anses å være klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i 
strid med prinsippene i nml. § 8-12.
 
Tillatelse til tiltak jf. pbl. § 20-1, behandles delegert i egen sak.

Sakens bakgrunn og innhold:
HD Plan & Arkitektur AS søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av et 
kombinert overnattings- og sanitærbygg med et bebygd areal (BYA) på 84 m2 ved gnr. 1, bnr. 69 på 
Seter i Osen kommune.
 
Søknad om dispensasjon /beskrivelse av tiltaket:
Seter Brygge AS planlegger oppføring av nytt bygg med sanitæranlegg og 3 stk leiligheter i tilknytning 
til eksisterende reiselivsanlegg på eiendommen 1/69, Seter, Osen kommune. Nytt bygg skal erstatte 
eksisterende sanitærbygg og brakker.
 
Området er avsatt til reiselivsformål i kommuneplanens arealdel, men det er ikke utarbeidet 
reguleringsplan som gjelder for området. Det er heller ikke noe byggegrense mot sjø, og det er 
dermed plan- og bygningslovens §1-8 som er gjeldende. Nytt bygg er plassert ca. 45 m fra sjø og 
ligger bak annen bebyggelse. Tiltaket vil dermed ikke endre dagens situasjon med tanke på adkomst 
til sjø. Det vil ikke være til ulempe for naboer eller andre interessenter i området.
 
Fordelene med å gi dispensasjon er at man får et anlegg som er tilpasset driften til Seter Brygge AS 
og at man får et estetisk løft med å fjerne eksisterende bygg og brakker, og erstattet disse med et 
bygg som er tilpasset øvrig bebyggelse og området. En samlet vurdering tilsier etter dette at 
fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Da hensynene bak bestemmelsen 
heller ikke blir vesentlig tilsidesatt taler dette for at dispensasjon kan og bør gis. Det søkes om 
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dispensasjon fra pbl § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for tiltak iht. vedlagte kart og 
tegninger.
 
Planstatus
Kommuneplanens arealdel
 
Planformål
Fritids- og turistformål, hensynssone brann/eksplosjonsfare.
 
Atkomst
Ingen endring i adkomsten.
 
Nabovarsel
Ingen merknader til nabovarslet.
 
Høringer
Saken har vært på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag. Det forelå allerede uttalelse fra Trøndelag 
fylkeskommune, da de tidligere har uttalt seg i saken med tanke på byggeavstand til fylkesveien.
 
Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune:
Med hjemmel i vegloven § 30 og § 34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 6304 for å 
oppføre Sanitær/lager/leilighetsbygg på gnr. 1 bnr. 69 i Osen kommune. Tillatelsen gjelder med en 
byggeavstand fra bygg (inkl. takutspring) på minst 7m fra senterlinje vei.
 
Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag:
Dispensasjonsadgangen/veiledning
Plan og bygningsloven oppstiller krav om å utarbeide reguleringsplan for «større bygge og 
anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn», jf. § 12-1. Krav om å utarbeide 
reguleringsplan foreligger når tiltaket i seg selv eller konsekvensene av tiltaket vil medføre vesentlige 
endringer i det bestående miljø.
 
Viser for øvrig til statlige planretningslinjer for strandsonen 
"https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-
forvaltning-avstrandsonen-langs-sjoen/id2850282/"  som sier følgende om nye tiltak i strandsonen:
 
«8.2. Kommuneplan og reguleringsplan 
 
Utbygging bør konsentreres til allerede utbygde områder, slik at øvrig kystsone skjermes. Areal til 
bolig-, sentrums og næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger. Kravet til 
reguleringsplan i pbl. § 12-1 skal tolkes strengt. All ny utbygging og nye tiltak anses i utgangspunktet 
å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og vil kreve reguleringsplan. Det kan gis 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel som fastsetter den nedre grensen for når det kreves 
reguleringsplan. Eventuell fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert 
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.
 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er 
delvis utbygd, skal ferdselshensyn og tilpasning av tiltak til landskapet spesielt vektlegges. 
Privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås.»
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Statsforvalteren i saker hvor vi uttaler oss som sektormyndighet, 
ikke tar stilling til om kommunen her kan gi direkte avslag etter pbl. § 12-1 eller om vilkårene for å gi 
dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen er selv ansvarlig for å gjøre riktige vedtak etter 
pbl. § 1-4.



Side 25 av 34

 
Uttalelse fra fagavdelingene
Klima og miljø
Vi har faglig råd om å løse saken som reguleringsplan slik at man får en helhetlig utvikling av 
området.
 
Samfunnssikkerhet
Den aktuelle søknaden befinner seg i et område som potensielt kan bli berørt av stormflo og 
havnivåstigning. Våre aktsomhetskart er definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke 
basert på feltundersøkelser. I henhold til pbl. § 28-1 kan grunn bare bebygges dersom det kan 
dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
naturforhold. Dersom bygningens plassering i forhold til sjø gjør at den kan bli påvirket av for 
eksempel stormflo, må dette vurderes.
 
I henhold til byggteknisk forskrift (TEK17), stilles det ulike krav for henholdsvis naust og 
bolig/fritidsbolig. Dersom kommunen mener det foreligger sannsynlighet for at eiendommen ikke 
kan bebygges, er det tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke foreligger, eller at det 
kan motvirkes ved sikringstiltak. Hva som er tilstrekkelig sikkerhet, må avgjøres ut i fra en konkret 
vurdering av eiendommen og hensikten med tiltaket.
 
For oppdaterte tall på stormflo og havnivåstigning viser vi til ny veileder på havnivåstigning og 
stormflo utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi viser videre til veiledning 
til byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 hvor det redegjøres for betydningen av klimaendringer, 
med nærmere bestemmelser knyttet til naturpåkjenninger.
 
Konklusjon
Statsforvalteren gir faglig råd om å avslå dispensasjon og søke tiltaket gjennom reguleringsplan i 
stedet.
 
