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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 20.01.2022
Tidspunkt kl 08:15

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

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no–
politikk – politiske møter – finn riktig utvalg og dato.

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
001/22 Godkjenning av møteinnkalling:
002/22 Samlesak for referatsaker:
001/22 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Sørmarkfjellet

Grunneierlag og referat fra orienteringsmøte
003/22 Samlesak for delegasjonssaker:
119/21 Ferdigattest - gnr 16 bnr 27 - Ramsøya 17 - Fritidsbolig
122/21 Gnr 38 bnr 34 - Indre Skjervøy - Søknad om tillatelse til tiltak

uten ansvarsrett for oppføring av naust. Tiltakshaver - Randi
Jakobsen, Strand.

106/21 Søknad om tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg.
Tiltakshaver - Tone Sandseter, Ongdal.

123/21 Tillatelse til tiltak - gnr 20 bnr 225 - Øvre Lauvåsveien 6 -
Enebolig med frittstående garasje

116/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av eiendom
118/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av eiendom til

eksisterende naust
117/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til

gnr 1 bnr 38

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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105/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til 
gnr 1 bnr 80

120/21 Vedtak om deling - Gnr 15 bnr 20 - Fire nye festetomter
114/21 Vedtak om deling - Gnr 37 bnr 16 - Ytre Skjervøya 4 - Deling av 

eiendom
113/21 Vedtak om motorferdsel - Morten Marius Osen
121/21 Vedtak om motorferdsel i utmark
001/22 Vedtak om motorferdsel i utmark
002/22 Vedtak om motorferdsel i utmark
003/22 Vedtak om motorferdsel i utmark
004/22 Vedtak om motorferdsel i utmark
112/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Harald Hanssen
107/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Karin J. Engan og Kurt 

Hopen.
109/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Kjetil Hagen
110/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Kurt Ove Fiksdal
111/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Monica Asp Lyng
108/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Robert Buarø
115/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr. 15, bnr. 20, fnr. 3  

Endring av tidligere vedtak vedr. tilknytning av sjøhus ved fnr. 
4, 5 og 6.

001/22 Orienteringssaker:
002/22 Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 

Referat fra møtet 4.oktober 2021
Politiske saker:

004/22 KS debatthefte og tariffoppgjør 2022 - til drøfting      
005/22 Gnr. 34, bnr. 15. Søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for oppføring av 
filterhus mm. ved Setran settefisk AS.

006/22 Kjøp av eiendom

Steinsdalen 12.01.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/16 - 1 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 12.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
001/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/16 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 12.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
002/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
001/22 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Sørmarkfjellet Grunneierlag og referat fra 

orienteringsmøte 
 
 
 
 
 



Emne: Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Sørmarkfjellet Grunneierlag og referat fra 
orienteringsmøte
Kopi: Hanne Louise Moe <Hanne.Louise.Moe@tronderenergi.no>, Bjørn Vatnan 
<Bjorn.Vatnan@tronderenergi.no>, Holger Hallset <Holger.Hallset@tronderenergi.no>, Stig 
Tore Laugen <Stig.Tore.Laugen@tronderenergi.no>
Til: kolbjornfostad@yahoo.no, haaabon@online.no, larsjorgen.lie@statkraft.no, 
oddlaug.j.kvisberglien@gmail.com, erot.k59@hotmail.com, annievollan@me.com, 
jonerikvollan@gmail.com, hartvig@rlp.no, monica@rlp.no, heilif@live.no, rustam@online.no, 
ivar.stamnes@hotmail.com, rita-stamnes@hotmail.no, aagedal12@hotmail.com, 
erling.bohle@gmail.com, maarvik47@gmail.com, jan.ervik@getmail.no, Leirset Roar 
<Roar.Leirset@osen.kommune.no>, Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, 
karinloeng@hotmail.com
Sendt: 13.12.2021 07:39:31
Fra: Michael Momyr <michael.momyr@tronderenergi.no>
Hei
Jeg vedlegger protokoll fra ekstraordinært årsmøte 07.12.2021 og referat fra orienteringsmøte samme 
dag. Jeg legger også ved reviderte vedtekter for grunneierlagt der eierandelene er presisert i § 1. 
Engangsgodtgjørelsen er lagt til utbetaling.
Jeg vil takke grunneierne for konstruktivt samarbeid og ønsker god jul.
 
 
 
Beste hilsen
 
Michael Momyr | Rådgiver/grunneierkontakt
TrønderEnergi 
Besøksadresse: Klæbuveien 118 | 7031 | Trondheim
 
t +47 90 69 53 00 
michael.momyr@tronderenergi.no
 
tronderenergi.no |  LinkedIn |  Twitter  |  Facebook
 

 
 

mailto:eli.flakne@tronderenergi.no
http://www.tronderenergi.no/
https://www.linkedin.com/company/1099833?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1099833%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1455279667816%2Ctas%3ATr%C3%B8nderEnergi
https://twitter.com/TronderEnergi
https://www.facebook.com/tronderenergias/


PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SØRMARKFJELLET GRUNNEIERLAG 

Møtet var innkalt i e-post 29.10.2021.  

Møtet ble holdt på Quality Hotel Grand Steinkjer tirsdag 07.12.2021 klokken 1600 – 1700 

Til stede:       (andel etter § 3 i parentes) 
Arne Lie       (10,66) 
Tore Kvisberglien, fullmakt fra Oddlaug Kvisberglien (11,49) 
Annie Vollan      (11,49) 
Hasvåg Vestre DA v/Hartvig Jacobsen   (12,68) 
Harald Østvik      (2,37) 
Ivar Stamnes      (3,44) 
Randi Bøle Nilsen     (2,56) 
Erling Bøhle      (7,76) 
Monica Jacobsen, fullmakt fra Tore Mårvik  (5,04) 
Jan Inge Ervik      (12,23) 
Osen Kommune v/John Einar Høvik   (0,42) 
Sørmarkfjellet AS v/ Michael Momyr   (0,86) 
 
Leder Arne Lie ønsket velkommen. Det har ikke vært avholdt årsmøter på flere år. 
 
Styret har bestått av: 
Arne Lie, leder 
Annie Vollan, medlem 
Jan Inge Ervik, medlem 
Tore Mårvik, varamedlem 
 
Grunneierlaget har en beholdning på kroner 1094,26 
 
Bakgrunnen for innkallingen til ekstraordinært årsmøte var at Jan Inge Ervik hadde bedt om fritak fra 
sitt styreverv. 
 
Det ekstraordinære årsmøtet behandlet følgende saker: 
 
 

1. Innkallingen ble enstemmig godkjent 

2. Styreleder Arne Lie ble valgt til møteleder 

3. Michael Momyr ble valgt til referent 

4. Randi Bøle Nilsen og Jan Inge Ervik ble valgt til å skrive under protokollen sammen med 

styreleder Arne Lie 

5. Sakslisten ble ikke godkjent. Det ble ikke foretatt suppleringsvalg. Møtet fattet følgende 

enstemmige vedtak: 

a. Jan Inge Ervik innvilges fritak fra sitt verv som styremedlem  

b. Varamedlem Tore Mårvik blir fast medlem i styret 

c. Det ble oppnevnt følgende valgkomite: Monica Jacobsen, Ivar Stamnes og Arne Lie. 

Komiteen konstituerer seg selv og fremmer innstilling på nytt styre til ordinært 



årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars 2022 (jf. § 5). Valgkomiteen 

foreslår sted for ordinert årsmøte.  

Møtet slutt klokken 1700. 

 

 

 

Signatur bekreftet i e-post________________________________ 

Arne Lie, styreleder 

 

 

Signatur bekreftet i e-post ________________________________ 

Randi Bøle Nilsen 

 

 

Signatur bekreftet i e-post ________________________________ 

Jan Inge Ervik 

 
 
 

 
 



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTEISQRMARKFJELLET GRUNNEIERLAG

Møtet var innkalt ie-post 29.10.2021.

Møtet ble holdt på Quality Hotel Grand Steinkjer tirsdag 07.12.2021 klokken 1600- 1700

Til stede:
Arne lie

Tore Kvisberglien, fullmakt fra Oddlaug Kvisbergllen
Annie Vollan
Hasvag Vestre DA v/Hartvig Jacobsen
Harald stvik
Ivar Stamnes
Randi Bøle Nilsen
Erling Bohle
Monica Jacobsen, fullmakt fra Tore Mårvik
Jan Inge Ervik

Osen Kommune v/John Einar Høvik

Sormarkfjellet AS v/ Michael Momyr

(andel etter 5 3 i parentes)
(10,66)
(11,49)
(11,49)
(12,68)
(2,37)
(3,44)
(2,56)
(7,76)
(5,04)

(12,23)
(0,42)
(0,86)

Leder Arne Lie ønsket velkommen. Det har ikke vært avholdt årsmøter på flere år.

Styret har bestått av:
Arne Lie, leder
Annie Vollan, medlem
Jan Inge Ervik, medlem
Tore Mårvik, varamedlem

Grunneierlaget har en beholdning på kroner 1094,26

Bakgrunnen for innkallingen til ekstraordinært årsmøte var at Jan Inge Ervik hadde bedt om fritak fra

sitt styreverv.

Det ekstraordinære årsmøtet behandlet følgende saker:

1. Innkallingen ble enstemmig godkjent

2. Styreleder Arne Lie ble valgt til møteleder

3. Michael Momyr ble valgt til referent

4. Randi Bøle Nilsen og Jan IngeErvik ble valgt til askrive under protokollen sammen med

styreleder Arne lie

5. Sakslisten ble ikke godkjent. Det ble Ikke foretatt suppleringsvalg. Møtet fattet følgende

enstemmige vedtak:

a. Jan Inge Ervik innvilges fritak fra sitt verv som styremedlem

b. Varamedlem Tore Mårvik blir fast medlem I styret

c. Det ble oppnevnt følgende valgkomite: Monica Jacobsen, Ivar Stamnes og Arne Lie.

Komiteen konstituerer seg selv og fremmer Innstilling på nytt styre til ordinært



arsmote som skal avholdes innen utgangen av mars 2022 (Jf.5 5). Valgkomiteen
•

foreslr sted for ordinert drsmte.

Møtet slutt klokken 1700.

Signatur bekreftet i e-post

Arne Lie, styreleder

Signatur bekreftet i e-post-------------
Rand i Bøle Nilsen

Signatur bekreftet i e-post _

Jan Inge Ervik



From:                                 jan.ervik@wemail.no
Sent:                                  Sun, 12 Dec 2021 17:20:37 +0000
To:                                      Michael Momyr
Subject:                             SV: Forslag til protokoll fra årsmøtet

Jeg har ingen merknader til protokollen.
 
Mvh
 
Jan Inge Ervik
 
Sendt fra E-post for Windows
 

Fra: Michael Momyr
Sendt: torsdag 9. desember 2021 kl. 11.34
Til: Arne Mads Lie; Jan Inge Ervik; Randi Solveig Gunther Bøle Nilsen
Emne: Forslag til protokoll fra årsmøtet
 
Hei 
Jeg vedlegger forslag til protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet. Dere er valgt til å signere protokollen. 
Hvis dere har merknader til protokollen, må dere melde tilbake. Hvis så ikke er tilfelle, må dere sende en 
e-post dere bekrefter protokollen.
 
 
 
Beste hilsen 
  
Michael Momyr | Rådgiver/grunneierkontakt
TrønderEnergi  
Besøksadresse: Klæbuveien 118 | 7031 | Trondheim
  
t +47 90 69 53 00 
michael.momyr@tronderenergi.no 
  
tronderenergi.no |  LinkedIn |  Twitter  |  Facebook 
  

 
 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:michael.momyr@tronderenergi.no
mailto:haaabon@online.no
mailto:jan.ervik@getmail.no
mailto:aagedal12@hotmail.com
mailto:eli.flakne@tronderenergi.no
http://www.tronderenergi.no/
https://www.linkedin.com/company/1099833?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1099833%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1455279667816%2Ctas%3ATr%C3%B8nderEnergi
https://twitter.com/TronderEnergi
https://www.facebook.com/tronderenergias/


From:                                 Randi Bøle Nilsen
Sent:                                  Thu, 9 Dec 2021 11:06:16 +0000
To:                                      Michael Momyr
Subject:                             Sv: Forslag til protokoll fra årsmøtet

Jeg, Randi Bøle Nilsen bekrefter protokollen.
Med vennlig hilsen
Randi Bøle Nilsen
Fra: Michael Momyr <michael.momyr@tronderenergi.no>
Sendt: torsdag 9. desember 2021 11:34
Til: Arne Mads Lie <haaabon@online.no>; Jan Inge Ervik <jan.ervik@getmail.no>; Randi Solveig Gunther 
Bøle Nilsen <aagedal12@hotmail.com>
Emne: Forslag til protokoll fra årsmøtet 
 
Hei
Jeg vedlegger forslag til protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet. Dere er valgt til å signere protokollen. 
Hvis dere har merknader til protokollen, må dere melde tilbake. Hvis så ikke er tilfelle, må dere sende en 
e-post dere bekrefter protokollen.
 
 
 
Beste hilsen
 
Michael Momyr | Rådgiver/grunneierkontakt
TrønderEnergi 
Besøksadresse: Klæbuveien 118 | 7031 | Trondheim
 
t +47 90 69 53 00 
michael.momyr@tronderenergi.no
 
tronderenergi.no |  LinkedIn |  Twitter  |  Facebook
 

 
 

mailto:eli.flakne@tronderenergi.no
http://www.tronderenergi.no/
https://www.linkedin.com/company/1099833?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1099833%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1455279667816%2Ctas%3ATr%C3%B8nderEnergi
https://twitter.com/TronderEnergi
https://www.facebook.com/tronderenergias/


REFERAT FRA ORIENTERINGSMØTE FOR GRUNNEIERNE I SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK 

Møtet var innkalt i e-post 29.10.2021.  

Møtet ble holdt på Quality Hotel Grand Steinkjer tirsdag 07.12.2021 umiddelbart etter 

ekstraordinært årsmøte i Sørmarkfjellet grunneierlag, klokken 1700 

Til stede fra grunneierne:        
Arne Lie        
Tore Kvisberglien 
Annie Vollan       
Hartvig Jacobsen    
Harald Østvik       
Ivar Stamnes       
Randi Bøle Nilsen 
Arvid Nilsen      
Erling Bøhle       
Monica Jacobsen   
Jan Inge Ervik       
John Einar Høvik 
  
Til stede fra TrønderEnergi: 
Bjørn Vatnan 
Michael Momyr  
 

1. Byggeleder orienterte om status for utbyggingen.  

• Sørmarkfjellet vindkraftverk er formelt idriftssatt 16.10.2021. 

• Det har ikke vært alvorlige personskader under byggingen 

• Automatisk bom blir installert på nyåret 

• Det blir satt opp plakater om iskastfare 
2. Michael Momyr gikk gjennom utbetalingene av engangserstatning. Alle grunneiere 

har signert erklæringer der de bekrefter engangserstatning og fremtidig årlig leie. 
Engangsutbetalingene blir foretatt pr 31.12.2021 

3. Eventuelt 

• Flere av grunneierne har gitt uttrykk for at de blir plaget av støy. 
TrønderEnergi er i dialog med flere tilbydere av støymålinger og har en plan 
om å gjennomføre målinger i løpet av vinteren og våren. I første omgang er 
det kildestøyen i turbinene som skal måles, for å se om de faktiske verdiene 
stemmer med de teoretiske verdiene som ble brukt i forkant av utbyggingen. 

• Michael Momyr orienterte om beredskapsplanen og gikk gjennom den delen 
som omhandler miljøødeleggelser. 

o I henhold til beredskapsforskriften er denne unntatt offentlighet 
o Beredsskapsplanen vil bli gjennomgått med kommunestyrene på 

felles møte 08.12.2021 
o Brann- og redningstjenesten sammen med kommunens ledelse vil bli 

invitert til en gjennomgang/befaring i parken når vi går over i 
driftsfasen (sannsynligvis tidlig på året 2022) 

o Alle turbiner er konstruert slik at ved et eventuelt havari vil all olje 
samles opp i bunnen av turbinen. 

o Det vises til en artikkel fra Teknisk Ukeblad om mikroplast. Denne er 
tidligere distribuert til grunneierne.  



o TE planlegger å arrangere et åpent møte i Jøssund for å orientere om 
kraftverket med hovedfokus på beredskap. I den forbindelse vil vi 
også vurdere om folk kan få kjøre opp på fjellet og at vi tar deler av 
orienteringen i tilknytning til en turbin. 

• Det ble fremsatt sterk kritikk til TrønderEnergi ved Michael Momyr for at han 
ikke i tilstrekkelig grad hadde fulgt opp sin lovnad om å be NVE i forbindelse 
med vedtakelsen av MTA-planen om å trekke punkt 15 i konsesjonen. 
 