Kommunens vurdering:
 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.):
Vurdering av fordeler og ulemper.
Fordeler:
Omsøkte tiltak skjer på et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til formålet fritids- og 
turistformål. Området er på ingen måte utbygd, da det fortsatt er ledige arealer inne på tomta. Om 
en reguleringsplan hadde blitt utarbeidet, ville dette ikke gjort noen forskjell. Tiltaket skjer i bakkant 
av allerede gjennomførte tiltak tidligere. Det er ikke noe som tyder på at nytt bygg skal være til 
hinder for den allmenne ferdselen i området. Nytt bygg skal erstatte flere små bygg/brakker, som i 
dag er spredd utover et mindre område. Alle disse små byggene beslaglegger et langt større areal på 
tomta enn det nye bygget vil gjøre. Nytt bygg plasseres i lengderetning av forrige leilighetsbygg, og 
blir tilpasset den øvrige bebyggelsen på området, slik at området fremstår mer helhetlig.
 
Ulemper:
En kan ikke se at omsøkte plassering av nytt bygg ved eiendommen har noen større ulemper.
 
Konklusjon:
Hensynene bak bestemmelsen er vurdert å være ivaretatt når avstanden fra sjøen til det nye bygget 
ca. 45 meter og at nytt bygg oppføres i bakkant av eksisterende bebyggelse, som også er en naturlig 
del av foretaket. Omsøkte tiltak vurderes å ha klart flere fordeler enn ulemper, og det anbefales 
derfor at det kan dispenseres fra pbl. § 1-8. Byggeavstand til Fv 6304 er allerede gitt.
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.):
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Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- 
og bygningsloven. Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette 
tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som 
må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11).
 
Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 
grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket 
ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.
 
Vurdering etter kulturminneloven (kulml.):
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.
 
Vurdering av samfunnssikkerhet:
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, høyspenningsanlegg 
eller støy. Nytt bygg blir liggende innenfor område som er definert som brann/eksplosjonsfare. 
Kommuneplanens arealdel pkt. 6.1.5 tillater ikke ny bebyggelse innenfor slike soner før 
brann/eksplosjonsfaren er avklart og eventuelt nødvendig avbøtende tiltak er etablert. Ved gnr. 1, 
bnr. 66, som også eies av Seter Brygge AS er det tidligere etablert et drivstoffanlegg. Alle nødvendige 
sikringstiltak ble gjennomført den gang anlegget ble etablert, og skal således ikke være til hinder for 
omsøkte nybygg.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. Nybygget vil 
heller være med på å gi området et estetisk løft som det sies i begrunnelsen. En vil anta at det nye 
bygget vil oppleves som positivt i stedet for flere små bygg tilfeldig plassert i en mindre klynge.
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp.
 
Sammendrag:
HD Plan & Arkitektur AS søker om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av 
et kombinert overnatting- og sanitærbygg med bebygd areal (BYA) på 84 m2 ved gnr. 1 bnr. 69 ved 
Seter i Osen kommune. Ved søknad forelå det dispensasjon fra Trøndelag fylkeskommune med en 
byggeavstand på 7 m fra FV 6304. Saken har ellers vært på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag 
som ga et faglig råd om å avslå dispensasjon og søke tiltaket gjennom reguleringsplan i stedet. Saken 
legges på tross av dette fram med positiv innstilling, da det vurderes at en reguleringsplan ikke vil 
medføre endret vurdering. Området er i reguleringsplan satt av til formålet fritids- og turistformål, 
det er fortsatt "ledige" arealer på tomta, nytt bygg vil medføre en forskjønning av området gjennom 
fjerning av brakker mv. samt at bygget ikke er til hinder for allmenn ferdsel og at nytt bygg plasseres i 
bakkant av tidligere gjennomførte tiltak.
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Situasjonskart
Tegning fasader
Plantegninger og snitt
Illustrasjon 1
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Vår ref. 22/50 - 12
Saksbehandler Ronald Bratberg

Osen kommune

Dato 05.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
043/22 Formannskap 23.06.2022

Gnr 14 bnr 257 - Strandaveien 286 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel (PBL 1/8) for oppføring av 2 brakker/venterom og lager.

Rådmannens innstilling:
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel / pbl. § 1-8 for oppføring av to brakker med et bebygd areal (BYA) på 35,0 m2 med en 
avstand på ca. 3,0 m til strandkanten ved gnr. 14, bnr. 257 ved Sandviksberget i Osen kommune.
 
Det gis samtidig tillatelse til midlertidig plassering av bygning som omsøkt med hjemmel i pbl. 20-3, 
jf. § 20-4 pkt c.
 
Begrunnelse:
Fordelen med tiltaket anses å være klart større enn ulempene. Tiltakene er vurdert til ikke å være i 
strid med prinsippene i nml. § 8-12.
 
 
 

Sakens bakgrunn og innhold:
Osen kommune søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / pbl. § 1-8 for oppføring av to 
brakker med et bebygd areal (BYA) på 35,0 m2 med en avstand på ca. 3,0 m til strandkanten ved gnr. 
14, bnr. 257 ved Sandviksberget i Osen kommune.
 
Søknad om dispensasjon /beskrivelse av tiltaket.
 
Formålet:
Brakkene skal benyttes som lager samt venterom for passasjerer på hurtigbåten som går mellom 
fastlandet og øyene i Osen/Sætervika. Brakkene er to stålkonteinere som tidligere er benyttet som 
kontorbrakker. Hver brakke er på 2,5 x 7 m.
 