 

Møtet slutt klokken 1800. Etter møtet var det servering i hotellets spisesal. 
 
Michael Momyr/ref 



Adresseliste Sørmarkfjellet vindkraftverk – ajour pr. 10.12.2021 

Navn e-post Telefon Adresse 
Kari Fostad kolbjornfostad@yahoo.no 996 92 380 Rennåkervegen 30 

7620 Skogn 
 

Arne Mads Lie haaabon@online.no 
larsjorgen.lie@statkraft.no 

905 60 630 Ytternesset 149 
7607 Levanger 
 

Oddlaug Justine 
Kvisberglien 
(Tore Kvisberglien) 

oddlaug.j.kvisberglien@gmail.com 
 
erot.k59@hotmail.com 

974 82 704 
 
901 38 026 

Gamle Espedalsveg 16 
2657 Svatsum 

Annie Marie Vollan 
(Jon-Erik Vollan) 

annievollan@me.com 
jonerikvollan@gmail.com 

916 39 215 
415 60 961 

Fløaskogen 18 
7770 Flatanger 

Hasvåg Vestre DA 
v/Hartvig Jacobsen 
 

hartvig@rlp.no 
monica@rlp.no 

901 20 379 
906 66 742 

Louis Kvalstads veg 5 
7805 Namsos  
 

Eilif Joar Hepsø heilif@live.no 469 29 570 Rikkas veg 5 
7562 Saksvik 

Harald Østvik  482 76 557 Fløaskogen 21 
7770 Flatanger 
 

Ivar Stamnes 
 
Rita Stamnes 

rustam@online.no 
ivar.stamnes@hotmail.com 
rita-stamnes@hotmail.no 

930 09 418 
 
411 44 449 

Henningsvegen 932 
7711 Steinkjer 
Elvaveien 14 
7770 Flatanger 

Randi Solveig Gunther 
Bøle Nilsen 

aagedal12@hotmail.com 938 02 715 Setervegen 878 
7746 Hasvåg 
 

Erling Konrad Bøhle erling.bohle@gmail.com 982 15 216                                                                                                                                                                                                                        Selsbakkveien 3 A 
7023 Trondheim 
 

Karin Synnøve Loeng karinloeng@hotmail.com 452 29 564 Skjeftelia 11 
7716 Steinkjer 
 

Tore Mårvik maarvik47@gmail.com 911 16 709 Flakkhaugen 10 
7070 Bosberg 
 

Jan Inge Ervik jan.ervik@getmail.no 976 78 405 Strandvegen 12 
2005 Rælingen 
 

Osen kommune 
v/ordfører 

roar.leirset@osen.kommune.no 
john.einar.hovik@osen.kommune.no 

414 46 449 
959 01 033 

Rådhusveien 13 
7740 Steinsdalen 
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VEDTEKTER 

FOR 

SØRMARKFJELLET GRUNNEIERLAG 

 

§ 1 GRUNNEIERLAGET 

Sørmarkfjellet grunneierlag (SMG) er en sammenslutning av grunneiere som avstår grunn og 

rettigheter til Sørmarkfjellet vindmøllepark. 

Berørte grunneiere er: 

Eiendom Grunneier Andel i % 

34/1/1 (1/2) Kari Fostad 10,66               

34/1/1 (1/2) Arne Mads Lie 10,66               

   

35/1/3 (1/2) Oddlaug Justine Kvisberglien 11,49                 

35/1/3 (1/2) Annie Marie Vollan 11,49                 

   

35/2/2 Hasvåg Vestre DA v/Hartvig Jakobsen 12,68               

   

36/9/2 (1/2) Eilif Joar Hepsø 2,37                

36/9/2 (1/2) Harald Østvik 2,37                   

   

41/13 (4/5) Rita Stamnes og Erik Stamnes 3,44              

41/13 (1/5) Sørmarkfjellet AS 0,86                   

   

42/1/2 Randi Solveig Gunther Bøle Nilsen 2,56                   

   

42/3/1 Erling Bøhle 7,76                   

   

42/4/3 Karin Synnøve Loeng 5,97                   

   

42/5/4 Tore Mårvik 5,04                   

   

4/1/2 Osen kommune v/ordfører 0,42                   

   

4/2/1 og 5/1/1 Jan Inge Ervik 12,23                 

 

I tilfelle vindmølleparken vil berøre ytterligere grunneiere enn de som er listet opp ovenfor, 
kan lagets medlemsmasse utvides. 
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§ 2 FORMÅL 

Grunneierlagets formål er i fellesskap å ivareta grunneieres og rettighetshaveres interesser under 

planfasen for etablering av vindmølleparken, konsesjonsrunden og under forhandlinger om vederlag 

for avståelse av grunn og rettigheter til vindmølleparken og dens infrastruktur (veger, kaianlegg, 

kraftledninger o.l.). 

Også andre spørsmål som står i tilknytning til vindmølleparken hører under grunneierlagets formål. 

 

§ 3 ANDELER 

Hver enkelt grunneier har en andel i laget som tilsvarer det areal vedkommende blir berørt av ved 

etablering av vindmølleparken. 

Arealet beregnes etter oppmåling, og hvor grensene for vindmølleparken trekkes etter det 

influensområdet planen bestemmer. 

Vedkommende medlems andel i laget er avgjørende for fordelingen av det vederlag som skal betales 

til grunneierne for vindmølleparkens etablering. 

Dersom det enkelte medlem må avstå grunn til landfeste, adkomstveg inn til feltet eller kraft 

ledning, går dette vederlaget ikke inn i fellesskapet før fordeling. Veg, landfeste, kraftledning og 

eventuelle tomter som skal avstås, blir avgjort for den enkelte grunneier inngrepet berører. 

 

§ 4 ANSVAR 

Medlemmene er i fellesskap ansvarlig for lagets forpliktelser, men internt skal ansvar fordeles etter 

hver enkelts andel - proratarisk ansvar. 

 

§ 5 LAGETS ORGANISASJON 

1. Årsmøte. 

1. Årsmøtet er lagets øverste myndighet.  

Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år, senest innen utgangen av mars.  

Bare medlemmer av laget har stemmerett på årsmøtet.  

Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.  

Årsmøtet innkalles av styret. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet 

må være innkommet til styret innen utgangen av februar samme år.  

Innkalling til årsmøtet, vedlagt saksliste, skal sendes skriftlig til medlemmene minst 2 

uker før årsmøtet.  

Årsmøtet ledes av styrets leder, eller den årsmøtet velger. 

2. Ved avstemming og valg har hvert enkelt medlem stemme i forhold til sin andel. 

Dersom alle er enige kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme.  

Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. 

3. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  Endringsforslaget skal 

fremgå av innkallingen til årsmøtet.  



 

Side 3 av 4 
 

Vedtektsendring knyttet til antakelse av eventuelle nye eiere krever ikke behandling 

av årsmøtet. Nye medlemmer kan aksepteres av styret og vedtektene ajourføres til 

derpå følgende årsmøte, jfr § 1. 

4. Årsmøtet skal: 

• Godkjenne fullmakter og saksliste.  

• Velge møteleder og referent. 

• Velge 2 personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 

• Behandle styrets årsmelding og regnskap. 

• Velge leder av lagets styre med funksjonstid på 2 år. 

• Velge styremedlemmer og varamedlemmer til styret.   Styremedlemmer 

velges for 2 år om gangen, men slik at 1 medlem trer ut ved loddtrekning 

etter det første året. 

• Velge revisor. 

5. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst 1/3 av medlemmene 

forlanger det. Kunngjøring og innkalling skal skje på samme måte som ved ordinært 

årsmøte. 

2. Styret. 

1. SMG ledes av et styre på 3 personer. Styret organiserer selv sitt arbeid. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. 

2. Styret skal arbeide for at medlemmenes eiendommer og rettigheter får størst mulig 

verdi i forbindelse med vindmølleparkens etablering. Styret har rett til å undertegne 

avtale på lagets og medlemmenes vegne, mot etterfølgende godkjennelse på 

årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte. Styrets fullmakt kan overføres til styrets 

leder, juridisk rådgiver o.l. 

3. Styret kan engasjere teknisk og juridisk bistand for å ivareta medlemmenes 

interesser, og har ansvar for forhandlinger med utbygger av vindmølleparken, 

uttalelser i forbindelse med konsesjonsbehandling, reguleringsplaner o.l. 

Styret avlegger rapport om det pågående arbeid ved hvert årsmøte. 

 

§ 6 OPPHØR 

1. Det er ikke anledning til å melde seg ut av laget så lenge det pågår forhandlinger om 

gjennomføring av vindmølleparken og om vederlagets størrelse. Hvert enkelt medlem 

forplikter seg til å opprettholde medlemskapet til det foreligger et forhandlingsresultat eller 

resultatet er fastsatt ved rettskraftig skjønn. 

2. Grunneierlaget kan - om medlemmene ønsker så - oppløses når vindmølleparken er etablert 

og vederlag utbetalt. 

 Oppløsning finner imidlertid ikke sted uten at 2/3 av medlemmene stemmer for oppløsning. 

 

§ 7 ÅRSKONTINGENT 

Lagets styre fastsetter en mindre årskontingent for å dekke lagets driftsomkostninger. Kontingentens 

størrelse bestemmes av styret. 
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§ 8 TVISTER 

Oppstår det tvister mellom laget og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om 

forståelsen og gjennomføringen av vedtektene - eller forhold som utspringer av vedtektene - skal 

tvisten løses ved voldgift etter den til enhver tid gjeldende voldgiftslovgivning. 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/16 - 3 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 12.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
003/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
Samlesak for delegasjonssaker 
 
 
Sakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
119/21 Ferdigattest - gnr 16 bnr 27 - Ramsøya 17 - Fritidsbolig 
122/21 Gnr 38 bnr 34 - Indre Skjervøy - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 

oppføring av naust. Tiltakshaver - Randi Jakobsen, Strand. 
106/21 Søknad om tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg. Tiltakshaver - Tone 

Sandseter, Ongdal. 
123/21 Tillatelse til tiltak -  gnr 20 bnr 225 - Øvre Lauvåsveien 6 - Enebolig med frittstående 

garasje 
116/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av eiendom 
118/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av eiendom til eksisterende naust 
117/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til gnr 1 bnr 38 
105/21 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til gnr 1 bnr 80 
120/21 Vedtak om deling - Gnr 15 bnr 20 - Fire nye festetomter 
114/21 Vedtak om deling - Gnr 37 bnr 16 - Ytre Skjervøya 4 - Deling av eiendom 
113/21 Vedtak om motorferdsel - Morten Marius Osen 
121/21 Vedtak om motorferdsel i utmark 
001/22 Vedtak om motorferdsel i utmark 
002/22 Vedtak om motorferdsel i utmark 
003/22 Vedtak om motorferdsel i utmark 
004/22 Vedtak om motorferdsel i utmark 
112/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Harald Hanssen 
107/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Karin J. Engan og Kurt Hopen. 
109/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Kjetil Hagen 
110/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Kurt Ove Fiksdal 
111/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Monica Asp Lyng 
108/21 Vedtak om motorferdsel i utmark - Robert Buarø 
115/21 Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr. 15, bnr. 20, fnr. 3  Endring av tidligere 

vedtak vedr. tilknytning av sjøhus ved fnr. 4, 5 og 6. 
 
 
 



 
 



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: 21/5789

Ansvarlig søker:
Sjømark Byggesøknader As
Blåbærvegen 17A
7712 STEINKJER
 

Tiltakshaver:
Siv Sandø
Røstadbakken 11
7057 JONSVATNET

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

Ramsøya 17 16 27

Tiltakets/byggets art

Nybygg / Fritidsbolig 

Vedtaksdato Saksnr

03.12.2021 119/21

Dato for søknad om ferdigattest: 22.09.2021

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 03.12.2021 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

Randi Jakobsen
Lianveien 15
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1119 - 3 15.12.2021

Saksnr. Utvalg
122/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 122/21

Gnr. 38 bnr 34 - Indre Skjervøy - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 
oppføring av naust. Tiltakshaver - Randi Jakobsen, Strand.

Viser til søknad mottatt 25.11.21

Tiltak: Naust
Byggested: Gbnr: 38/34 Indre Skjervøy
Tiltakshaver: Randi Jakobsen

Lianveien 15
7740 STEINSDALEN

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 20-3 jfr. § 20-4 pkt. e samt reguleringsplan for Indre 
Skjervøy hytteområde tillatelse til oppføring av naust ved gnr. 38, bnr. 34 ved Indre Skjervøy. 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Naust skal oppføres uten vinduer, og i tradisjonell stil i form og farge. Enkeltstående vinduer 

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

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

Tillatelsen omfatter: 
Bygging av naust 

Tiltakets størrelse:
BRA: 35,0 m2

BYA: 32,6 m2
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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 vises 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
Randi Jakobsen søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust ved gnr. 38, bnr.
34 i regulert hytteområde ved Indre Skjervøy i Osen kommune. Naustet har et bebygd areal (BYA) på 
35,0 m2 og bruksareal (BRA) på 32,6 m2. Naustet skal oppføres i tradisjonelt bindingsverk og har en 
takvinkel på 30o.

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger med journaldato 22.11.2021.

Planstatus
Reguleringsplan for Indre Skjervøy hytteområde.

Planformål
Fritidsbebyggelse (naustområde)

Adkomst
Adkomst til eiendommen må skje via sjø eller over gnr. 38, bnr. 3. Det forutsettes at det tinglyst 
adkomstrett sikres.

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 ikke oppgitt hvilken taktekking 
naustet skal ha, men det oppfordres om å benytte taktekking med mørk og så matt overflate som 
mulig.

Platting foran naust er ikke tillatt, men et mindre skråplan for å forenkle båtopptrekket tillates.
Omsøkte naust 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 omsøkte bygningstiltak.
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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. 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

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tiltak som kan måles 

etter areal 50 %
2273 1 2273 Randi Jakobsen

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



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

Tone Sandseter
Ogndalsvegen 714
7718 STEINKJER

Deres ref. Vår ref. Dato
21/417 - 14 22.11.2021

Delegert sak nr.: 106/21

Søknad om tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg. Tiltakshaver - Tone Sandseter, 
Ongdal.

Viser til søknad mottatt 22.11.2021.

Tiltak: Nytt avløpsanlegg
Byggested: Gbnr.: 37/5 Ytre Skjervøya 78
Tiltakshaver: Tone Sandseter

Ongdalsveien 714 
7718 Steinkjer

Ansvarlig søker: Byggmester Ramstad
Ongdalsveien 714
7718 Steinkjer

Vedtak:
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg ved gnr. 37, 
bnr. 5 ved Ytre Skjervøya. Tillatelse gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 pkt., jfr. § 20-3.

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:

 Avløpsanlegget skal måles inn jfr. pkt. 3.9 i kommunalteknisk VA norm for Osen kommune.
Dokumentasjon skal leveres i lag med søknad om ferdigattest til Osen kommunen 
umiddelbart etter at anlegget er sluttført.

Saksopplysninger
Byggmester Ramstad søker om tillatelse til tiltak for nedsetting av slamavskiller samt legging av
avløpsledning ved gnr. 37, bnr. 5 ved Ytre Skjervøya. Anlegget skal bygges for fritidsbolig som skal 
oppføres på eiendommen. Det er søkt om utslippstillatelse for nevnte anlegg som er behandlet i 
egen sak i Gemini Privat, ref. USZT2343 i sak 5/21 datert 19.11.21. Rør Tek AS i Steinkjer er i samme 
sak gitt ansvarsrett for arbeidet.

Planstatus
Reguleringsplan for deler av Ytre Skjervøya hytteområde



Side 2 av 3

Planformål
Næringsbebyggelse som er omdisponert til arealformål for fritidsbebyggelse.

Adkomst
Ingen endring i adkomst til parsellen

Nabovarsel
Ingen merknader til nabovarslet

Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Slamavskiller er inntegnet under bebygd areal. Det forutsettes at slamavskiller er lett tilgjengelig for 
tømmebil/traktor med slanger. Det vises for øvrig til krav om tilgjengelighet i utslippstillatelse datert 
19.11.21. Slamavskiller må også sikres i forhold til høy vannstand i sjø.

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 (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, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy.

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.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3, 23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Rør Tek AS PRO/UTF 22.11.21      1 22.11.21

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på søknad med journaldato 22.11.2021.

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 tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
4. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl § 21-10.
5. 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.
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7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den
opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaker Tiltak som ikke 

kan måles etter 
areal

1701 1 1901 Tone Sandseter

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
Rør Tek A S Postboks 2524 7729 STEINKJER



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

Ketil Johansen
Postboks 247
1451 NESODDTANGEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1095 - 3 10.1.2022

Saksnr. Utvalg
123/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 123/21

Tillatelse til tiltak -  gnr 20 bnr 225 - Øvre Lauvåsveien 6 - Enebolig med frittstående garasje

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Enebolig med frittstående garasje
Byggested: Gbnr: 20/225 Øvre Lauvåsveien 6
Tiltakshaver: Ola Eriksen Eian

Gamle Hellvikvei 21 B
1459 NESODDEN

Ansvarlig søker: Ketil Johansen
Postboks 247
1451 NESODDTANGEN

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 20-3 jfr. § 20-2 pkt. a, samt reguleringsplan for Osen 
sentrum, tillatelse til oppføring av enebolig med frittstående garasje ved gnr. 20, bnr. 225 ved 
Lauvåsen boligfelt.

Tiltakets størrelse:
Enebolig: BYA 230,6 m2

BRA 207,5 m2

Garasje BYA 48,0 m2

BRA 45,2 m2

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Erklæring om ansvarsrett for alle fag skal oversendes kommunen etter hvert som de er klare

Saksopplysninger
Takst og Prosjekteringskontroll AS ved Ketil Johansen søker om tillatelse til tiltak for oppføring av 
enebolig med frittstående garasje ved gnr. 20, bnr. 225 ved Lauvåsen boligfelt. Eneboligen skal 
oppføres i 2 plan, har et bebygd areal (BYA) på 230,6 m2 og et totalt bruksareal (BRA) på 207,5 m2.
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Garasjen har et BYA på 48,0 m2 og et BRA på 45,2 m2. Både eneboligen og garasje har en takvinkel på 
30o.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltaks

klasse
Journaldato

Takst og Prosjekteringskontroll AS
Takst og Prosjekteringskontroll AS
Nesodden Ingeniørbygg AS

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

16.12.2021 1 16.12.2021

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 31.10.2021 med journaldato 16.12.2021.

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 tillatelsen 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 ev. midlertidig brukstillatelse 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.

Planstatus
Reguleringsplan for Osen sentrum (Lauvåsen boligfelt)

Planformål
Boligbebyggelse

Adkomst
Adkomst er planlagt ned fra Øvre Lauvåsvei

Nabovarsel
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet

Kommunens vurdering:

Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Enebolig og garasje er planlagt i tråd med boligområde felt F2, Lauvåsen boligområde, som er en del 
av reguleringsplan for Osen sentrum. Omsøkte bygninger er vurdert å tilfredsstille de krav Pbl. § 29-2 
som går på utforming, visuelle kvaliteter og byggverkets plassering og høyde.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jfr. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak.
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Vurdering etter kulturminneloven (kml.)
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jfr. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jfr. kml. §§ 20 eller 22 a.

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

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 klimautslipp

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tiltak som kan 

måles etter areal, 1. 
etg.

7239 1 7239 Ola Eriksen Eian

Byggesaksgebyr 25 % av grunntakst 
for overliggende 
etasje

1810 1 1810 Ola Eriksen Eian

Byggesaksgebyr Garasje - mindre 
tiltak som kan måles 
etter areal. 50 % av 
4545,-

2273 1 2273 Ola Eriksen Eian

Byggesaksgebyr Lokal godkjenning 
en faglig leder og 
funksjon + tillegg 
funksjon, 
ansvarsrett søknad, 
prosjektering og 
kontroll Takst og 
Prosjektkontroll AS.

2932 1 2932 Ola Eriksen Eian

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
Ola Eriksen Eian Gamle Hellvikvei 21 B 1459 NESODDEN



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

Ove Ragnar Buhaug
Molthaugveien 7
7748 SETER

Deres ref. Vår ref. Dato
21/993 - 4 02.12.2021

Saksnr. Utvalg
116/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 116/21

Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av eiendom

Viser til søknad mottatt 22.10.2021.

Tiltak: Tilleggsareal
Byggested: Gbnr: 1/9
Tiltakshaver: Vibeke Andersen
Ansvarlig søker: Ove Buhaug

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling som omsøkt fra gnr. 1 bnr. 9. 

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Ove Buhaug søker om å fradele et tilleggsareal på ca. 100 m2 til gnr. 1 bnr. 81

Vurdering/drøfting:
Osen formannskap har gitt dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av tilleggsareal. Alt er allerede 
vurdert i dispensasjonssaken. Dermed er det klart for å gi delingstillatelse.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2085 1 2085 Vibeke Andersen
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Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.

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

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Mottakere
Vibeke Andersen Ulsberghagen 20 4034 STAVANGER



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

Ove Ragnar Buhaug
Molthaugveien 7
7748 SETER

Deres ref. Vår ref. Dato
21/995 - 2 02.12.2021

Saksnr. Utvalg
118/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 118/21

Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av eiendom til eksisterende naust

Viser til søknad mottatt 22.10.2021.

Tiltak: Fradeling av eiendom
Byggested: Gbnr: 1/9
Tiltakshaver: Ove Ragnar Buhaug
Ansvarlig søker:

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt til eksisterende naust som omsøkt fra gnr. 1 
bnr. 9. 

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.
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Informasjon om saken:
Grunneier av gnr. 1 bnr. 9 ønsker å dele fra en tomt rundt et eksisterende naust. 

Området er satt av til naustbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I naustområde F27N kan det 
settes opp inntil 22 naust uten dispensasjon fra pbl § 1-8. Denne tomta er allerede bebygd, og endrer 
ikke det antallet. Naustet er også gammelt nok til å tilfredsstille vilkårene for fradeling til uendret 
bruk. 

Begrunnelse

Vurdering/drøfting:
Tiltaket er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel, og endrer ikke bruken av området. 

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 fradeling og vi anser at tiltaket ikke berører
naturmangfoldet ved at arealet allerede er bebygd. Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 vurderes i dette
tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal ivaretas sammen med plan- og
bygningsloven. Fordi naturmangfoldet ikke berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

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

Samlet vurdering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2085 1 2085 Ove Ragnar Buhaug

Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.
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Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



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

Ove Ragnar Buhaug
Molthaugveien 7
7748 SETER

Deres ref. Vår ref. Dato
21/997 - 5 02.12.2021

Saksnr. Utvalg
117/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 117/21

Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til gnr 1 bnr 38

Viser til søknad mottatt 22.10.2021.

Tiltak: Fradeling av eiendom
Byggested: Gbnr: 1/9
Tiltakshaver: Ove Ragnar Buhaug
Ansvarlig søker: Ragnar Buhaug

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling som omsøkt fra gnr. 1 bnr. 9

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Ove Buhaug søker om å fradele et tilleggsareal på ca. 185 m2 til gnr. 1 bnr. 38

Vurdering/drøfting:
Osen formannskap har gitt dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av tilleggsareal. Alt er allerede 
vurdert i dispensasjonssaken. Dermed er det klart for å gi delingstillatelse.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2085 1 2085 Ragnar Buhaug
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Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.

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

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Mottakere
Ragnar Buhaug Molthaugveien 9 7748 SETER



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

Ove Ragnar Buhaug
Molthaugveien 7
7748 SETER

Deres ref. Vår ref. Dato
21/994 - 2 01.12.2021

Saksnr. Utvalg
105/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 105/21

Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 9 - Fradeling av tilleggsareal til gnr 1 bnr 80

Viser til søknad mottatt 22.10.2021.

Tiltak: Fradeling av eiendom
Byggested: Gbnr: 1/9
Tiltakshaver: Ove Ragnar Buhaug
Ansvarlig søker:

Vedtak:
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr. 1 bnr. 80 som omsøkt fra gnr. 
1 bnr. 1

Vilkår:
Ny grense må dekke eksisterende bebyggelse, og ikke mer. Hensynssonen til høyspenningsanlegget 
kan heller ikke krysses. 

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger:
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Ove Buhaug søker om å fradele et tilleggsareal på 175 m2 til gnr. 1 bnr. 80. I kommuneplanens 
arealdel er arealet satt av til boligbebyggelse. Arealet er allerede bebygd med en terrasse/altan og er 
derfor allerede i bruk som areal for boligbebyggelse. Grunneier har altså bygd utenfor sin egen 
eiendomsgrense. I AR5 er arealet registrert som bebygd. 
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Vurdering/drøfting:
Basert på flybilder er byggingen gjort en gang mellom 2002 og 2007. Det er ikke gunstig at det bygges 
uten for egen eiendom før det fradeles. Nåværende eier Åge Olav Johansen har vært eier siden 2004. 
Bruken er likevel i tråd med gjeldende arealplan, og har ikke noen stor betydning. 

I arealplanen går det en hensynssone for høyspentanlegg på nordsiden av tomta. Ny grense bør ikke 
krysse hensynssonen. 

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 fradeling og vi anser at tiltaket ikke berører
naturmangfoldet ved at arealet allerede er bebygd. Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 vurderes i dette
tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal ivaretas sammen med plan- og
bygningsloven. Fordi naturmangfoldet ikke berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på
verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

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

Samlet vurdering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at et mindre tilleggsareal 
kan fradeles. 

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2085 1 2085 Åge Olav Johansen

Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.

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

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Søknad om deling av eiendom
Situasjonskart

Mottakere
Åge Olav Johansen Molthaugveien 4 7748 SETER



Ei I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pb! § 20-1 m

ikke krever behandling etter Pbl  §  20-1 m,

eller oppmålingsforretning etter Ml  §  33.
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

Ei III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Matrikkelloven § 33

Søknaden/rekvisisjonen gjelder:

Vågå ; Journalføring/stempel:

i:] H) Krav om matrikulering av enhet(er) som .  — ,, '  '  ”5  '

OSEN  KOMMUNE
Utvikling og Miljø

Kommunehuset m ,  .

7740 STEINSDALEN Lij ]  0,41”,- i;
jg.3.1.};ywtj,:hgglnnygngxmj '

”6...” sm  ,  .., ...e...  "WWW-  W.- -. . -  W ,, -.e,-.%;[;l;r..-w - gagn—..; ...W- W.--..

Eiendom

I) Søknad om tiltak
(deling) etter, Pbl  §  20-

lm og matrikulering

etter Ml § 5.

II) Krav om

matrikulering av enheter

som ikke krever

behandling etter Pbl §

20-] m, eller

oppmålingsforretning

etter Ml  §  33.

III) Rekvisisjon av

oppmålingsforretning,

Ml § 33.

i (i.
Bruksnavn/adressc:

Sakstype, pbl § 20-] m, oppretting av Delingi hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl  §  19-1:

ia Ny grunneiendom Cl Reguleringsplan Ei Plan— og bygningslov

[] Ny anleggseiendom D  Bebyggelsesplan (eldre

lovverk)

D  Kommuneplan

D  Nyttjordsameie D  Reguleringsplan
E Privat forslag

Emelz...k?A ..............

Cl Sammenslåing (matrikkelforskr.  §  43)

[i Ny festegrunn over 10 år [l Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

D  Arealoverl'øring

[] Føring av referanse til eksisterende grense, (matn'kkelforskr. § 44)

D  Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr.  §  45  (2))

El Registrering av (ekisterende)uregistren jordsameie (matrikkelforskr. §  32‘ML  §§34.  6(særlige grunnerer)

[! Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML  §§34,  ()(særlige grunnerer)

El Annet (angi hjemmel):

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

fl  Grunneiendom E] Anleggseiendom El Jordsameie El Festegrunn l:l Arealoverføring

Må besvares:

A) El Ønskes gjennomført uten

ugrunnet opphold.

(Kommunens fn'st er 16 uker etter

pbl—vedtak,  § 20-lm  +  event vinter-

forskrift, matrikkel forskriften  § 18.3)

B) E] Ønsker å utsette oppmåling

og matrikulen'ng til mnd angitt

nedenfor (Kan etter rekvirentens

ønske utsettes i inntil  3  år. Etter  3  år

faller tillatelsen etter pbl  § 93.h  bon.)

C) [1 Ønsker etter særlige

grunner å gjennomføre

matrikulering, men utsette

fullføring av oppmålings-
forretningen.

(matrikkelforskriften  § 25).

Foretrukket mnd el dato for

forretningen:

Foretrukket mnd el dato for

forretningen: Kommunen fastsetter frist for

fullførin  ,  ikke lenger enn 2 år.

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

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl 20-

1m:

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

El Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

C] Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven  §  7, matrikkelforskr.  §  35)

El Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

D  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr.  §  31) (se også felt II)

[I Annet (angi hjemmel):
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Snæit'rkasion av narsellterl som søkes oonrettet:

Parsell nr.

(

Areal ca. m2 Arealtype

før deling

Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

journal nr.

C  "  .; ;)  f  4/L  '

fæl/flaut  U  A '(,

?  V:? (:ler—

Otmlvsninzer om omsøkt tiltak: bruk. adkomst. vannforsvning 02 avløp:

Parsellen(e)

skal

benyttes

til

Adkomst

Pbl  §  27-4

Vegloven

§§  40-43

Vann-

forsyning

Pbl  §  27—1

Avløp

Pbl  § 27-2

Vedlegg:

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

El

DUDE]

E]

E]

B

D

El

Gnr./Bnr./Fnr./Snr.
Selvstendig bruksenhet [:l Tilleggsareal til

Bolighus El Offentlig virksomhet D  Offentlig friluftsområde

Fritidshus El Landbruk/Fiske El Offentlig veg

Industri/Bergverk El Naturvem El Kommunikasjonsareal/tekn. Anle yg

Varchandel/bank/forsikring/hotell/restaurant C] Annet  ...................................

Riks/fylkesveg El Kommunal veg E Privat veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg [l Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) [I Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges El Adkomst sikret ifølge

Offentlig vannverk

Annet:

Offentlig avløpsanlegg

Utslippstillatclse gitt (vedlegges)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

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

vedlagte dokument

El Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

B  k  '  :
[i Privat enkeltanlegg es nv

El Privat fellesanlegg

El Søkn. om utslippstillatelse vedlegges l] Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til Ikke relevant

[]

Å

DDDDDDDD

urådigheter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulering
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Andre opplysninger og underskrift(er):

Andre  opplysninger
( kjøper,  rettighetshavere  av

betydning m.fl.)

Navn'

V  (/0  6  mm” [aQ/Ag

”WM/AW amw. 7 Yu?" 978

u/cfaz QM” 0  c, (j-

Hjemmelshaver(e)

E—posx:

Underskrift %

kr/
Hjemmelshaver(e) Navn:

Epost:

Underskrift Sled:

Fakturaadresse: Navn:
(Dersom dette er en annen enn

hjemmelshaver):

E—post:

Eventuelt utfyllende merknader:

Underskn'f  '

få:/;]?” ft,

Postnr:

Dato: Underskrift:

Postnr:

??aäøSäz

gin/tr”

J." ”af/] Lal/li  J
Tlf:

Sled:

Tlf:

Sled:
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PARTSLISTE :

Naboer, rettighetshavere, andre som er parter.
Det må legges ved kart/orienterende skisse og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven

nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart og kvittering for varsel er gitt/sendt

Gnr. Bnr. Fnr. Navn. Adresse.

fä'aw/l
7 G»? IQLUA-b (Ml/u!” (få/6, (S'—da—
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KOMMUNE
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Eiendom:

1'/ 59

Hj.haver/ Fester:

Dato:  1/10—2021  Sign:

ulsxrm

SITUASJONSKART

Gnr:  1 Bnr:  81 Fnr:  O

Adresse: Molthaugveien  5, 7748 SETER

 

Snr: 0

Målestokk

1:500

4L5:
i, ,-

id

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger] kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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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

Osen kommune

Deres ref. Vår ref. Dato
21/766 - 2 3.12.2021

Saksnummer i saken: 

Vedtak om deling - Gnr 15 bnr 20 - Fire nye festetomter

Tiltak: Fire nye festetomter
Byggested: Gbnr: 15/20
Tiltakshaver: Osen kommune
Ansvarlig søker:

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av festetomter som omsøkt fra gnr. 15 bnr. 20.

Vilkår:
A. Bruken av sjøhusene skal være tilknyttet næringsvirksomhet (fiskeri). 
B. Festeretten kan ikke transporteres uten skriftlig tillatelse fra Osen kommune. Tillatelse skal 

ikke gis dersom vilkår A ikke er oppfylt. 

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Osen Kommune søker om å etablere festetomter for sjøhus/naust på Strandholmen. Byggetillatelse 
er allerede gitt. Festetomtene må opprettes slik at det kan tinglyses festekontrakter. Grensene vil gå i 
tak-kanten på sjøhusene og i veggene mellom. 

Begrunnelse
Vurdering/drøfting:
Området er regulert til næringsbebyggelse i reguleringsplanen for Strand havn.
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Samlet vurdering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2085 4 8340 Osen kommune

Festerne må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, 
jf. kommune sitt gebyrregulativ.

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

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



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

Marlon Olav Hepsø
Nedre Eikhaugen 20
5722 DALEKVAM

Deres ref. Vår ref. Dato
21/822 - 8 02.12.2021

Saksnr. Utvalg
114/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 114/21

Vedtak om deling - Gnr 37 bnr 16 - Ytre Skjervøya 4 - Deling av eiendom

Viser til søknad mottatt 18.08.2021.