Begrunnelse for søknaden:
Bygget skal plasseres på tomt som i kommuneplanens arealdel er avsatt til næringsareal. På tomta 
har det stått et murbygg i 2 etasjer som i flere tiår er benyttet som lagerplass. Pga. eksisterende bygg 
etter hvert hadde fått en del sprekkdannelser, og yttervegg mot sjøen hadde forskjøvet seg noe, ble 
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det foretatt riving av bygget høsten 2021. Gulvet i det tidligere murbyggets 1. etasje ligger ca. 1,5 m 
lavere enn terrenget omkring, og er fortsatt intakt. De 2 brakkene skal plasseres på dette nivået, se 
vedlagte kartutsnitt.
 
Fordeler:
Omsøkte tiltak skal oppføres på et areal som er avsatt til næringsarealer i kommuneplanens arealdel. 
Brakkene skal benyttes for en kortere periode/midlertidig bygg inntil 2 år, og skal plasseres på en 
tomt som tidligere var bebygd med et større lager i 2 etasjer. Tidligere lager ble revet pga. at det var 
forbundet med fare ved å bevege seg i og rundt bygget. Tiltaket legger ikke beslag på noe nytt areal 
Osen kommune har et samfunnsansvar ved å ivareta både reisende og ansatte ved hurtigbåten i 
Osen. Området kan til tider være ganske værutsatt, og sikkerheten for passasjerene veier tungt i 
denne sammenhengen.
 
Ulemper:
En kan ikke se at de to konteinerne som er et midlertidig bygg vil være til noen større ulempe for 
noen i dette tilfellet.
 
Konklusjon:
Ut fra en totalvurdering av fordeler og ulemper synes vi fordelene med et midlertidig bygg som skal 
benyttes som lager og venterom er klart større enn ulempene.
 
Planstatus
Kommuneplanens arealdel.
Tiltaket er ikke iht. kommuneplanens arealdel/Pbl. § 1-8, og det kreves derfor dispensasjon for 
tiltaket.
 
Planformål
Næringsareal, uten byggegrense mot sjø.
 
Atkomst
Ingen endring i adkomsten.
 
Nabovarsel
Det er ikke kommet merknader til nabovarslet.
 
Høring
Saken har vært på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Følgende 
merknader/svar foreligger:
 
Statsforvalteren i Trøndelag:
Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Arealdisponering skal 
i hovedsak skje i henhold til plan, og dispensasjon skal kun gis unntaksvis. Vi gjør for øvrig 
oppmerksom på at det er kommunen som vedtaksmyndighet som må vurdere om vilkårene for å gi 
dispensasjon er oppfylt. Selv om tiltaket ikke berører sektorinteressene i vesentlig grad, kan det 
likevel være at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt og søknaden må avslås. Det foreligger 
ingen merknader fra fagavdelingene.
 
Trøndelag fylkeskommune:
Det søkes om midlertidig dispensasjon inntil 2 år, fra næringsformålet i kommuneplanens arealdel, 
samt dispensasjon fra bygge og deleforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, for oppføring av to brakker 
på eiendommen 14/257. Brakkene skal benyttes som lager samt venterom for passasjerer på 
hurtigbåten som går mellom fastlandet og øyene i Osen. Det har tidligere stått et murbygg på 
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eiendommen, som ble benyttet til samme formål. Fylkeskommunen har ikke merknader til 
tidsbegrenset dispensasjon som omsøkt.
 
Kommunens vurdering:
 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
I strandsonen gjelder et generelt bygge- og fradelingsformål. Dispensasjon kan kun gis dersom 
bygging ikke fører til at hensynene bak loven blir "vesentlig tilsidesatt", jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
Tiltaket vil samtidig bli behandlet som byggesak jf. pbl. § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås 
av tiltakshaver, pkt. c - midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første 
ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for et lengre tidsrom enn 2 år.
 
Vurdering av fordeler og ulemper.
 
Fordeler:
De to brakkene /stålkonteinerne kommunen har anskaffet er tidligere benyttet som kontorlokaler, og 
er derfor egnet som lager og venterom. Forrige bygg som tidligere var benyttet til samme formål, 
hadde ikke den sikkerheten som kreves for et bygg, og riving var en nødvendighet. Omsøkte brakker 
er midlertidige, og skal stå inntil planene for tomta er klar. Inntil da må Osen kommunen og 
Trøndelag fylkeskommune ha et tilbud for reisende samt lagerplass for varer og utstyr tilhørende 
hurtigbåten som trafikkerer bl.a. strekningene Sandviksberget, Skjervøya og Seter. Tiltaket er 
forholdsvis beskjedent i størrelse, og beslaglegger ikke nye arealer da brakkene plasseres på inntil 
nylig bebygd tomt. Tiltaket er samtidig ikke til hinder for annen virksomhet i området. Samtidig med 
den nære tilknytningen bygget vil ha i forhold til avstand fra sjø, er byggets høydeplassering over 
havet ivaretatt.
 
Ulemper:
Tiltaket skjer i strandsonen. Ut over dette kan en ikke se noen større ulemper med planlagte tiltak.
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- 
og bygningsloven. Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette 
tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som 
må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). 
Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 
grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket 
ikke er i strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a.
 
Vurdering av samfunnssikkerhet
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens.
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv:
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Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp.

Sammendrag:
Osen kommune søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / pbl. § 1-8 for oppføring av to 
brakker med et bebygd areal (BYA) på 35,0 m2 med en avstand på ca. 3,0 m til strandkanten ved gnr. 
14, bnr. 257 ved Sandviksberget i Osen kommune. saken har vært på høring, og verken 
statsforvalteren eller fylkeskommune har merknader til saken.
 
 
Roar Leirset
rådmann
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044/22 Formannskap 23.06.2022 
 
 
Tertialrapport I per 30. april 2022 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ut fra vedlagte rapporter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme 
følgende innstilling til kommunestyret på tertialrapport I per 30.04.2022: 
Osen kommunestyre tar tertialrapport I 2022 til orientering. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
I henhold til gjeldende reglement og praksis legger rådmannen frem tertialrapport på drift, 
finansforvaltning per 30. april 2022. Rådmannen velger å ikke rapportere på 
investeringsregnskapet i 1. tertial, da dette ikke har noen verdi så tidlig i regnskapsåret. Det 
legges heller ikke ved regnskapsskjema ved 1. tertial, av samme grunn. Vedlagte skjema på 
ansvarsnivå er utarbeidet av lederne for deres respektive ansvarsområder/enheter. Alle 
inntekter og utgifter er prognosert på kontonivå før de under vurderinger er kommentert 
innenfor de samme ansvar, der man ser avvik som bør kommenteres. 
  
Vurdering: 
Ansvar 0-100 (politisk styring) 
Ansvaret ser så langt ut til å komme litt over budsjett, da godtgjøring så langt ligger litt 
høyere enn forutsatt, og det forventes regulering av godtgjøring sentralt, noe som ikke er 
gjort siden 2019. Ansvaret kan i tillegg endres noe ut over året, alt etter hvor stor den 
politiske aktiviteten blir. 
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 
1 267 1 016 1 017 

  
Ansvar 101-161 (administrasjon) 
Ansvaret ser ut til å komme litt over budsjett. Noe høyere strømutgifter enn budsjettert kan 
påregnes, samt lisenser og forsikringer over budsjett. Ellers «sparer» man inn litt på 
manglende lærlinger på ansvaret, men dette kommer igjen til minus ved innleie på PLO. 
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 



3 337 3 310 3 372 
  
Ansvar 200-295 (Oppvekst og kultur) 
Ansvaret ligger litt over budsjett, dette gjelder først og fremst avvik på lønns-poster innen 
alle områder. De fleste områdene tar inn dette på andre poster, men det ligger an til 
overforbruk på skole som kan gå over budsjett ved årsslutt. Dette påvirkes også av 
sykefraværsutviklingen videre gjennom året. 
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 
11 283 11 581 10 968 

  
Ansvar 300-350 (Helse og Omsorg) 
Prognoseres 3,381 mill. over, i forhold til budsjett. 3,050 mill. (institusjonsplass) vil komme til 
saldering på drifta, etter sommeren. Det er fortsatt noe uklart hva endelig sum på posten 
blir. Ellers vil området ha noe merforbruk på lønn til vaksinering og korona, samt ikke 
budsjetterte kostnader til Norsk Helsenett og legevakt. 
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 
1 892 2 633 5 331 

  
Ansvar 410-430 (Sosiale tjenester) 
Ser ut til å komme ut med mindre-forbruk i forhold til budsjett. Barnevern er 
usikkerhetsfaktor, men ser ut til å gå i pluss i forhold til budsjett hvis ikke nye utgifter 
kommer på. NAV ser ut til å komme i pluss, det samme med prognose på flyktninger.  
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 
734 604 367 

  
Ansvar 520-561 (Pleie og Omsorg) 
Prognoseres med merforbruk. F.o.f. pga. stort sykefravær, påfølgende bakvakts-bruk og 
overtid, i tillegg til strøm og kommunale avgifter. Får man ned sykefraværet vil mye av 
avvikene gå ned, eller i det minste stabilisere seg noe. 
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 
8 333 9 244 8 762 

  
Ansvar 610-681 (Utvikling og Miljø) 
Ansvaret samlet ser ut til å komme ut med et merforbruk så langt i året. Dette kommer f.o.f. 
av høyere lønnskostnader enn budsjettert, og brøyting av kommunale veger. Det er i tillegg 
en usikkerhet angående kommende vinters utgifter på brøyting/vedlikehold av veger.  
Regnskapstall per 1. tertial to siste år, sammenlignet med 2022 

2020 2021 2022 
1 686 1 319 1 449 

  
Ansvar 700 (Finans) 
Ingen avvik til rapportering per 1. tertial. Usikkerhet om skatteinntekt så tidlig i året.  
  
Finansforvaltningen 



I tråd med gjeldende reglement legger rådmannen frem tertialrapportering på 
finansforvaltningen i 1. tertial 2022. Rapporten viser at vi har god likviditet og at 
gjeldsforvaltningen er i tråd med vedtatte retningslinjer. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
 
Sammendrag: 
Per 1. tertial ser det ut til at kommunen kommer ut med et mer-forbruk på i underkant av 
4,6 mill. på året, i henhold til enhetenes rapporter. Det er grunn til å tro at rapporteringen 
kan være «streng» på enkelte ansvar, og kanskje motsatt på andre, men vi ser allerede nå at 
det må strammes inn så mye som mulig gjennom resten av året for å komme i tråd med 
budsjett på flere enheter. Det er grunn til å være optimistisk i forhold til pensjon som så 
langt ser ut til å komme ut positivt i forhold til det vi budsjetterte med. I tillegg vet vi at årets 
sentrale lønnsramme ble ca. 1,3 % høyere enn budsjettert, men vi vet enda ikke hva dette 
utgjør lokalt. Dette vil komme frem ved 2. tertialrapportering. 
  
Vi har ikke hatt alvorlig uønskede hendelser på HMS i starten av året. 
  
Langtids sykefravær per 1. tertial er på 10,22 % mot 8,40 % i 2021, 6,0 % i 2020, 5,16 % i 
2019, 3,53 % i 2018 og 7,33 % i 2017. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Rapport 1. tertial finans og gjeld 
ansvar 010 til 050 
ansvar 101 til 135 
ansvar 151 til 161 
ansvar 201 til 210 
ansvar 220 
ansvar 240 
ansvar 270 til 295 
ansvar 310 til 350 
ansvar 410 til 430 
ansvar 430 Barnevern 
Tertialrapport 1 NAV Nord-Fosen Osen 2022 
ansvar 520 til 561 
ansvar 610 til 618 og 670 til 681 
ansvar 619 til 665 
 
 



OSEN KOMMUNE

Rapportering 1. tertial 2022

Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen. Pr.30/4-2022

- Rapport over status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

beregnet for driftsformål. Jmf. Pkt. 4.1 i reglement for finansforvaltning.