Tiltak: Deling av eiendom
Byggested: Gbnr: 37/16 Ytre Skjervøya 4
Tiltakshaver: Odd Arne Jakobsen
Ansvarlig søker: Marlon Olav Hepsø

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling som omsøkt fra gnr. 37 bnr. 4.

Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4).

Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.

Informasjon om saken:
Grunneiere av gnr. 37 bnr. 4 og 16 søker om fradeling av et tilleggsareal på ca. 350m2.

Vurdering/drøfting:
Osen formannskap har gitt dispensasjon fra LNF-formålet og pbl § 1-8 for fradeling av tilleggsareal. 
Alt er allerede vurdert i dispensasjonssaken. Dermed er det klart for å gi delingstillatelse.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Fradelingsgebyr 2085 1 2085 Marlon Olav Hepsø
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Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ.

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

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Mottakere
Odd Arne Jakobsen Fiskberga 7 7740 STEINSDALEN
Åse Karin Hepsø Nedre Eikhaugen 20 5722 DALEKVAM



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

Morten Marius Osen
Kringlavegen 537
7710 SPARBU

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1102 - 2 01.12.2021

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel - Morten Marius Osen

Viser til søknad mottatt 22.11.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Morten Marius Osen om dispensasjon for 
bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis 
dispensasjon for inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Morten Marius Osen søkte 22.11.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr 
og bagasje mellom bilvei og hytte. Søkeren er eier av hytte med gnr. 24/27. Det foreligger tillatelse 
fra grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for lirype og orrfugl. 
Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e 
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av 
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er 
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.

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 Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Morten Marius Osen, Nils I. Osen

Søknadsdato: 22.11.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Nordmeland – Andalslivatnet (Nordmelan 3)

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 10 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Morten Marius Osen om dispensasjon for 
bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis 
dispensasjon for inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 01.12.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Thomas Osen
Hansengveien 14
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091667- 
Skjemanr.:800022

21/1140 - 2 17.12.2021

Delegert sak nr.: 121/21

Vedtak om motorferdsel i utmark

Viser til søknad mottatt 03.12.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad Thomas Osen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. 

Det gis dispensasjon for inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.
Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Thomas Osen søkte 3.12.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 27/2/5. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. 

Ifølge Naturbase går nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien 
går gjennom leveområde for storfugl og lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer 
av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c. 
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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 Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok

Mottakere
Thomas Osen Hansengveien 14 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Thomas Osen

Søknadsdato: 03.12.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning FV 715 – Steinseterveien 452

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad Thomas Osen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 17.12.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Henning Sundet
Osenveien 347
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091698- 
Skjemanr.:800022

21/1193 - 2 05.01.2022

Delegert sak nr.: 001/22

Vedtak om motorferdsel i utmark

Viser til søknad mottatt 05.01.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Henning Sundet om dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Henning Sundet søkte 05.01.2022 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 27/2/7. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Denne hytten ligger rett ved vegen som ikke
brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del
av veien går gjennom leveområde for storfugl og lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens
registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje
og utstyr.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt
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og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok

Mottakere
Henning Sundet Osenveien 347 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Førere: Henning Sundet, Lars Jørgen Sundet, Vegar Sundet, Marit Hepsø

Søknadsdato: 05.01.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Møllestrand – Steinsseterveien 516

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Henning Sundet om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 05.01.2022

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Ronald Bratberg
Engansveien 31
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091699- 
Skjemanr.:800022

21/1194 - 2 05.01.2022

Delegert sak nr.: 002/22

Vedtak om motorferdsel i utmark

Viser til søknad mottatt 05.01.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Ronald Bratberg om dispensasjon for bruk 
av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2022.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Ronald Bratberg søkte 15.10.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 31/1/33. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går traseen gjennom
leveområde for storfugl. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare
arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring. Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å 
innvilge dispensasjon for transport av bagasje og utstyr.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører leveområde for
storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
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svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok

Mottakere
Ronald Bratberg Engansveien 31 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Ronald Bratberg

Søknadsdato: 05.01.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning FV 715 – Vassdølin 12

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 10 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Ronald Bratberg om dispensasjon for bruk 
av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2022.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 05.01.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Jan Egil Stein
Vakkerliveien 8
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091706- 
Skjemanr.:800022

22/7 - 2 10.01.2022

Delegert sak nr.: 003/22

Vedtak om motorferdsel i utmark

Viser til søknad mottatt 09.01.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Jan Egil Stein om dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Jan Egil Stein søkte 09.01.2022 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eier av hytte med gnr. 27/109. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for storfugl og 
lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje
og utstyr.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
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Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Jan Egil Stein

Søknadsdato: 09.10.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Mølnstrand – Haugavatnet 9

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Jan Egil Stein om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 10.01.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Terje Bratberg
Bjønnbåsmyra 23
7177 REVSNES

Deres ref. Vår ref. Dato
Ref.:1091711- 
Skjemanr.:800022

22/8 - 2 10.01.2022

Delegert sak nr.: 004/22

Vedtak om motorferdsel i utmark

Viser til søknad mottatt 10.01.2022.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Terje Bratberg om dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Terje Bratberg søkte 10.01.2022 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eier av hytte med gnr. 27/108. Det foreligger tillatelse fra
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for storfugl og 
lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i
området ikke er mulighet for leiekjøring.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje
og utstyr.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad.
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Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Førere: Terje Bratberg, Gøran Bratberg

Søknadsdato: 10.01.2022

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Mølnstranda – Haugavatnet 8

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Terje Bratberg om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 10.01.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Harald Hanssen
Otto Sverdrups Veg 11
7802 NAMSOS

Deres ref. Vår ref. Dato
21/944 - 4 01.12.2021

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Harald Hanssen

Viser til søknad mottatt 13.10.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Harald Hanssen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Harald Hanssen søkte 13.10.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søkeren er eier av hytte med gnr. 29/37. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for elg og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for storfugl og 
orrfugl. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e 
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av 
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er 
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.

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 Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker/førere: Harald Hanssen, Gunn Åsegg Hanssen

Søknadsdato: 11.10.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning FV 715 – Fjøsvatnet (Åsegg 1)

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Harald Hanssen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 01.12.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Karin Johnsen Engan
Steinsdalsveien 862
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/790 - 2 29.11.2021

Delegert sak nr.: 107/21

Vedtak om motorferdsel i utmark - Karin J. Engan og Kurt Hopen.

Viser til søknad mottatt 30.08.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kurt Hopen og Karin Johnsen Engan om 
dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. 
Det gis dispensasjon for inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.
Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Kurt Hopen og Karin Johnsen Engan søkte 30.08.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til 
transport av utstyr og bagasje mellom bilvei og hytte. Søkere er eiere av hytte med gnr. 27/6/1. Det 
foreligger tillatelse fra grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går 
nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom 
leveområde for storfugl og lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede 
eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e 
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av 
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søkere eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er 
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)



Side 2 av 2

Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28. 

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok

Mottakere
Kurt Hopen Steinsdalsveien 862 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Kurt Hopen, Karin Johnsen Engan

Søknadsdato: 30.08.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Møllestrand - Haugavatnet

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kurt Hopen og Karin Johnsen Engan om 
dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. 
Det gis dispensasjon for inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 29.11.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – REGISTRERING AV SNØSCOOTERKJØRING I OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Kjetil Hagen
Steinsdalsveien 991
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1014 - 2 30.11.2021

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Kjetil Hagen

Viser til søknad mottatt 02.11.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kjetil Hagen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Kjetil Hagen søkte 02.11.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søker er eiere av hytte med gnr. 27/9/1. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Denne hytten ligger rett ved vegen som ikke 
brøtes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del 
av veien går gjennom leveområde for storfugl og lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens 
registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. 

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. 

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 



Side 2 av 2

og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Kjetil Hagen

Søknadsdato: 02.11.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning Møllestrand – Steinseterveien 646

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 10 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kjetil Hagen om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.2026.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 30.11.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – RAPPORTERING AV SNØSCOOTERKJØRING I OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Kurt Ove Fiksdal
Joenget 13
7170 ÅFJORD

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1031 - 3 30.11.2021

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Kurt Ove Fiksdal

Viser til søknad mottatt 08.11.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kurt Ove Fiksdal om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Kurt Ove Fiksdal søkte 08.10.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søkeren er eier av hytte med gnr. 32/39. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for elg og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for storfugl og 
orrfugl. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e 
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av 
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er 
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)



Side 2 av 2

Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Kurt Ove Fiksdal, Nina Kvernland

Søknadsdato: 08.11.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning FV 715 – Fjøsvatna 11

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 10 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Kurt Ove Fiksdal om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 30.11.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – RAPPORTERING AV SNØSCOOTERKJØRING I OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Monica Asp Lyng
Gåsnesvegen 24
7810 NAMSOS

Deres ref. Vår ref. Dato
21/973 - 2 01.12.2021

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Monica Asp Lyng

Viser til søknad mottatt 15.10.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Monica Asp Lyng om dispensasjon for bruk 
av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Monica Asp Lyng søkte 15.10.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søkeren er eier av hytte med gnr. 32/7/2. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for elg og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for storfugl og 
orrfugl. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e 
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av 
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er 
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)



Side 2 av 2

Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i Naturbase 
eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker/førere: Monica Asp Lyng, Tor Olav Lyng

Søknadsdato: 15.10.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning FV 715 – Fjøsvatnet 6

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 20 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Monica Asp Lyng om dispensasjon for bruk 
av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 20 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 01.12.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Robert Buarø
Trøavegen 20
7750 NAMDALSEID

Deres ref. Vår ref. Dato
21/955 - 2 30.11.2021

Delegert sak nr.: 

Vedtak om motorferdsel i utmark - Robert Buarø

Viser til søknad mottatt 12.10.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering gitt i 
samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Robert Buarø om dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis dispensasjon for 
inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i Osen 
kommune skal følges.

Saksopplysninger:
Robert Buarø søkte 12.10.2021 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og 
bagasje mellom bilvei og hytte. Søkeren er eier av hytte med gnr. 32/7/3. Det foreligger tillatelse fra 
grunneiere. Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. Ifølge Naturbase går nedre del av veien 
gjennom helårsbeite for elg og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for storfugl og 
orrfugl. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare arter.

Vurdering:
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e 
åpner for å gi dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved utover det som følger av 
samme forskrifts § 3 første ledd bokstav g.

Søker eier hytte og tilfredsstiller dermed kravet for å innvilge dispensasjon for transport av bagasje 
og utstyr. Transport av ved til hytta er en kurant dispensasjonsgrunn, men ettersom det her ikke er 
snakk om transport fra hogstplass anses behovet som dekket under bokstav c.

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 Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører helårsbeite for storvilt 
og leveområde for storfugl. Begrenset motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at naturmangfold i 
svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger 
kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven §28.

Klagefrist er 3 uker, jf. forvaltningsloven §29. 
En eventuell klage må sendes skriftlig til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Med hilsen

Tormod Vik Brede
Saksbehandler

Vedlegg
Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok



Osen kommune
Utvikling og Miljø
7740 Steinsdalen

DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER

Søker: Robert Buarø

Søknadsdato: 13.10.2021

Lovverk: Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. jf. Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag § 4a, samt Naturmangfoldloven § 7.

Strekning FV 715 - Fjøsvatnet

Sesong: Frem til 01.05.2026

Formål: Transport av bagasje, utstyr og ved til egen hytte. 

Antall: Inntil 10 turer i løpet av sesongen

Saken er behandlet etter delegering gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegering 
gitt i samsvar med kommuneloven § 5-3, innvilges søknad fra Robert Buarø om dispensasjon 
for bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og egen hytte. Det gis 
dispensasjon for inntil 10 turer pr sesong i tidsrommet frem til 01.05.26.

Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i 
Osen kommune skal følges.

Forutsetninger:

1. Kjøringen skal foregå mellom kl. 06.00 – 23.00.

2. Det skal nyttes korteste naturlige vegtrasé i område.

3. Grunneiernes tillatelse må være innhentet.

4. Vedlagte kjørebok/rapporteringsskjema skal fylles ut før hver tur begynner og medbringes under 
kjøring sammen med denne tillatelsen.

Steinsdalen den 30.11.2021

Tormod Brede
Rådgiver, Utvikling og miljø



KJØREBOK – RAPPORTERING AV SNØSCOOTERKJØRING I OSEN KOMMUNE
Medbringes under all kjøring. 

KJØRER:                                                                                                         REG. NR.:                                          ÅR:

DATO KLOKKESLETT STREKNING FORMÅL



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

Henning Sundet
Osenveien 347
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
21/1001 - 6 02.12.2021

Saksnr. Utvalg
115/21 Formannskap

Delegert sak nr.: 115/21

Vedtak søknad sanitærabonnement - gnr. 15, bnr. 20, fnr. 3  Endring av tidligere vedtak 
vedr. tilknytning av sjøhus ved fnr. 4, 5 og 6.

Viser til søknad mottatt .

Adresse: Gbnr: 15/20 Sundholmen
Søker: Henning Sundet, Strand

Vedtak
Osen kommune godkjenner deres søknad om endring av sanitærabonnement til kommunalt vann for 
sjøhus/næringsbygg med etablering av en (1) utvendig vannpost ved gnr. 15, bnr. 20 og fnr. 3.
Vedtak i delegert sak 102/21, 103/21 og 104/21 oppheves med dette vedtaket.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknad datert 24.11.2021.

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 kummer legges

ved/dokumenteres

Saksopplysninger
Henning Sundet søker om endring av tidligere godkjenning vedr. fremlegging av vann til utvendig 
tappepunkt for gnr. 15, bnr. 20 og fnr. 3, 4 , 5 og 6. Det søkes fortsatt om utvendig tappepunkt, men 
kun tilknytning av brygge ved fnr. 3 til kommunal vannledning. 
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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 lagt en felles stikkledning i dim. 63 mm fra nærmeste hovedvannkum som ligger 
sørvest for sjøhusene. På sør-vestre hjørne av sjøhusene skal det settes ned en fordelingskum, og 
derfra skal det legges en 32 mm stikkledning inn til sjøhus ved fnr. 3.

Begrunnelse
Vurdering:
Situasjonskart som var vedlagt opprinnelig søknad viser hvordan stikkledninger og fordelingskum er 
planlagt. 
Eneste endring i framføring av vannledning er at det blir ett tappepunkt i stedet for 4.
Det forutsettes at det foretas nødvendig isolering av vannledninger, alternativt automatisk drenering
når tappepunkt stenges

Gebyr

Gebyr sendt Henning Sundet opprettholdes, mens de gebyr til eiere av gnr. 15, bnr. 20, fnr. 4, 5 og 6 
trekkes tilbake.

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
Ivar Hepsø As Vingsandveien 256 7740 STEINSDALEN
Jon Arvid Pettersen As Nedre Årnes 13 7170 ÅFJORD
Peter Hepsø Rederi As Peter Hepsøs vei 69 7740 STEINSDALEN



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/16 - 4 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 12.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
001/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
 
 
 
Informasjon fra ordfører og rådmann. 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/821 - 4 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 
Dato 04.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
002/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne Referat fra møtet 4.oktober 2021 
 
  
 
Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker. 
 
 
 
Bakgrunn for informasjon/drøfting: 
<Kort oppsummering av hva som skal informeres/drøftes> 
  
<Husk å legge ved eventuelle saksdokumenter som skal følge saken> 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/1016 - 3 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 06.01.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
004/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
KS debatthefte og tariffoppgjør 2022 - til drøfting 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Til debatt 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Vedlagt følger KS debatthefte som bes tatt til drøfting i kommunene. 
I forbindelse med debattheftet stilles det 6 konkrete spørsmål som ønskes besvart fra politisk side. 
1. Bør økonomisk ramme for 2022 forhandles sentralt, eller lokalt? 
2. Hvis rammen forhandles sentralt, bør enkelte stillingsgrupper prioriteres foran andre? 
3. Hvilke andre endringer i hovedtariffavtalen bør prioriteres? 
4. Hva vil kommunen ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform? 
5. Hva bør KS ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en tillitsreform? 
6. Hva bør KS bidra med som utviklingspartner i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt? 
  