- Rapport status for gjeldsforvaltningen. Jmf pkt. 4.2 i reglement for

finansforvaltningen.

10/5-22
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Status for gjeldsforvaltningen

31.12.2021 30.04.2022 31.08.2022 31.12.2022

Mill % Mill % Mill %

NOK NOK NOK

Lån med pt. Rente 34.921.891 34 33.898.360 34

Lån med NIBOR basert rente 4.565.770 414.280.410 4

Lån med fast rente 59.356.492 59 58.177.214 59

Lån med flytende 2.728.014 3\2.628.114 3

Rentebytteavtaler: 0

Avtaler med mottatte renter 0

Avtaler med avgitte renter 0

Finansielle leasing 0

Samlet langsiktig gjeld 101.572.167 100% 98.984.098 100  %

Effektiv rentekostnad 1,94 2,11

Antall løpende enkeltlån 22

Største enkeltlån 13.891.840

Opptak av nye lån/finansielle leasing i  forrige tertial  :

Gjorte FRA 'er og SWAP kontrakter i forrige kvartal:

Refinansiering av eldre lån i forrige tertial:

I ...·_ae_l .._Ix __ ......lHvis ja, stort kr:

... 1-ae_i ....Ix __ .....,,Hvis ja, stort kr:

,Ja Hvis ja, hvilket lån : I
Nei X Rente betingelser fra

til



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 010-050 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: RLE 010 - politiske styringsorg. 806 801 2 350 2 272 Litt høy på godtgjøring
Periode: T1 020 - Kontrollutvalg 186 204 611 611

023 - eldre og funksj.hemm. - 3 10 10
040 - pol. Organisasjoner 20 6 20 18
050 - Valg 5 4 13 13
Sum ansvar 010 - 050 1 017 1 018 3 004 2 924

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (80)

Sykefravær: - - Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 530 595 1 655 1 655
Ref sykelønn (171*) - - - -
Netto lønnskostnader 530 595 1 655 1 655

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 101-135 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: RLE 101 - Rådmann 1 807 2 419 6 900 6 855 Litt over på lisenser/kontingenter
Periode: T1 102 - Økonomiavdelingen 576 852 2 556 2 556

104 - Fellesutg. Sentr.adm. 849 900 2 800 2 698 Litt høy lønn till.valgte, porto, forsikringer, lisenser
120 - Lærlinger 103 186 400 554 Mangler lærlinger
130 - Sommerarb. Ungdom - 39 116 116 2021 hadde bra aktivitet og 109`i utgift
135 - Fosen vekst 312 199 625 598
Sum ansvar 101 - 135 3 647 4 595 13 397 13 377

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (20)

Sykefravær: 2,63% 2% Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 1 857 2 579 - 7 329
Ref sykelønn (171*) (54) - (70) -
Netto lønnskostnader 1 803 2 579 (70) 7 329

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 151-161 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: RLE 151 - Næringsfond I - - - -
Periode: T1 152 - Næringsfond II - - - -

153 - Næringsrådgiver 194 125- 373 345
155 - Næringseiendommer (187) (94) (281) (281)
160 - Komm. Utleieboliger (62) 6 50 18 Strøm over budsjett
160 - Sandv.berget Panorama (177) (78) (260) (235)
161 - Festeavgifter (43) (78) (200) (233)
Sum ansvar 151 - 161 (275) (119) (318) (386)

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (68)

Sykefravær: 0,00% 0,0 % Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 124 122 340 337
Ref sykelønn (171*) - - - -
Netto lønnskostnader 124 122 340 337

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 201-210 Ansv Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Leder: SAA 201 Førskole, fellestjenester 1 5 15 15
Periode: T1 201 Grunnskole, fellestjenester 2 14 42 42

201 Voksenoppl. fellestjeneser (211) 1 3 3 skoleplass Åfjord og "utprøving" Namsos skal dekkes
202 Skoleskyss 235 310 930 930
203 Kulturskole 121 93 252 252 Mangler kontingent
204 Drageid 243 (22) (121) (121) Mangler innbetalinger for opphold
210 Administrasjon 236 190 554 527 Noe dekkes av fond, ekstra utg annonsering

Sum ansvar 201-210 627 591 1 675 1 648

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (27)

Sykefravær: - - Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 778 775 2 150 2 140 Lønnsjustering gir et lite overforbruk
Ref sykelønn (171*) - - - -
Netto lønnskostnader 778 775 2 150 2 140

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 2019. Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd Hittil i år
Ansvar: 220 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: KJM Funksjon 2020
Periode: 1901 Funksjon 2150 27

Funksjon 2220
Funksjon 3810
Sum ansvar - - - -

Vurdering av 2019 helår (+/- i forhold til budsjett):

Sykefravær: Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader - - - -

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 220 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: KJM Funksjon 2020: Grunnskolen 5 387 4 978 14 000 13 764 Dette taes inn i juni og juli. Mangler i tillegg refusjoner fra staten for videreutdanning og refusjon for lønn til ekstra spesialopplæring
Periode: T1 Funksjon 2150: SFO 148 205 553 553 Ligger under så langt, kommer ekstra lønnsutgifter her nå.

Funksjon 2220: Skolelokaler og skyss 628 1 058 3 067 3 067 Kommer en stor regning pellets snart. Blir en del oppussing i sommer.
Funksjon 3810: Idrettsbygg og idrettsanlegg38 125 361 361 Vi har hatt basseng en måned ekstra, men dette ser ut til å gå bra.
Sum ansvar 6 227 6 367 17 981 17 747 Prognosen ser bra ut og vi ser ut til å klare å justere oss bra inn. 

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett): (234)

Sykefravær: 11 6,0 Vi har hatt mer sykefravær enn tidligere, skyldes en del kronisk.

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 6 102 5 652 16 000 15 602 Ser ut som vi treffer ganske bra så langt i år, og at året skal gå ganske bra til slutt. Taes inn i juni og juli. 100% mindre lærerressurs fra 1.8.22
Ref sykelønn (171*) (371) (53) (600) (160) Mer refusjoner enn budsjettert grunnet flere langtidssykmeldinger. 
Netto lønnskostnader 5 731 5 599 15 400 15 442 Med refusjonene ser dette greit ut.

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid

Vi har en del som jobber litt mer enn de skal med å ta vikartimer, dette må gjøres for å få kabalen til å gå opp.



Rapportering 2.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021
Ansvar: 220 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: KJM Funksjon 2020
Periode: T2 Funksjon 2150

Funksjon 2220
Funksjon 3810
Sum ansvar

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett): -

Sykefravær:

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 240 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: MRA Førskole (2010) 2 303 2 296 6 251 6 251 Overforbruk fastlønn, Ingen satt inn ifht 10300, avventer vedtak. Løses internt inntil vedtak fattet. 
Periode: T1 Førskolelokaler og skyss (2210) 153 131 373 373 Vaktmester ligger ikke i budsjett, rettes. Renholder økt fra 40% til 50%. Ikke i budsjett. 

Sum ansvar 2 456 2 427 6 624 6 624

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (0)

Sykefravær: 21 10,0 Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"
Usikkerhet ifht. Langtidssykmelding. 2 tidligere sykmeldte går over i andre ordninger.  

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 2 906 2 811 7 862 7 794 Endring i total bemanning jft. Bemanningsnorm. 
Ref sykelønn (171*) (308) (23) (350) (70) Unngår innleie ved sykdom.så fremt det er innen norm. 
Netto lønnskostnader 2 598 2 787 7 512 7 724

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 270-295 Ansv Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Leder: SAA 270 Idrett, fys.akt., friluftsliv - 5 15 15
Periode: T1 270 Andre kult.akt og kult.bygg 52 43 128 121 Etterbetalt kinodrift for to år

276 Ungdomsklubb 87 42 117 117 Klargjøring og investering u-klubb, dekkes av fond (lønn og investeringer)
280 Bibliotek 117 99 284 284 Lisenser er gått ut pr april (engangsutbetaling)
285 Bygdatunet 116 170 484 484
290 Bygdabok - (1) (3) (3) Avhenger av salg bygdebok
295 Den norske kirke 772 257 772 772 Utbetalt engangsbeløp
295 Andre religiøse formål - 8 24 24 Foreløpig ikke utbetalt engangsbeløp
295 Kirkegård, gravlund, kremat. 514 171 514 514 Utbetalt engangsbeløp

Sum ansvar 270-295 1 658 794 2 335 2 328

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (7)

Sykefravær: 4 3 Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 267 233 662 644 ekstra lønn utbedring u-klubb dekkes av fond, lønnsjustering
Ref sykelønn (171*) - - - -
Netto lønnskostnader 267 233 662 644

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 310-350 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: EMØ Administrasjon Helse 325 278 820 771 Brukt ca 50 tusen knyttet til lønn opp mot vaksinering og andre koronarelaterte oppgaver

Institusjonsplass 2 068 - 3 050 - Salderes, forventer å motta inntil 2 mill i skjønnsmidler knyttet til denne saken 
Periode: T1 Almenlegetjeneste 903 759 2 300 2 112 Økt konstad knyttet til nasjonale føringen til Norsk helsenett på kr 200 tusen

Legevaktsentral - 100 300 300
Legevaktordning 803 478 1 553 1 433 Økt kostand knyttet til legevakt i Namsos på 120 tusen. 
Komm. akutt døgntilbud 200 68 200 206
Rehabilitering 165 167 500 502
Helsestasjontjeneste 197 184 512 512
Helseopplysning - 1 6 6
Miljørettet helsevern - 117 352 352
Skolehelsetjeneste 113 116 319 319
Jordmortjeneste 51 31 98 93 Økt kostad me kjøp av tjenester til helseforetaket med kr 5 tusen
Fysioterapitjenester 257 204 611 611
Psykiatri 249 284 780 803
Sum ansvar 310 - 350 5 331 2 787 11 401 8 020

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (3 381)

Sykefravær: 1 1,0 Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 1 765 1 707 4 780 4 723 Brukt ca 50 tusen knyttet til lønn i forbindelse med Korona. 
Ref sykelønn (171*) - -
Netto lønnskostnader 1 765 1 707 4 780 4 723

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid -



Rapportering 2.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 310-350 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: EMO Administrasjon Helse
Periode: T2 Almenlegetjeneste

Legevaktsentral
Legevaktordning
Komm. akutt døgntilbud
Helsestasjontjeneste
Helseopplysning
Miljørettet helsevern
Skolehelsetjeneste
Jordmortjeneste
Fysioterapitjenester
Psykiatri
Sum ansvar 310 - 350 - - - -

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): -

Sykefravær: - - Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader - - - -

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 410-430 Ansv Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: EMØ 410 Sosial rådgiving 7 (13) (38) (38)
Periode: T1 415 NAV Osen 27 194 500 583

416 Flyktningetjenesten (18) (96) (211) (301) Usikker på om vi får så mye her som det ble budsjettert med
416 Intro.ordningen - 70 100 208 Usikker på hvor mye som blir brukt her, og hvor store inntekter det vil tilkomme i løpet av året 
430 Barneverntjenesten 233 283 850 850
430 Tiltak i familien (26) 44 133 133
430 Tiltak utenfor familien 171 371 612 1 112

Sum ansvar 410 - 430 394 853 1 946 2 547

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): 601

Sykefravær: - - - Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 157 383 1 137 1 137 Lønn her starter opp i mai, har gått ut lite til støttekontakter
Ref sykelønn (171*) - - - -
Netto lønnskostnader 157 383 1 137 1 137

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid



Ansvar: 430 Barnevern
Økonomi:

Prognose pr. 31.12.2022
Prognose Budsjett AvvikTall i hele 1.000

Netto
1.595 2.095 500

Kommentarer:

Ingen nye saker pr 1. tertial som fører til merforbruk. Reduksjon av kostnader på 
fosterhjem gir besparelser. 
Eventuelle nye saker kan forandre prognosen, men ligger godt an på budsjett så langt i år.