Vurdering: 
Formannskapet bes om å sette seg inn i vedlagte dokument for å kunne svare ut spørsmålene på en 
god måte. Eventuelle detaljer i temaene lokalt, vil bli svart ut i møtet. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
KS Debatthefte 2022 - På samme lag 
Debatthefte 2022 - KS spør - På samme lag 
 
 



Fra: Sindre Westerlund Mork <sindre.mork@ks.no>
Sendt: 01.11.2021 14:13:40
Til: Ragnhild Tandberg Danielsen <ragnhild.tandberg.danielsen@ks.no>
Emne: KS Debatthefte 2022 - På samme lag

Til kommunedirektør/rådmann eller fylkeskommunedirektør/fylkesrådmann
 
Med Debattheftet 2022 og strategikonferansene våren 2022, ber KS om konkrete tilbakemeldinger fra 
medlemmene på hva som bør være KS’ posisjoner i hovedtariffoppgjøret og hva som bør være innholdet 
i en tillitsreform. For å få innspill og sikre en god forankring av KS’ posisjoner, oppfordres medlemmene 
til  å behandle debattheftet i kommunestyrer og fylkesting.
 
KS enkelte regioner vil ha ulike frister for tilbakemeldinger. Fristene vil være knyttet til 
strategikonferansene, og dere vil få nærmere beskjed om prosess og frist.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Lasse Hansen
administrerende direktør 
 
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 



Debatthefte 2022 – KS spør
På samme lag

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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FORORD

I KS legger vi vekt på å leve etter våre verdier:
Troverdig – Relevant – Engasjert – Samlende.
God dialog med, og forankring hos, våre medlemmer
er helt nødvendig for å oppfylle hvert enkelt av disse.
Dette debattheftet, og diskusjonene før og under de
fylkesvise strategikonferansene, er en viktig del av
dette arbeidet.

Denne gangen er det særlig to områder vi
trenger innspill på:
• Hva bør være KS’ posisjoner i vårens

hovedtari oppgjør?
• Hva bør være innholdet i en tillitsreform i

o entligsektor?

Siden sist har landet fått ny regjering. Vi har igjen fått
demonstrert at Norge er et stabilt demokrati, der makt-
skifter foregår i ordnede og vennskapelige former. Det
er et ubetinget gode for et land – og det handler om tillit.
Nå er vi på vei ut av en langvarig og farlig pandemi.
Norge som samfunn har kommet svært godt ut av
pandemien, selv om den utvilsomt har vært en knallhard
påkjenning både for enkeltmennesker og næringsliv – og
ikke minst for mange ansatte og ledere i kommunene.
Åkommegodtutavpandemien erlangtfrasituasjonen
i alle land, og pandemien som sådan er på ingen måte
over. Jeg er overbevist om at det vi har fått til i Norge
også handler om tillit – til myndigheter både lokalt og
sentralt, og mellom innbyggerne.

I Hurdalserklæringen lanserte regjeringen en tillitsreform
i o entligsektorsom etavsineviktigsteprosjekter, hvor
hensikten er å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne
bedre tjenester. Vi har merket oss at en del av denne
reformen skal innebære «større frihet til kommunale og
regionale myndigheter, som er de viktigste tjeneste-

yterne». Nå står regjeringen foran den viktigste jobben:
Åfylleordenemedkonkretinnhold. KSog Kommune-
Norge ser frem til et godt og tillitsfullt samarbeid for å
lykkes med det.

Vi har lenge erkjent at kommuner og fylkeskommuner står
foran store utfordringer i årene fremover, med færre barn
og ereeldre, medåforhindreutenforskapogmedover-
gang til lavutslippssamfunnet. Når Perspektivmeldingen
samtidig varsleratveksten i o entligeinntektervil avta,
mensbehovetforo entlige, i all hovedsakkommunale,
velferdstjenester vil endre seg og øke kraftig, kan det virke
som en umulig oppgave.

Og vi vet at Kommune-Norge er i stand til å klare det
umulige – det har ikke minst pandemiperioden vist
oss. Forutsetningen erimidlertidatdet nnesviljetil
nytenking, evne til omstilling – og forståelse og ramme-
betingelser for hva som trengs for å kunne praktisere
begge deler.

Ikke minst vil det kreve at sektoren har god tilgang på
kompetente og dyktige medarbeidere. Og det er stikk-
ord for det andre hovedtemaet i dette debattheftet,
vårenshovedtari oppgjør. For KSvil detalltid være
viktigstattari oppgjørenebidrartilåstyrkekommunenes
og fylkeskommunenes evne til å tenke nytt og skape
bærekraftigevelferdstjenester, utvikleetgodtoge ektivt
lokalt demokrati og skape gode lokalsamfunn. Slik blir
det også denne våren.

Kommune-Norge trenger de dyktige medarbeiderne
vi har, ogvi trengermange ereavdem. Detvilkreve
aktiv arbeidsgiverpolitikk, konkurransedyktige lønns- og
arbeidsvilkår, moderne og fremtidsrettet ledelse og et
godt arbeidsmiljø. For alle, i hele sektoren.

For vi er på samme lag – for fellesskapet.

Lasse Hansen

Administrerende direktør

Kjære folkevalgte



4

NYE, BÆREKRAFTIGE LØSNINGER FOR ARBEIDSLIVET

Arbeidsgiverpolitikk og tari oppgjør har stor betydning for kommunesektorens evne til

å realisere de store velferdsambisjonene den er pålagt. Bærekraften til velferdssamfunnet

utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Utfordringene sektoren

står overfor, er derfor et viktig bakteppe for vårens hovedtari oppgjør.

Nye, bærekraftige løsninger
for arbeidslivet

Erfaringer fra pandemien har vist at vi
får det til – når vi må
Som følge av pandemien ble arbeidshverdagen endret

overnatten forde este. Ansatteharviststorviljetil å

tilpasse seg nye arbeidsmåter. Mange ansatte har vært

omdisponert på tvers av sektorer. Flere medarbeidere

mener også at de fremover vil få et bredere oppgave-

spekter enn tradisjonelle fag- og profesjonsgrenser tilsier.

Digital samhandling har endret måten vi jobber på.

Detgirnyemuligheterformere ektiveogbredere

involverende prosesser med tillitsvalgte og ressurser

på tvers av fagfelt og profesjoner. Disse erfaringene

må kommunesektoren ta med seg videre når sektoren

fremover skal sikre en bærekraftig velferd. En fersk

undersøkelse har også vist at pandemien bidro til økt

digital modenhet i kommunesektoren1.

VISSTE DU AT...

... 90 prosent av kommunalsjefer for helse

og omsorg vurderer endringskapasiteten i

egen sektor som stor2

1 KS FoU 2021:
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/pandemien-har-satt-fart-pa-digitaliseringen-i-kommunene/

2 Dypdykk blant kommunalsjefer for helse og omsorg 2021:
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Dypdykk.pdf
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VISSTE DU AT...
... andelen personer som er 70 år og eldre vil øke fra 12,4 prosent i 2020 til

21,2 prosent i 2050. Dette vil gi færre yrkesaktive per pensjonist.

Aldersbæreevne i Norge – Antall yrkesaktive bak hver pensjonist i 2020, 2040 og 2050.

SSB Regionale befolkningsframskrivinger 2020-2050

Kilde: SSB

Kartene viser andel av befolkningen som er 70 år og eldre i 2020 og 2050. Det vil si en aldersgruppe som oftest er ferdig

med sin yrkesaktive periode og har blitt pensjonist.

2020

4 2,5 2,2

2040 2050
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Økt tjenestebehov i helse og
omsorg krever nye løsninger
Dersom den aldrende befolkningens etterspørsel etter

helse- og omsorgstjenester skal ivaretas uten endring

og omstilling fremover, vil det kreve en betydelig økning i

antall årsverk. Dette er arbeidskraft som kommunene alt

i dag rapporterer er krevende å rekruttere. En slik økning

i antall årsverkerurealistisk, bådefordi detikkeer nan-

sielt bærekraftig og fordi det ville legge beslag på en for

stor andel av landets arbeidsstyrke.

Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende

arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene.

Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på

samme måte som i dag.

VISSTE DU AT...

... en av tre yrkesaktive i Norge må jobbe

med helse frem mot 2060, dersom opp-

gavene løses på samme måte som i dag.

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Totalt

Annet

Undervisning

Samferdsel og teknikk

Helse og omsorg

Barnehager

Administrasjon
203120292027202520232021

Administrasjon Barnehager Helse og omsorg Samferdsel og teknikk

Undervisning Annet Totalt Kilde: KS, 2021.

Figuren underviseratdersom vi ikkegjennomførernødvendigomstillingog nnernyebærekraftigemåteråløse

oppgavene på, vil fremskrevet årsverksbehov se slik ut allerede i 2031:



7

NYE, BÆREKRAFTIGE LØSNINGER FOR ARBEIDSLIVET

Vi må skape bærekraftige løsninger
for fremtidens velferd
Kommunesektoren møter fremtiden med nye grep for

en bærekraftig utvikling, der miljø, økonomi og sosial

utvikling sees i sammenheng. For å nå målet om bære-

kraftig utvikling, blir det naturlig å etablere samarbeid

mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet i et

mye større omfang enn vi har sett de siste tiårene.

På tross av økende digitalisering, er det en voksende

erkjennelse av at kommunesektoren alene verken vil

ha tilgjengelig kompetanse, kapasitet eller økonomiske

rammer til å betjene innbyggernes økte og endrede

behov for tjenester.

Perspektivmeldingen 2021 angir tre parallelle strategier

for at kommunesektoren skal være i stand til å møte

tjenestebehovene nå og frem i tid:

1. Velferdsordningene må tilpasses

behovene de skal møte

Nivået på tjenestene må vurderes opp mot behovene

de skal løse og mot økonomiske rammer. Det må

videre være gode, åpne systemer for prioritering som

bl.a. kan gjøres gjennom aktivt politisk engasjement

og innbyggerinvolvering.

2. Tjenestene må produseres e ektivt

Teknologi må tas i bruk innenfor alle ansvars-

områder i kommunesektoren der det er hensikts-

messig. Forårealiserestørstmulige ektoggevinster,

må det tenkes nytt om organisering av tjenestene,

endring av arbeidsprosesser og oppgavedeling

mellom yrkesgrupper.

Muligheter for gjenbruk og deling av ressurser mellom

kommuner og andre aktører må ses på.

3. Forebyggende innsats for å dempe/redusere

veksten i behov

Selvbetjeningsløsninger med god veiledning må

innføres der det er mulig. Kommunene må etablere

et godt samspill med frivillige og pårørende for å

bidra til livsmestring for innbyggere som trenger det.

Innbyggerne må stilles overfor tydelige forventninger

om selv å måtte planlegge og gjøre tilpasninger for å

kunne bo hjemme lengst mulig.

TØRN - Ny oppgavedeling for
bærekraftig bruk av tilgjengelig
kompetanse

Tørn-prosjektet utforsker ny organisering av

arbeidet i omsorgssektoren gjennom ny

oppgavedeling og utprøving av nye arbeids-

tidsordninger, og utvikler kunnskap og verktøy

som kommuner kan ta i bruk i arbeidet med å

organisere omsorgstjenestene for fremtiden.

Se mer om Tørn på KS’ nettsider

I KS’ arbeidsgiverpolitikk

«Nyskapende arbeidsgivere»understrekes

behovet for samskaping med andre aktører for

å skape bærekraftige velferdstjenester.

Se mer om Nyskapende arbeidsgivere

på KS’ nettsider

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-samhandle/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-samhandle/
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Økt behov for kompetanse og arbeidskraft
Til tross for at det jobbes godt med de tre strategiene

for å skape bærekraftige løsninger, vil det bli et økt

behov for kompetanse og arbeidskraft innenfor

helse- og omsorgstjenestene.

Vedvårenshovedtari oppgjørerkommunesektorens

rekrutteringsutfordringer ventet å bli et sentralt tema.

Det er viktig at kommunesektoren viderefører konkur-

ransedyktige lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med

andreo entligearbeidsgivere. Lønnalenevillikeveliliten

grad avhjelpe det langsiktige utfordringsbildet

kommunene står overfor. Behovet for å rekruttere til-

strekkelig sykepleierkompetanse har fått mye oppmerk-

somhet, men framskrivningene viser at rekrutteringsut-

fordringenegjelder ereavprofesjonsgruppeneinnen

helse- og omsorgstjenesten.

Det ligger et betydelig arbeidskraftspotensial i bl.a. mer

heltid, lavere sykefravær, redusert utenforskap, lengre

yrkesliv for seniorene, kompetanseutvikling og ny oppga-

vedeling for riktig bruk av tilgjengelig kompetanse, samt

økt bruk av digitale løsninger.

E-helse
– store digitaliseringssamarbeid
med staten

Digitalisering og smart bruk av teknologi er

viktige virkemidler for å få tilstrekkelig kapasitet

og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i

møte med økt tjenestebehov.

Den nasjonale styringsmodellen på e-helse

er etablert med utgangspunkt i å skape gode

felles strategiske og rådgivende arenaer innen

området. Styringsmodellen må videreutvikles for

å sikre at kommunal helse- og omsorgstjeneste

harstørremedinn ytelsepåbeslutningeri

statlig e-helsearbeid som har konsekvenser

for kommunene.

Kommunal sektor samarbeider også tett med

staten på de viktige programmene Velferds-

teknologi /Digital hjemme oppfølging,

Pasientens legemiddelliste, Digital samhandling

og Felles kommunal journal. Disse har som mål

å gi kommunene gevinster i form av økt omsorg-

skapasitet, økt kvalitet, og bedre pasient-

sikkerhet på kort sikt og bidra til å løse sektorens

utfordringsbilde på lang sikt.

VISSTE DU AT...

... det vil bli utløst over 30.000 ekstra

årsverk, dersom alle arbeidstakere mellom

27 og 65 år som jobber i turnusstillinger i

helse- og omsorgssektoren, jobber

heltid i stedet for deltid.

... det vil bli utløst over 1.400 ekstra årsverk innen

helse- og omsorgssektoren dersom sykefraværet

reduseres med kun ett prosentpoeng.
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Kilde: Ipsos, 2021.
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De to siste tari oppgjørene
KS lønnssystem baseres på lik garantilønn for alle

stillinger med lik utdanningslengde. De siste årene før

pandemien ble arbeidstakere med universitets- og

høgskoleutdanningprioritertved tari oppgjørene.

Eksempelvis ble det gitt et betydelig lønnsløft for

bl.a. sykepleiere, barnehagelærere, vernepleiere,

adjunkter mv. i 2019.

Desistetotari oppgjøreneharværtpregetavpande-

mien. I 2020bletari oppgjøretgjennomførtundersvært

stramme rammer, med små sentrale lønnstillegg til alle

stillingsgrupper. Også i 2021 vektla KS at det var hele

laget i kommunesektoren, alle ansatte i alle yrker, som

sammen hadde håndtert den ekstraordinære situasjonen

Merknad: Tallene i guren omfatter alle ansatte for de ulike tjenesteområdene.
Kilde: PAI-registeret.
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Turnover i kommuner og fylkeskommuner, etter tjenesteområder. 2019–2020

på en imponerende måte over lang tid. KS la derfor opp

til at det var gjennom brede og samlende lønnsmessige

tiltak partene kunne ivareta alle ansattes betydning for

å levere gode tjenester. De avtalte lønnstilleggene var

prosentvise, slik at de høyeste lønnede utdannings-

gruppene kkdehøyestekronetilleggene.

I tillegg ble det avsatt en pott til lokale lønnsforhandlinger

høsten2021, slikatpartenelokalt kkmulighettilåfor-

dele ut fra lokal lønnspolitikk og egne rekrutterings-

utfordringer. Det er store forskjeller i rekrutteringsutfor-

dringer både mellom kommunene/fylkeskommunene

og mellom ulike yrkesgrupper. Arbeidsgivermonitoren

2021 viser at det også er variasjoner mellom ulike

yrkesgrupper når det gjelder turnover.
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Økonomiske utsikter før forhandlingene i 2022
Prognosene for prisvekst og lønnsvekst i 2021 viser at

vi fortsatt må være forberedt på en svak reallønns-

nedgang i 2021. Det er særlig de høye strømprisene

som bidrar til høy prisvekst (konsumprisindeksprog-

nosenepåomlag3,2prosent). Årslønnsvekstprognosene

for 2021 viser om lag tre prosent.

Hovedtari oppgjøreti 2022vil troligpregesavetmer

begrenset økonomisk handlingsrom enn i 2021. Før

partene møtes til forhandlingene er om lag to prosent

allerede brukt som følge av lønnsglidning og høyt

overheng, det vil si helårsvirkning av tillegg gitt året før.

Dersom prognosene for årslønnsveksten fra 2021 til

2022 på om lag tre prosent viser seg å stemme, vil det

kun være om lag én prosent disponibelt å forhandle om.

Slik KS vurderer det, vil en disponibel ramme på om lag

én prosent kreve tydelige prioriteringer. Først og fremst

må det tas stilling til om lønnsmidlene skal fordeles

sentralt, eller om det i lys av de varierende rekrutterings-

utfordringene er nødvendig med et stort lokalt handlings-

rom. Videre må det vurderes om «hele laget-strategien»

frapandemiåreneogtari oppgjørene2020og2021 skal

videreføres, eller om noen grupper skal prioriteres foran

andre i dette oppgjøret.