Øvrige informasjon til kommuneledelsen: 
 Bekymringsmeldinger:

Antall 2019 Antall 2020 Antall 2021 1.tertial 2022
Osen 3 14 13 5

Det kan være flere meldinger på samme barn.

 Ny barnevernreform fra 2022. Finansieringen til barneverntjenestene endret og 
kommunene får mye større ansvar for forebygging og tiltak. Kommunale 
egenandeler på institusjon og statlige fosterhjem øker betydelig, ingen av disse 
tiltakene er i bruk i Osen pr nå.

 Kommunene må ruste tiltakskjeder og samarbeidsordninger som sikrer at 
innbyggerne får den bistanden de har krav på. 

 Barneverntjenesten har større fokus på familie og nettverk som ressurser. Det 
tilbys Familieråd til alle familier hvor det kan bedre situasjonen. Aktivering av 
familie og nettverk tidlig, kan bidra positivt og blant annet hindre behov for 
plassering.  

 Meldte avvik i tjenesten i 2022: 1
 Ingen fristbrudd på meldingsgjennomgang og undersøkelsesarbeid i 1. tertial. 
 Sykefraværsprosent på 18 %, dekkes delvis av innleie av vikariat.



Tertialrapport NAV Nord-Fosen – Osen - januar-april 2022.

Arbeidsledigheten i Osen kommune var ved utgangen av april på 0,9 %. Ved samme tid i fjor var 
ledigheten på 1,8 %. Ledigheten er dermed på et historisk lavt nivå.

Nøkkeltall Osen kommune:

Sammenliknet med gjennomsnitt for Trøndelag er ledigheten i Osen lav.  Andelen av befolkningen 
med uføretrygd er noe høyere enn gjennomsnittet i Trøndelag, mens andelen med 
arbeidsavklaringspenger er lavere. 

Legemeldt sykefravær i Osen kommune (offentlig og privat virksomhet – 4. kvartal 2021) ligger på 
8,2 % og er høyere enn gjennomsnitt for Trøndelag (5,5%). Som i de fleste andre kommuner ligger 
sykefraværet i private bedrifter noe lavere enn i offentlig virksomhet.

Andel i prosent av befolkning 18-67 år:

Osen kommune Trøndelag Trondheim
Ledighet*  0,9 1,4 1,3 Ultimo april 2022
Uføretrygd**  13,1 11 8,6 Desember 2021
AAP**  3,7 3,8 3,3 Desember 2021

*Ledighet angis i prosent av arbeidsstyrken. ** Her foreligger ikke nye tall for 2022 ennå.

Sosial stønad:

Det er hittil i år utbetalt 28 253,- kr i sosial stønad fra Osen kommune. I samme periode i 2021 ble 
det utbetalt 88 881,- kr. Antall personer som mottar er redusert, og fortsatt er antall mottakere 
svært lavt. Beløp pr. mottaker er redusert en god del siden samme periode i fjor. NAV har stadig 
fokus på oppfølging av brukere som skal føre til arbeid eller aktivitet. 



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 520-561 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: MBNS 520 2530 Pleie, oms., hjelp og reh.institusj. 4 829 4 300 13 000 12 076 Merforbruk overtid pga redusert ressurstilgang og høyt sykefravær. Mindreforbruk fastlønn
Periode: T1/22 520 2610 Botilbud i institusj. 624 752 2 070 2 155 Mindreforbruk fastlønn pga ubesatt vaktmester, + feilpostert fastlønn 20%

521 2340 Akt. og serv.tj. eldre og funksj. 10 35 30 104 Mindreforbruk
521 2530 Kjøkken i institusjon 693 649 1 950 1 827
530 2540 Kjernetj. Hjemmesykepleie 2 800 2 857 8 200 8 035 Merforbruk på overtid pga ressurstilgang, 300 000 for 2022, om ikke bedring av sykefravær
530 2541 Salg medikam. Hjemmesykepleie - (10) (10) (30) u.a.
531 2540 Hjemmehjelp 101 146 350 399 Feilpostert fastlønn 20% 
532 2340 Eldresenteret 33 23 75 60 Redusert brukerbetaling, stengt januar + februar pga covid-19
533 2340 Dagtilbud demens 102 141 300 390 u.a.
540 2650 Omsorgsboliger 2.etg sykehjem (167) (218) (501) (653) For lavt budsjettert på strøm og komm.avgift, 100 000 i merforbruk for 2022
541 2650 Osen trygdebolig (32) (10) (57) (37) Mindreinntekt på utleie balanseres med mindreutgift fastlønn. Underbudsjett. På strøm + MNA  gir merforbruk totalt
542 2650 Mølnbergtunet (115) (103) (345) (317) Mindreforbruk fastlønn, ubesatt vaktmester, balanseres med mindreinntekt utleie 1.kvartal. Merforbruk strøm
543 2650 Trekanten/nye trekanten (94) (31) (160) (100) For lavt budsjettert komm.avgt. Balanseres med mindreforb lønn
544 2650 Omsorgsbolig Skrenten (109) (62) (285) (193) Merforbruk på strøm og MNA ca 60 000,- Redusert leieinntekt 1 kvartal 2022
560 2340 Psykisk utv.hemmede 21 23 63 68 u.a.
561 2340 Andre tiltak funksjonshemmede 66 69 198 205 Forventes balanse. Noe merforbruk på støttektk, men mindreforbruk på KLP  

Sum ansvar 520 - 561 8 762 8 561 24 878 23 989

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (889)

Sykefravær: 18 10,0

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 9 825 9 089 26 400 25 576
Ref sykelønn (171*) (888) (187) (1 500) (560)
Netto lønnskostnader 8 937 8 902 24 900 25 016

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid Utfordringene rundt overtidsbruk er dokumentert pr. ansvar.