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet

bidratil athovedtari oppgjøreti 2022 gjennomføres

på en ansvarlig måte. Det legges til grunn at KS vil

følge rammen fra frontfaget, men det understrekes

samtidig at kommunesektoren og KS fortsatt må bruke

mulighetene og handlingsrommet som ligger innenfor

frontfagmodellen.

I 2022erdethovedtari oppgjør. Hele Hovedtari avtalen,

både lønn og andre arbeidsvilkår, er da gjenstand

for forhandlinger.

Lønnsglidning

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten

som ikkefølgeravsentraletari tillegg.

Eksempler er ansiennitetsopprykk, endringer

i lønn ved skifte av stilling eller at en ny

medarbeider får høyere lønn enn personen

vedkommende erstatter.

I Hovedtari avtalen erdetegneforhandlings-

hjemlerforforhandlingavlønn utenom tari -

oppgjørene. Det er egen hjemmel for særskilte

forhandlinger i de tilfeller det for eksempel er

organisatoriske eller bemanningsmessige

endringer eller ved betydelige endringer i

arbeids- og ansvarsområde. I tillegg er det egen

hjemmel foråforhandleom lønn utenom tari -

oppgjør i «de tilfeller det er spesielle problemer

med åbeholdeellerrekrutterekvali serte

arbeidstakere», og enda en hjemmel for å

forhandleom lønn utenom tari oppgjør«når

en arbeidstaker har gjennomført relevant

etter-/videreutdanning.»

Les mer om lønnsutviklingen i KS-området

sammenliknet med andre tari områder,

samt om lønnssystemet i KS-området i

tari notatet fra 2021 på KS’ nettside

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/KS-tariffnotat-2021-F44-web.pdf
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Frontfagsmodellen

Frontfagmodellen innebærer at lønnsveksten

koordineres i hele arbeidslivet. Konkurranse-

utsatt industri (frontfaget) forhandler først,

og lønnsveksten her legger premissene for

lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer, bl.a.

kommunalsektor. Pro lenpåoppgjøreneog

prioriteringer av grupper bestemmes innenfor

rammen for frontfaget. Lønnsvekst utover

frontfagets rammer må tas av kommunene

og fylkeskommunenes frie midler.

Årslønnsvekst siste 5 år for arbeids-
takere omfattet av sentrale lønnsfor-
handlinger (Hovedtari avtalens kap. 4).

Årslønnsveksten hari denneperioden værtnoehøyere

enn frontfaget. Gruppe 1 er stillinger uten krav til

U/H-utdanning, f.eks. assistenter og fagarbeidere,

mens Gruppe 2 er stillinger med krav til U/H-utdanning,

f.eks. sykepleiere, vernepleiere og lærere.

Kapittel 4
samlet Gruppe 1 Gruppe 2

2016 2,5 2,6 2,5

2017 2,4 2,5 2,4

2018 2,9 2,8 2,9

2019 3,5 3,5 3,7

2020 1,7 1,5 2,0

Samlet vekst
2015-2020 13,7 13,6 14,2

Årslønnsvekst i kapittel 4 samlet,
samt gruppe 1 og gruppe 2. Prosent
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VIGNETT

KS SPØR

1 Børden begrensedeøkonomiskerammen i hovedtari -

oppgjøret fordeles sentralt, eller bør den forhandles
lokalt, utfralokalebehov?

Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle

arbeidstakere med sentral lønnsdanning en så god,

generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte

stillingsgrupperframforandre? I såfall hvilke?

Hvilkeandreendringeri Hovedtari avtalen

børprioriteres?

2

3
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i o entlig sektor. Reformen handler

om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett

samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store o entlige virksomheter.

Samtidig vil regjeringen gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som er de

viktigste tjenesteyterne.

En tillitsreform i og
overfor kommunesektoren

KS deler målet om å bruke mindre tid på kontroll og

rapportering, og få mer tid og større handlingsrom til

åkunnebrukelokaltskjønn forå nnenyeløsninger

og gjennom en e ektivressursbrukgi innbyggerne

gode tjenester.

KS kan ta en aktiv rolle i utformingen av en tillitsreform i

o entligsektor. KSkanogsåbidrasom utviklingspartner

i det lokale arbeidet med tillit i og til kommunesektoren.

Strategi for o entlig sektor

Regjeringen vil legge frem en strategi for

o entligsektorsom tarbrukerorganisasjonene,

detillitsvalgteogledelseni allestoreo entlige

virksomheter med på en forpliktende prosess

for hvordan tillitsreformen skal utformes på det

enkelte område med følgende formål:

• Redusere bruken av markedsmekanismer i

alle deler av velferdsstaten.

• Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene

ansatte har til å bli involvert i alle viktige

prosesser, både i staten og i kommunene.

• Sørgeforatstore IKT-prosjekteri o entlig

sektor styres på en ny og bedre måte

basert på tett involvering av brukere og

ansatte, og ved å bygge opp kompetanse

i egen organisasjon fremfor å kjøpe

konsulenttjenester.

• Sikreato entligeledereharopplæring

i den norske arbeidslivsmodellen

og trepartssamarbeidet.
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Tillitsreform i skolen

Regjeringen vil blant annet innføre en tillitsreform

i skolen i dialog med partene. Regjeringen vil

sette ned et partssammensatt utvalg for å

gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet (NKVS)

i skolen, med sikte på å blant annet redusere

omfanget av tester og prøver, og ta initiativ til at

kommuner skal gjennomgå rapporterings- og

dokumentasjonskrav regelmessig. Regjeringen

vil også endre nasjonale prøver i dialog med

partene og sette det pågående arbeidet med

nye progresjonsprøver på pause.

Tillitsbasert styring og ledelse
Tillit til og samarbeid med medarbeidere har vært

grunnleggende verdier og et hovedtrekk i den norske

ledelsesmodellen i mange år.

Se mer om KS’ arbeidsgiverpolitikk

Nyskapende arbeidsgivere på KS’ nettsider

«Samarbeidet med tillitsvalde er basert på tillit og

gjensidig forståing for partane sine ulike roller.»
(Hovedavtalen for KS-området)

I enhver styringslinje må det være tillit. Tillit handler om

at medarbeidere opplever autonomi og handlingsrom

gjennom å jobbe selvstendig og kan gjøre egne vurdering-

er og valg, basert på egen kompetanse,innenfor rammer

satt av ledelsen. Opplevd autonomi må ikke forveksles

med full frihet. Det er viktig at ledere er tydelige på mål,

forventninger og resultater til medarbeiderne og bygger

mestringstro og gir handlingsrom og mestrings-

opplevelser gjennom bruk av kompetanse.

God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å

skape gode tjenester til innbyggerne. God ledelse

handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring,

være tydelig i rollen som leder og legge til rette for

mestring og motivasjon hos medarbeiderne. Ledere har,

på alle nivå, en viktig rolle i å utvikle en organisasjon

med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for

innbyggerne – hver eneste dag.

Ledelse handler om å skape gode relasjoner, gode

teamoge ektiveledergruppersom bidrartilågjennom-

føre omstillinger for å nå resultater.

Kompleksiteten i samfunnet har blitt større, og det

er behov for å tenke helhet og sammenheng i utvikling

avtjenestene. Detkan handleom å nneen god

balanse mellom drift og utvikling og legge til rette for

å eksperimentere mer. Det er behov for at ledere ser

utover egen enhet og egen kommune, tenker ressurs-

mobilisering og samfunnsutvikling og skaper arenaer

for eksperimentering.

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
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Balanse mellom tillit og kontroll
Kommunestyret og fylkestinget har det overordnede

kontrollansvaret overfor hele den kommunale og fylkes-

kommunale forvaltningen. Dette er et ansvar som er

prinsipielt uavhengig av delegeringsvedtak og interne

organisasjonsordninger. For å kunne ivareta dette

ansvaret er kommunestyret/fylkestinget avhengig av

informasjon om virksomheten.

Kilde: KS Lokaldemokratiundersøkelse 2018.
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Kommunen/fylkeskommunen skal etter kommuneloven

ha internkontroll med administrasjonens virksomhet

for å sikre at lover og forskrifter følges.

I tillegg til å unngå lovbrudd, vil god internkontroll bidra til

at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av

godkvalitetogatressursenebrukese ektivtogriktig.

Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokal-

demokratiet. Godt internkontrollarbeid gir tillit og trygg-

het for både ledere og medarbeidere. Fordi kommune-

sektoren er viktig for folks liv og livskvalitet, er det

viktig å ha orden i eget hus.

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Orden i eget hus
Kommunedirektørens internkontroll

En
praktisk
veileder

KS tre viktigste råd til kommuner
og fylkeskommuner som vil forbedre
sin internkontroll

• Mer formalisert internkontroll

• Mer risikobasert internkontroll

• Bedre sammenheng mellom internkontroll

og øvrig ledelse og styring

Se kommunedirektørens veileder om

Orden i eget hus på KS’ nettside

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-08092020.pdf
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Tillitsbasert rammestyring
Den beste måten å få mindre tid på kontroll, rapport-

ering og tilsyn og mer tid til å gi innbyggerne tjenester,

er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert ramme-

styring av kommunene. Staten stiller detaljerte krav til

hvordankommuneneskalarbeide, ogde nererkonkrete

plikter og rettigheter som skal oppfylles. Det skaper

dokumentasjons- og rapporteringsbehov som den

enkelte ansatte til slutt må bruke tid på. Et mål om

mer brukerrettet tid for kommunesektorens ansatte forut-

setter i mange tilfeller moderasjon i detaljkrav og

bindinger fra stat mot kommuner og fylkeskommuner,

som er de ansattes arbeidsgivere. Tillit til kommune-

sektoren vil dermed bety mer rom for de ansatte til å

utøve sitt fag til det beste for innbyggerne. En vurdering

av statlig rapporteringskrav, kontroll og tilsyn, beman-

ningsnormer og annen detaljstyring bør inngå som en del

aventillitsreform foro entligsektor.

«Når ulike særlover gir kommunen/fylkeskommunen
plikter, ender det ofte opp med at kommunen/fylkes-

kommunen fremstår som drivere av økte krav til doku-
mentasjon og rapportering i skolen, mens det de gjør er
å utøve internkontroll pålagt dem i kommuneloven.»

(Høringshjelp fra KS ifm. forslag til ny opplæringslov)

For å løse komplekse samfunnsutfordringer, er det større

behov for å jobbe mer helhetlig på tvers av sektorer og

forvaltningsnivå og med nye arbeidsformer. Utvikling

av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og

profesjonerkan bidratil mere ektivbrukavressurser

og løsninger som er bedre tilpasset innbyggernes behov.

Det er tendenser til at statsforvaltningen i større grad

ønsker en mer samordnet utvikling og gjennomføring

av politikk, som for eksempel 0-24-samarbeidet for barn

og unge og Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Samtidig er det tendenser til at den statlige sektor-

iseringen i større grad søkes gjenspeilet i kommunal
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sektor, blant annet gjennom krav til bemannings-

normer og tilstandsrapporter på enkelte tjenester.

Tidligere knyttet særlovene tette bånd mellom de stat-

lige og kommunale sektorinteressene. Kommuneloven

av 1992 la opp til et mer samordnet og helhetlig rettslig

rammeverk for virksomheten i kommunesektoren enn tid-

ligerelover. En tillitsreform io entligsektorbørunngåå

styrke sektorlinjene mellom stat og kommune, men heller

stimulere til mer samordnet utvikling og gjennomføring av

politikk, også på tvers av forvaltningsnivåene.
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VIGNETT

KS SPØR

4 Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest

oppmerksomhet på i en tillitsreform, i egen
organisasjon ogoverforlokalsamfunnet?

Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest

oppmerksomhet på i utformingen av en tillitsreform
i og overforkommunesektoren?

Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner

for kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen
aven tillitsreform lokalt?
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Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
005/22 Formannskap 20.01.2022 
 
 
Gnr. 34, bnr. 15. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for 
oppføring av filterhus mm. ved Setran settefisk AS. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel og pbl. § 1-8 for utvidelse av betongfundament for oksygentank, oppføring av filterhus samt 
utvidelse av sjøledning til 35 m dyp. 
  
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: 
Kystplan AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for utvidelse av 
betongfundament for oksygentank, oppføring av filterhus samt utvidelse av sjøledning til 35 meters 
dyp. Hensikten med søknaden er å få oppgradert eksisterende settefiskanlegg. 
  
Søknad om dispensasjon/beskrivelse av tiltaket. 
Det søkes om dispensasjon fra: 

• Formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og Nåværende fiske for 
utslippsledning 

• LNFR-område samt plankravet i bestemmelsene § 1.1.1. for betongfundament, oksygentank 
og filterhus 

• Plan- og bygningsloven § 1-8 for filterhus og betongfundament med oksygentank. Dette med 
grunnlag i at anlegget ønskes å settes i drift igjen etter en tids opphold. Anlegget trenger 
oppgradering for å tilfredsstille diverse krav. 
  

Begrunnelse 
Iht. plan- og bygningslov kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 100-
metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering være klart større enn 
ulempene. 
  



Hensyn til planen 
Det vurderes at betongfundament med oksygentank og det meste av filterhuset ved sjøen er i tråd 
med formålet i planen. Den delen av filterhuset som havner utenfor dette området og i området 
avsatt til LNFR- anses ikke å sette hensynet til planen vesentlig til side. Dette beror på at det 
plasseres på ei eksisterende fylling og over en eksisterende kum. Området fremstår ikke som 
landbruks-, natur- eller friluftsområde ut over eksisterende tiltak. Utslippsledningen anses heller ikke 
berøre viktige sektorinteresser i sjø da det ikke er funnet spesielle forekomster eller fiskeplasser her. 
For det første anses det mindre sannsynlig at det blir foretatt storstilt tarehøsting her. For det andre 
anses ikke sjøledningen å være til hinder for fiske, da fiske trolig vil skje fra mindre båter. 
  
Hensynet til formålene i planen anses med dette ikke å bli vesentlig tilsidesatt. 
  
Tiltakene må kunne anses å være relativt små i forhold til allerede eksisterende bebyggelse på 
eiendommen. De medfører ikke annen type drift eller bruk av eiendommen i forhold til tidligere. 
  
Hensynet til plankravet derfor ikke å bli vesentlig tilsidesatt som følge av tiltakene. 
  
Hensynet til Pbl. § 1-8 
Det er ikke funnet spesielle natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 
strandsonen her. Området som blir berørt er allerede anlagt med fylling og kum. Omsøkte tiltak 
anses ikke å føre til at allmennhetens tilgang til sjøen reduseres ut over eksisterende forhold. 
  
Hensynet til lovens formålsbestemmelse 
Loven skal bl.a. fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Tiltakene vil ikke medføre konsekvenser for sektorinteressene, men de vil ha vesentlig 
positiv innvirkning på lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og å opprettholde bosettingen i 
kommunen. 
  
Hensynet til lovens formålsbestemmelse anses med dette å være ivaretatt. 
  
Konsekvens for helse, miljø og sikkerhet 
Det er ikke funnet at tiltaket er vesentlig utsatt for flom, støy eller ras. Vi har ikke funnet momenter 
som tilsier at tiltaket får negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet eller 
jordvernet. Man anser at det gir en positiv konsekvens å få eksisterende utslipp ut på 35 meters dyp 
fremfor utslipp i fjære slik det er i dag. 
  
Vurdering av fordeler og ulemper 
Det er ikke funnet spesielle ulemper som følge av tiltakene i forhold til tidligere drift på anlegget. Det 
anses som positivt at anlegget oppgraderes for å tilfredsstille nye krav. Videre er det positivt at 
anlegget medfører arbeidsplasser og mulighet for tilflytting eller opprettholdelse av bosetting i 
kommunen. Det er videre positivt å få utslippet ut på 35 meters dyp i forhold til dagens utslipp som 
går rett i fjæra. 
  
Fordelene anses med dette å være klart større enn ulempene. 
  
ROS - vurderinger 
ROS - vurderingene gjengis ikke her, men det vises til de i vedlagte søknad om dispensasjon. 
  
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel. 
  
Planformål  
Formålene LNFR, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og Nåværende fiske. 
  



Adkomst 
Ingen endring i adkomst til eiendommen. 
  
Nabovarsel 
Ingen merknader til nabovarslet som angår saken. 
  
Høringer 
Saken har vært på høring hos Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. 
Verken landbruk-, klima og miljø- eller samfunnssikkerhetavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag 
har merknader til saken. 
  
Verken vannforvaltning- eller akvakulturavdelingen hos Fylkeskommunen i Trøndelag har merknader 
til saken. Ellers minner de om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 
  
Kommunens vurderinger: 
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. 
  
Vurdering av fordeler og ulemper 
  
Fordeler: 
En oppgradering av eksisterende settefiskanlegg hvor utslippsledning legges ut på 35 m dyp vil være 
en klar forbedring i forhold til eksisterende anlegg. Utvidelsen som skjer i strandsonen med 
betongfundament og oppføring av oksygentank skjer på arealer som er avsatt til næringsbebyggelse. 
Filterhuset vil stort sett stå på næringsarealer, og det som blir berørt av LNFR område vurderes som 
ubetydelig, og spesielt da dette er arealer som ikke er nyttbare i denne i LNFR sammenheng. 
Tiltaket er samfunnsnyttig og skaper arbeidsplasser i kommunen. 
  
Ulemper: 
En kan ikke se at omsøkte tiltak har noen større ulemper. 
  
Konklusjon: 
Fordelene anses å være klart større enn ulempene 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 
Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde for stein og snøskred. Det er jf. NVEs kartkatalog 
ikke registrerte skredhendelser i området. Det er gjort forebyggende tiltak for skred i form av en 



steinvoll. 
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. 
  
Sammendrag: 
Kystplan AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Pbl. § 1-8 for utvidelse av 
betongfundament for oksygentank, oppføring av filterhus samt utvidelse av sjøledning til 35 m dyp. 
Hensikten med søknaden er å få oppgradert eksisterende settefiskanlegg. Saken har vært på høring 
hos Stasforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Ingen av høringsinstansene har 
merknader til saken. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
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1. Generelt

1.1 Innledning

Lagring av gass i væskeform på kundens område innebærer en e ektiv lagringsmåte av gass og øker også sikkerhet-
en sammen med et distribusjonssystem ved å eliminere behovet for gass asker.

De kondenserte gassenes spesielle egenskaper nødvendiggjør imidlertid at særskilte forholdsregler etterkommes.

Foreliggende retningslinjer bygger på Doc 224/20 fra IGC, Industrial Gases Committee.

Dette dokumentet er ment som en veiledning for personell som skal prosjektere, operere og vedlikeholde stasjonære
tankinstallasjoner.

1.2 Omfang

Dette dokumentet omhandler statisk vakuumisolerte tanker for ytende gass installert på kundens område.
Prinsippene er overførbare til alle kryogene gasser.

1.3 De nisjoner

Den statiske tankinstallasjonen omfatter:

- Lagertanken med kontroll- og sikkerhetsutstyr.

- Fordamperenheten.

- Fundament og overføringssted.

1.4 Søknad/melding til myndigheter

Betongfundamentet for leveringssystemet skal oppføres ihht Plan -og bygningsloven og kunden er ansvarlig for å
fremska e nødvendige tillatelser og lisenser for oppføring av leveringssystemet.Tankinstallasjonen oppførers ihht.
Brann- og eksplosjonsvernloven.

1.5 Risikoanalyse

Det er utarbeidet en standard risikoanalyse som er ment å dekke risiko for personell, materielle verdier og miljø i
forbindelse med etablering og drift av tankinstallasjoner for cryogene gasser (se kapittel 9).



4 I © Nippon Gases

2. Plassering

2.1 Generelt

- Ved plassering av tankanlegg, er det nødvendig å ta hensyn til de aktiviteter
som skal foregå på området. Anlegget skal plasseres i friluft og på en slik
måte at eventuelle utslipp av gass ikke utgjør en fare for personell eller
omgivelser.

- Anlegget må ikke plasseres slik at det kan påføres skade fra utstyr eller
aktiviteter som for øvrig skjer på området.

- Installasjonen skal ikke monteres under bakkenivå hvis det ikke er foretatt
en særskilt risikoanalyse og nødvendige forholdsregler er iverksatt.

- Lagertanken skal plasseres på høyde med parkering for tankbilen slik at
operatør kan kontrollere fyllingen.

- Plasseringen av tankinstallasjonen må velges slik at skade på installasjonen
fra kraftkabler/høyspentledninger ikke kan oppstå. Alle deler av
installasjonen må være jordet og beskyttet mot lyn.

- Fordampere må plasseres på steder med god ventilasjon.

- Anlegget skal være lett tilgjengelig for betjening, inspeksjon og vedlikehold.

2.2.1 Adkomst - spesi kasjoner

- Min. høyde på 4,5 meter
inn til kunden.

- 16m svingradius

- 10 tonns vei

- Fullastet bil veier 47 tonn

- Tom bil veier ca 20 tonn

- Max lengde tankbil = 17,5m

- Max lengde tankbil med
tanktilhenger 19,5m

- Max høyde = 4,10

- Max bredde = 2,55m
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2.2 Adkomst

Det skal være fri adkomst for tankbilen til og fra installasjonen til enhver tid. Når
tankbilen står i fylleposisjon, må den stå ute i friluft og i et område hvor eventu-
elle gasslekkasjer som kan oppstå under fylling, ikke kan samles opp.

Tankbilen må kunne stilles nært inntil porten ved installasjonens fyllestuss og
orienteres slik at den lett kan kjøres ut av området i tilfelle en nødsituasjon
oppstår.
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D

LIN
LAR
LIC

Lokalt regelverk skal følges dersom disse er strengere enn verdiene i tabellene nedenfor

2.3.1 Minste sikkerhetsavstander for nitrogen, argon og karbondioksid

Heltrukne rør for brennbare gasser eller væsker, uten
koblinger som f.eks. ventiler, unioner, enser osv.

Eiendomsgrense og parkeringsplasser. Områder hvor
bruk av åpen amme, røyking og bruk av tennkilder
er tillatt. Faste innstallasjoner med høytrykkssylindre/
pakker inneholdende ikke brennbare gasser.

Sjakter, kanaler, vannavløp og lignende, samt åpninger
til underjordiske systemer.

Kontorer, kantiner og områder hvor ansatte/besøkende
med stor sannsynlighet samles. Permanente innstallas-
joner for brennbare gasser. Fittings, enser, ventiler etc.
i systemer for brennbare gasser.

2.3 Sikkerhetsavstander

De oppgitte sikkerhetsavstander er ment å gi en forsvarlig beskyttelse av såvel anlegget som omgivelsene.

Sikkerhetsavstandene som er oppgitt under er minimumsavstander fra EIGA (European Industrial Gases Association)
sitt Doc 224/20 “Static vacuum insulated cryogenic vessels - Operation and inspection”.
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D

S

S

D

D

LOX

S gjelder kun fra tankens fyllestuss og hovedsikkerhets-
ventiler på oksygentanker.

D under kommer i tillegg til S der fyllestuss og hoved-
sikkerhetsventiler er nærmeste punkt på tanken.

Heltrukne rør for brennbare gasser eller væsker, uten
koblinger som f.eks. ventiler, unioner, enser osv.

Eiendomsgrense og parkeringsplasser.

Områder hvor bruk av åpen amme,
røyking og bruk av tennkilder er tillatt.

Faste installasjoner med høytrykkssylindre/pakker
inneholdende ikke brennbare gasser.

Elektriske mellom-/eller høyspenningskontrollsystemer
eller transformatorer.

Lager av brennbare materialer inkludert trebygninger og
trekonstruksjoner.

Prosessutstyr som ikke er en del av tankinstallasjonen.
Sjakter, kanaler, vannavløp og liknende, samt åpninger
til underjordiske systemer. Fittings, enser, ventiler etc. i
systemer for brennbare gasser.

Kontorer, kantiner og områder hvor ansatte/besøkende
med stor sannsynlighet samles. Luftinntak for kompres-
sorer og ventilasjon.

Lokalt regelverk skal følges dersom disse er strengere enn verdiene i tabellene nedenfor

2.3.2 Minste sikkerhetsavstander for oksygen

Tankstørrelse m3

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4Distanse S

Tankstørrelse m3

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4Distanse D

Tankstørrelse m3

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4Distanse D

Tankstørrelse m3

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4

Distanse D

5

6



8 I © Nippon Gases

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Avstander ”A” innenfor gjerdet skal være minst 0,8 meter
mellom alle komponennter og mellom komponenter og gjerde.
Dette er rømningsveier for personell som jobber
på tank og fordamperanlegget.

3.1 Generelt

- Anlegget skal være inngjerdet og avlåst. Gjerdet skal være et galvanisert
ettverksgjerde med høyde, h= 2 meter.

- For lett adkomst for tankbilsjåføren, skal det alltid plasseres en port ved installasjonens
fyllestuss. Det skal også være en port for rømningsvei i tilfelle en nødsituasjon skulle
oppstå.

- Minimum avstand mellom gjerde og installasjon = 0,8m.

- Installasjonen skal være belyst for betjening og fylling etter mørkets frembrudd.

- Postkasse for fyllesedler skal monteres på innsiden av gjerdet ved porten foran
fyllestussene.

- Stikkontakt for elektrisk tilkopling av tankbilens pumpe skal alltid plasseres
innenfor inngjerdingen og være lett tilgjengelig. For spesi kasjon for stikkontakt,
se kapittel 3.4.

- Fundamentet bør plasseres i bakkehøyde.

- Fundament skal støpes i henhold til vedlagte tegning, se under kapittel 3.2.

Eventuelle varmekabler legges ca 0,2m under fundamentets over ate med
isolering mot grunn. Vær obs på at varmekabler merkes godt.

3. Fundament, inn erding og merking
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Materialangivelse for betongfundament

Betongkvalitet:
Eksponeringsklasse:
Bestandighetsklasse:
Kloridklasse:
Armering:
Kontrollklasse:
Overdekning:

B30
XC4
M60
CI 0,1
B500NC
Normalkontroll
UK = 60mm / OK=40mm

Jording - Krav til jording av tankanlegg for gass.

Alle Nippon Gases tankinnstallasjoner skal jordes ihht. forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg. Dette innebærer at alle
ledende anleggsdeler skal jordes. Hensikten med kravet er å beskytte mennesker og dyr mot utilsiktet strømgjennom-
gang samt sikre utstyr og miljø mot farlige hendelser. Fundamentets armering bør forbindes med anleggets hovedjord.
Jording og anlegget skal gjennomføres på vanlig måte ihht forskriften. Arbeidet skal utføres av en autorisert installatør
for elektriske anlegg. Vedlagt i dokumentasjonen er det en skjematisk veiledning for jording av tankanlegg. Krav til
tverrsnitt på jordingskabel er 10 mm², men det anbefales 16 mm2. Se tegning side 13.

Varmekabler

Eventuelle varmekabler legges 0,2 m under fundamentets over ate med isolering mot grunn.

Hovedport

Hovedport plasseres på den siden der tankbil parkerer ved fylling. Hovedport skal låses med hengelås levert av
Nippon Gases. Dersom kun én port (ikke ekstra rømningsport) skal lysåpning være minimum 4 meter.

Rømningsport

Rømningsport plasseres ideelt sett på motsatt side av hovedport. Der fundament står mot bygning, plasseres rømnings-
porten på en av de andre sidene. Rømningsporten skal kunne åpnes utover fra fundament. Låsen/dørhåndtak skal
fortrinssvis være “panikkutgangsbeslag”. Parkering forbudt-skilt skal monteres på rømningsport der parkering av
kjøretøy er mulig. Ved bruk standard dører skal det være minst to utganger, en hovedport og en rømningsport.
Der det kun monteres én port skal denne ha en lysåpning på minst 4 meter. Skal det brukes dører med låskasser
skal denne være kompatibel men låssylindre type ASSA.

3.2 Fundamentering
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3.2.1 Fundamentering oksygen - tegning og mål

Fundamentdimensjoner (mm)

Tankvolum
oksygentanker

A B C D E F G H I

5-15 m3 150 2500 250 5000 4000 5000 1000 ø10c200 ø16c200

16-25 m3 150 2500 350 5000 4000 6000 1000 ø10c200 ø16c200

26-40 m3 150 2500 350 6000 4000 6000 1000 ø10c200 ø16c150

41-65 m3 150 2500 400 6000 4000 7000 1000 ø10c200 ø16c150

MERK! Størrelsene på fundament gjelder KUN for tank. Skal det monteres fordamper/fordampere må mål “D” og
“E” avklares i hvert enkelt tilfelle.

MERK! Ilustrasjon er veiledende. Plassering av porter og plassering av spillsåle kan avvike på anlegg.

Se side 12 for tegning av,
og spesi kasjon på, armering.

Fall minst 0,5% på såle
for spill skal lede bort fra
fundament

Fall 0,4-0,6%
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3.2.2 Fundamentering nitrogen, argon og karbondioksid - tegning og mål

Fundamentdimensjoner (mm)

Tankvolum

N
2
, Ar og CO

2
- tanker

A B C D E F G

5-15 m3 150 2500 250 5000 5000 ø10c200 ø16c200

16-25 m3 150 2500 350 5000 6000 ø10c200 ø16c200

26-40 m3 150 2500 350 6000 6000 ø10c200 ø16c150

41-65 m3 150 2500 400 6000 7000 ø10c200 ø16c150

MERK! Størrelsene på fundament gjelder KUN for tank. Skal det monteres fordamper/fordamp-
ere må mål “D” og “E” avklares i hvert enkelt tilfelle.

MERK! Ilustrasjon er veiledende. Plassering av porter kan avvike på anlegg.

Se side 12 for tegning av, og
spesi kasjon på, armering.

Fall 0,4-0,6%
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Armering er identisk for alle fundamentser Ar, N2, O2og CO2.

3.2.3 Armering for oksygen-, nitrogen-, argon- og karbondioksidtanker
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*Anleggets hovedjord kan være: Jording
på byggets eksisterende jordkrets. Jord-
ing med jordspyd. Jording med kobber-
sløyfe i bakken. Utføres og dimensjo-
neres forskriftsmessig og etter gjeldene
praksis.

*

3.3 Jording av oksygen-, nitrogen-, argon- og karbondioksidtanker
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Tankbilkontakt:

Tankbilkontakten må ha en egen kurs. Ved anlegg uten døgnvakt skal sikringer være tilgjengelige for sjåfør.
Tankbilkontakt skal plasseres i umiddelbar nærhet av betjeningsport i front av tank (på gjerde, stolpe, vegg el.lign).

MERK: Kontakt skal være INNENFOR gjerdet!

Tilførsel til nivåmåler lagertank:

Det skal monteres en 16 A stikkontakt som strømforsyning til fjernavleser. Denne skal monteres på stativ som Nippon
Gases monterer ved tank. Type Hauge Plugg 216-6 IP 44 QC El.nr. 1506408.

Servicekontakt:

Det skal legges opp en 230V, 16A kurs med en kontakt for bruk av håndverktøy. Denne monteres på egnet sted,
innenfor gjerdet. Type dobbel stikkontakt med klapplokk IP 44 El.nr. 1530661.

Krav til strømuttak for de forskjellige gasstyper:

Oksygen, argon og
nitrogen

Alle luftgasstankbiler har en ca. 10 meter lang gummikabel med 80 Amp. atstiftstøpsel
til bilpumpen. 3-pol + jord. Ikke N-leder.

Stikkontakt monteres inne på tankfundament. Type FKN 80/3 E 500V 80/3 - El.nr. 1561139

Ved 400V anlegg: 80 Amp. - 3-pol.sikring med D-karakteristikk ved stabil spenning.
Ved 230V anlegg: 80 Amp. - 3-pol.sikring med D-karakteristikk ved stabil spenning.

NB! Minimum avstand fra rør og armatur til elektriske kabler = 25 cm.

Nitrogen høytrykk
(Laserings-
innstallasjon)

Tankbiler med elektrisk høytrykkspumpe har en ca. 10 meter lang gummikabel med
125 Amp. atstiftstøpsel til bilpumpen. 3-pol + jord. Ikke N-leder.

Stikkontakt monteres inne på tankfundament. Type 125111 MSF - 500V - El.nr. 1561150.

Ved 400V anlegg: 80 Amp. - 3-pol.sikring med D-karakteristikk ved stabil spenning.
Ved 230V anlegg: 100 Amp. - 3-pol.sikring med D-karakteristikk ved stabil spenning.

Karbondioksid Alle CO
2

tankbiler har en ca. 10 meter lang gummikabel med 40 Amp. atstiftstøpsel
til bilpumpen. 3-pol + jord. Ikke N-leder.

Stikkontakt monteres inne på tankfundament. Type FKN 340 500V 40/3 - El.nr. 1561130.

Ved 400V anlegg: 40 Amp. - 3-pol.sikring med C-karakteristikk ved stabil spenning.
Ved 230V anlegg: 40 Amp. - 3-pol.sikring med D-karakteristikk ved stabil spenning.

El. kurs til 4,5 kW varmeelement.

Det må legges opp en el. kurs til et 4,5 kW varmeelement som er montert under tanken.
Varmeelementet er nødvendig for å opprettholde et tilfredsstillende arbeidstrykk på tanken.