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 610-618/670-681 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: JTS 3010 (610) Plansaksbehandling 63 62 172 172
Periode: T2 3020 (610) Bygge, delings og seksj.saker 151 172 467 467 Merinntekt 22k annet avg.fritt salg

3030 (610) Kart og oppmåling 283 216 603 603 Overforbr. 64k til kommuner (Åfjord -Fosen GIS)
1200 (618) Administrasjon UM 128 125 348 348

1210 (618) Forvaltn.utgiver eiendomsforv. 439 160 409 409
Overforbr. 198 k da skade/ansv. forsikring er bet. for hele året, samt kredittnota 159k
ifm.telenors etablering av fiber (bruk av våre master). Dette gir totalt overforbr. på 357k

Sum ansvar 610 - 618 1 064 735 1 999 1 999
3290 (670) Jordbruk 97 111 280 308 10k mindre.forbr. fastlønn. 
3290 (672) Skogbruk 25 13 75 35 10k over.forbr. fastlønn. 
3290 (673) Veterinærtjeneste (1 812) (14) (41) (41) Overføringer fra staten er kommet for hele året. 
3600 (680) Miljøvern 24 24 68 68
3600 (681) Fiske, jakt og viltstell 1 4 11 11

Sum ansvar 670 - 681 (1 665) 138 393 381
Sum 610-682+670-681 (601) 873- 2 392 2 380

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (12)

Sykefravær: (610-618) 4,30 Langtids 4,30 Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"
Sykefravær: (670-681) 18 Langtids 17,7

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

(610-618) Sum lønnskonti (10*) 578 647 1 785 Mindre forbruk 77k 618 (1210). (Ingen lønn utbet på denne funksjonen)
(670-681) Sum lønnskonti (10*) 149 147 405 405
(610-618) Ref sykelønn (171*) (5) Her kommer det sykelønnsrefusjoner, jf. sykemelding oppmåler
(670-681) Ref sykelønn (171*) (4) Her kommer det sykelønnsrefusjoner, jf. sykemelding landbruk

Netto lønnskostnader 573 647 - 1 785

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid

Svært lite overtid.



Underlagsmateriale: 

1 10100 Fastlønn 113 910,35 176 516,99 0 176 516,99 64,53

2 10900 Pensjonsinnskudd KLP 26 470,61 37 883,34 0 37 883,34 69,87

3 10990 Arbeidsgiveravgift 7 159,42 10 830,66 0 10 830,66 66,1

4 11209 Andre tjenester/materialer 0 666,66 0 666,66 0

5 11400 Annonser 0 3 333,34 0 3 333,34 0

6 11655 Flyttegodtgjørelse -3 033,10 0 0 0 0

7 14290 Moms 25% 0 1 000,00 0 1 000,00 0

8 17100 Sykelønnsrefusjoner -11 728,15 0 0 0 0

9 17290 Kompensasjon 25% moms driftsregnskap0 -1 000,00 0 -1 000,00 0

∑2 3010 Plansaksbehandling 132 779,13 229 230,99 0 229 230,99 0 57,9



Rapportering 1.tertial Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2022 - 30.4.2022 Prognose helår 2022
Ansvar: 619-665 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar
Ehetsleder: JTS 1300 (619) Adm. UM anlegg 223 267 700 728

Periode: T2 2650 (619) Adm.lok UM anlegg 595 399 2 200 1 869
Overforbruk 108k på fastlønn. Overforbruk 75k på kjøp av bil.Overforbruk 22k på
strøm.

3400 (620) Produksjon vann 578 - - 2 617
Overforbruk75k på fastlønn. Mindreforbruk 19k på overtid, mindreforbruk 11k strøm,
mindreforbruk 37k på vedlikehold. Avskr. ikke tatt med (303k)

3450 (620) Distribusjon vann (1 217) - - (2 617)
3500 (630) Avløpsrensing (5) - - 633 Underforbruk 79k vedlikehold anlegg. Underforbruk 18k lønn
3530 (630) Avløp (260) - - (633) Inntekter 38k over budsjett
3540 (635) Tømming slamavsk, sept. o.l. 106 - - - 70k mindre inntekt på eiend.avg. 104k i overforbr. Tømming slam/septik.
3550 (640) Innsamling forbr.avfall 207 - - - Mindre på eiend.avg enn budsjett.
3300 (650) Havner (8) 60 180 183 Avskr. 62 ikke regnskapsf., Overforbr. 16k el. Strøm
3320 (651) Kommunale veier 590 402 1 400 1 193 303 k overfobr. Ift budsjett på brøyting (91 % av årets budsjett er brukt opp). 
2850 (652) Fylkesveier 22 18 54 54
3320 (652) Private veier - 4 4
3320 (655) Trafikksikkerhetstiltak 29 57 171 171 Avskr. Ikke tatt inn
3390 (660) Brannvern 1 183 802 2 409 2 409 Vi er fakt. For 1. halvår. 
3390 (665) Forurensingsvern 7 2 7 7 Årlig faktura IUA

Sum ansvar 619 - 665 2 050 2 007 7 125 6 618
Overforbr. Brøyting og fastlønn ansv. 619, jf. merknad om fastlønn vaktester skole er
ført på UM.

Vurdering av 2022 helår (+/- i forhold til budsjett): (507)

Sykefravær: 0,0 - Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 1 132 997 - 2 774
Merforbr. 140k UM-anlegg (2650) og 30k på vann 620. Mindreforbr. 25k på avløp og
21 k på slam.

Ref sykelønn (171*) (1) - - -
Netto lønnskostnader 1 131 997 - 2 774

Kommentar til overtidsbruk:
Overtid Liite overtid. Noe er uunngåelig (flaggheising, oppdukkende vannproblemer ved eks. strømbrudd). 
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