OBS! I tillegg til 4,5kW element på tanken må det dimensjoneres til varmemelement på
fordamper, evt. elektrisk fordamper. E ekt 1 - 24kW i enten 240 eller 400V avhengig av
nødvendig kapasitet. Ta kontakt før krets/sikringer legges opp.
Både 4,5 og 9kW er 3-fas både i 230 og 400V versjon.

Behov for jordfeilbryter vurderes av utførende elektriker, 100mA er anbefalt størrelse.

3.4 Strømtilførsel til tankanlegg for tankbiler
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Ansvar

Tanken er utstyrt med fjernavlesning
av nivå. Dette innebærer at Nippon
Gases automatisk får bestilling via
modem ved avtalt bestillingsnivå.
Som en ekstra sikkerhet, kreves det
at kunde holder oppsyn med nivået
på tanken.

Dersom nivået synker til et avtalt
varslingsnivå, er det kundens ansvar
å kontakte Nippon Gases umiddel-
bart for å forsikre seg om at lever-
anse er underveis.

3.5 Fjernavlesning av kundetanker

Fjernavlesning gjør det mulig å overvåke og avlese tankinnholdet kontin-
uerlig. Dette gir en ekstra sikkerhet som minsker risikoen for at tanken
tømmes ved at Nippon Gases kan følge tankinnholdet kontinuerlig.

Systemet fungerer på følgende måte:

Beskrivelse

Kundetanken utstyres med en fjernavlesningsenhet som registrerer tankinn-
holdet og tanktrykket. Fjernavlesningsenheten har lokalt et display som viser
tankens trykk og nivå.

Funksjon

Kundetankens telemetri, basert på GPRS, laster jevnlig opp data til vårt tank-
avlesningssystem. Data som tankinnholdets nivå og trykk. Dersom Nippon
Gases mister kontakten med en av fjernavlesningsenhetene, gis det en alarm
til operatøren, som kontakter kunden. Ved bruk av fjernavlesning kan man
minimalisere faren for at tanken skal gå tom og de konsekvenser det måtte
medføre.

Alarmer

Det er også mulig å legge inn alarmer for lavt tanknivå. Disse alarmene
overføres til Nippon Gases logistikk-kontor.

Tilleggsfunksjoner

Som tilleggsfunksjon kan kunde få tilgang til å lese av data for sin tank/sine
tanker.

Programmering

Programmering av fjernavlesningsenheten utføres fra vertsmaskinen hos
Nippon Gases. Fjernavlesningsenheten har dessuten batteribackup i tilfelle
strømbrudd.

3.6 Merking/skilting av installasjonen

Merkingen skal til enhver tid være tydelig og synlig:

- Tanken skal være merket med
gasstype.

- På tanken skal det være montert
et ytskjema som viser tankens
funksjons- og betjeningselementer.

- Installasjonen skal være merket
med følgende:

• Beredskapsinstruks (se kapittel 7).

• Parkering forbudt.

• Adgang forbudt.

• Røyking og all bruk av ild forbudt.

• Fare for frostskader.

• Oppbevaring av materiell skal ikke
forekomme på fundament med
mindre dette er avtalt med
gassleverandør.
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4. Beskrivelse av tanker

Lagertank for ytende luftgass og karbondioksid består av 3 hoveddeler:

1. Vakuumisolert tank (med armatur for betjening)

Den vakuumisolerte tanken består av en innerbeholder i rustfritt stål og en
ytterbeholder i karbonstål. Ytterbeholderen er utstyrt med forsterkninger og
oppheng for innerbeholderen. Mellomrommet mellom beholderne er fylt med
perlitt og vakuumpumpet for å oppnå spesi sert isoleringsgrad.

2. Trykkreguleringssystem for tanken

Under tanken er det plassert en trykkoppbyggingsfordamper, en
regulator for trykkoppbygging og en regulator for trykknedbygging. Enkelte
tanker er utstyrt med en kombinert reguleringsenhet, regulator for trykkopp-/
nedbygging.

Trykkoppbygging starter når tanktrykket synker under det innstilte åpningstrykket
på regulatoren. Under trykkoppbygging strømmer det væske ut i trykkoppbyggings-
fordamperen, hvor den omdannes til gass og føres opp i tankens gassfase.

Under trykknedbygging fjernes gass fra tankens gassfase gjennom regulator for
trykknedbygging (evt. regulator for trykkopp-/nedbygging) og ut i forbruksrøret
gjennom forbruksventil væske. Denne funksjonen vil kun være aktiv når det
er forbruk av væske fra tanken.

3. Sikkerhetssystem

Tanken har to sikkerhetssystemer. Ett for innerbeholder og ett for ytterbeholder.
Om trykket i innerbeholderen overstiger sikkerhetsventilens åpningstrykk, vil
sikkerhetsventil innertank åpne. Avblåsning fra tankens sikkerhetsventiler
vil generere mye støy, og det er derfor en fordel å avlaste tanktrykket manuelt,
før sikkerhetsventilens åpningstrykk nås. Se Betjeningsinstruks.

Vekselventiler for sikkerhetsventiler skal alltid stå i midtstilling, slik at alle
sikkerhetsventiler aktiveres ved overtrykk.

Om et overtrykk skulle oppstå i det vakuumisolerte mellomrommet, vil
overtrykkssikring yttertank aktiveres.

Nippon Gases

Serviceavdelingen:
Tlf.: 92 29 15 50

I akutte situasjoner utenom
arbeidstid kontaktes:

Vakttelefon service:
Tlf.: 48 26 98 51

Evt. vakttelefon bulk:
Tlf.: 97 68 11 31
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5. Daglig vedlikehold

Daglig vedlikehold av tankanlegg for ytende gasser

1. Kontrollér for synlige og hørbare lekkasjer på utstyr som disponeres.
Ved eventuell lekkasje, kontakt Nippon Gases.

2. Kontrollér trykket på tanken - ved spørsmål kontakt Nippon Gases.

3. Tanknivå kontrolleres jevnlig. Husk å bestille fylling ved lavt nivå.

4. Is og snø på væskerøret og fordamperens ribber f jernes regelmessig ved
hjelp av piasavakost eller varmt vann. Det må ikke benyttes redskaper som
kan skade rørsystemet.

5. Vent iler skal holdes rene for is og snø.

6. Se etter at sikkerhetsforanstaltninger, så som erde, er OK, og at porter
er låst.

7. Området rundt tankinstallasjonen må holdes fritt for snø og is. Det må
heller ikke lagres ting ved tankinstallasjonen som hindrer tankbilens
adkomst ved fylling av tankanlegget.

8. Tanken skal ren øres ved behov.

Nippon Gases

Serviceavdelingen:
Tlf.: 92 29 15 50

I akutte situasjoner utenom
arbeidstid kontaktes:

Vakttelefon service:
Tlf.: 48 26 98 51

Evt. vakttelefon bulk:
Tlf.: 97 68 11 31
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Nippon Gases

Serviceavdelingen:
Tlf.: 92 29 15 50

I akutte situasjoner utenom
arbeidstid kontaktes:

Vakttelefon service:
Tlf.: 48 26 98 51

Evt. vakttelefon bulk:
Tlf.: 97 68 11 31

6. Bet jeningsinstruks

Husk! Ved betjening skal alle ventiler åpnes forsiktig. Dette gjelder
spesielt ventiler tilknyttet væskefase.

a. for karbondioksidtanker

Oppstart av tank/normal drift:
Ved oppstart av tankanlegg eller når forbruksledningen har lavere trykk enn 8
bar, åpnes trykksettingsventil væskeledning for å fylle rørsystemet med gass.
Dette for å hindre tørrisdannelse i rørsystemet ved igangkjøring. Ventilen holdes
åpen en kort stund til trykket et utjevnet. Deretter stenges denne ventilen og
skal ved ordinær drift alltid holdes stengt. Videre åpnes forbruksventil væske og
tankanleggget er klart til bruk.

Avstengning av karbondioksidanlegget ved lengre stans:
Når anlegget stenges ned, lukkes forbruksventil væske, og trykksettingsventil
væskeledning åpnes. Trykksettingsventil væskeledning holdes åpen til
forbruksledning er tømt for væske.

b. for luftgasstanker

Oppstart av tank/normal drift:
Ved oppstart av tankanlegg åpnes forbruksventil væske, og tankanlegget er
klart til bruk.

Avstengning av anlegget for dypkjølte gasser ved lengre stans:
Når det ikke er forbruk fra tanken lenger, vil gjenværende gassmengde i forb-
ruksrøret fordampe tilbake til tanken. Forbruksventil væske stenges, og forb-
ruksrøret trykkavlastes ved forbruksstedet.

Manuell trykkavlastning av tank

Hvis det ikke er forbruk av gass over lengre tid, vil trykket på tanken stige.
Manuell trykkavlasting utføres ved å åpne en av ventilene som er knyttet til
tankens gassfase. Denne holdes åpen til ønsket tanktrykk er oppnådd.

Tanken kan også trykkavlastes gjennom forbruksrøret ut i anlegget. Denne
trykknedbyggingsmetoden gjennomføres ved at man åpner for gassforbruk ved
forbruksstedet. Tankens trykkreguleringssystem trer da i funksjon.
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7. Beredskapsinstruks

Virksomheter som håndterer farlig sto plikter å utarbeide en beredskapsplan og etablere en tilstrekkelig
egenberedskap med varslings- og innsatsplaner. Instruksen for tankanlegget må inngå i denne beredskapsplanen.
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8. Innmelding ( elder kun for oksygen)

Det er innført meldeplikt for virksomheter som håndterer/lagrer farlig sto i katagorien oksiderende. Grensen for
innmelding går ved et lagervolum på > = 4 m3 (4 000 liter).

Innmelding av trykksatt oksiderende sto gjøres elektronisk på skjema til DSB via ALTINN.
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9. Risikoanalyse

Standard risikoanalyse for tankinstallasjoner.

Risikoanalysen er ment å dekke risiko for personell, materielle verdier og miljø i forbindelse med etablering og drifting
av tankinstallasjoner for cryogene gasser (Nitrogen, oksygen, argon og karbondioksid).

Risikoanalysen gjelder ikke for selve installasjonsarbeidet. Dette er ivaretatt gjennom etablerte prosedyrer og instrukser
i internt kvalitetssystem for Nippon Gases.

Risiko vurdert i følgende tabell er basert på at krav som fremkommer i ”Teknisk dokumentasjon – Nippon Gases”,
er innfridd. Avvik fra krav i nevnte dokument er gjenstand for en særskilt risikovurdering som skal initieres av kunde.

Tabell. 1 Risikomatrise

5 4 3 2 1 0

Ofte Sannsynlig Lite
sannsynlig

Usannsynlig Meget
usannsynlig

Nærmest
umulig

> 10 per år 1 per år
1 per
10 år

1 per
100 år

1 per
1000 år

1 per
10 000 år

5 Katastrofal > 80 mill NOK
eller ere dødsfall Høy Høy Høy Høy Høy Middels

4 Kritisk NOK 8<x<80 mill
eller 1 dødsfalll Høy Høy Høy Middels Middels Lav

3 Farlig NOK 1<x<8 mill
eller varig person-
skade

Høy Middels Middels Middels Lav Lav

2 Noe farlig NOK 0,1<x<1 mill
eller LTI/medi-
sinsk behandling

Middels Middels Lav Lav Lav Lav

1 Ufarlig <NOK 0,1 mill
eller førstehjelp
skade

Lav Lav Lav Lav Lav Lav

KONSEKVENS
Potensiell skade
eller produksjonstap

SANNSYNLIGHET

Eksisterende sikkerhetstiltak beskrevet i ” Teknisk dokumentasjon” er inkludert i analysen.

Dersom vurderingen av risiko kategoriseringen ender med ”Høy”, må tiltak beskrives for å redusere til ”Middels” eller
”Lav”.

Dersom vurdert risiko er ”Middels”, skal det forsøkes å nne tiltak som reduserer risiko til ”Lav”.

Dersom gjennomførbarheten av dette tiltaket er uhensiktsmessig eller for kostbar, kan kategori ”Middels” aksepteres.

Dersom vurdert risiko er ”Lav”, er ytterligere tiltak ikke nødvendig.
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Beskrivelse av risiko Årsak/hendelse Forutsetning i ” Teknisk
dokumentasjon” eller i
interne rutiner.

1 Risiko for personell; gass-
anrikning, støy, eksponering
av gass under trykk.

Sikkerhetsventiler eller
sprengblekk åpner/brister.

1 3 LAV Plassering av tank utendørs,
godt ventilert. Sikkerhetsventil-
er styrt i ufarlig retning.

2 Risiko for personell; gassan-
rikning, frostskader. Ekspo-
nering av gass under trykk
(væske/gass).

Lekkasje i koblinger/armatur. 1 3 LAV Plassering av tank utendørs,
godt ventilert. Bruk av tilpasset
verneutstyr.

3 Risiko for personell;
gassanrikning, frostskader.

Driftspersonell, sjåfør eller
servicetekniker innestengt i
forbindelse med lekkasje.

1 3 LAV Krav om rømningsport på
tankfundament. Rømningsport
skal være åpen ved arbeid på
tanken.

4 Risiko for personell;
gassanrikning, frostskader.

Skade på rør med påfølgende
lekkasje ved fjerning av is og
bruk av feil redskap.

1 3 LAV Krav om daglig ettersyn og
bruk av egnet redskap.

5 Risiko for personell;
førstehjelpsskade, brudd,
mindre skader

Snubling, skli på glatt under-
lag. Gjelder driftspersonell,
sjåfør eller servicetekniker.

3 2 LAV Krav om ryddig fundament,
trygg tilkomst, fjerning av is og
snø, strøing på glatt underlag.

6 Risiko for personell;
skade forårsaket av elektrofeil.

Manglende eller mangelfull
jording. Ikke forskriftsmessig
utført eller vedlikeholdt
elektroinstallasjon.

1 3 LAV Krav om jording av anlegg
og at elektroinstallasjonen
er gjennomført av autorisert
personell.

7 Risiko for materielle skader,
miljøpåvirkning; Påkjørsel av
installasjon.

Plassering av anlegg på sp-
esielt tra kkert område. Uhen-
siktsmessig tilkomst for tankbil.
Uvettig kjøring.

3 2 LAV Krav til oversiktlig og hensikts-
messig plassering av tank.
Sikkerhetsavstander.

8 Risiko for materielle skader,
miljøpåvirkning; Brann på/ved
tankanlegg.

Bruk av ild/røyking. Brann
påført fra omliggende instal-
lasjoner/bygninger. Bruk av feil
materialer på oksygensyste-
mer.

1 3 LAV Forbud mot røyking og
bruk av åpen ild. Sikker-
hets-avstander. Kun kompetent
personell fra gassleverandør
kan gjøre vedlikehold eller
modi kasjoner.

9 Risiko for materielle skader,
miljøpåvirkning eller skade på
personell; Brann på/ved
tankanlegg.

Lekkasje av oksygen på organ-
isk materiale (for eksempel søl
av ytende oksygen på asfalt)

1 3 LAV Krav til støping av fyllesåle
i betong ved installasjon av
oksygenanlegg.

10 Risiko for materielle skader,
miljøpåvirkning eller skade på
personell;

Hærverk, terrorisme.

Uvedkommende har lett
tilgang til installasjonen og
utøver skadeverk.

1 3 LAV Krav om inngjerding av
fundament med låste porter
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Tabell. 2 Risikoanalysetabell
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REDEGJØRELSE SKREDFARE 
 

I NVEs kartkatalog har man funnet at tiltakene ligger et aktsomhetsområde for stein 

og snøskred.  Men det er ikke registrerte skredhendelser i området.  

Det er videre allerede gjort forebyggende tiltak i form av en steinvoll som vil 

redusere faren for at steinmasser når bebyggelsen på eiendommen. 

Tiltakene medfører ikke annen aktivitet enn det som tidligere har vært på 

eiendommen. Et eventuelt skred vil således ikke medføre andre konsekvenser enn 

for dagens situasjon. 
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          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

SalMar Settefisk AS på Sætran i Osen kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 
13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18 og erstatter 
tidligere tillatelse. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 
dato 22.01.2013, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av 
søknaden. 

Tillatelsen gjelder fra dags dato og på de vilkårene som fremgår av dette 
dokumentet. Tillatelsen er kun gyldig om bedriften har fått tillatelse etter 
akvakulturloven.

Dersom Fylkeskommunens vedtak innebærer tillatelse til en lavere 
produksjonsramme enn det som fremgår av denne tillatelsen, er det 
produksjonsrammen i Fylkeskommunens vedtak som gjelder. 

Virksomheten kan ikke fravike kravene i denne tillatelsen uten skriftlig avklaring 
med Fylkesmannen. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i 
bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende 
Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake jfr. 
forurensningsloven § 20.

Informasjon om ansvarlig enhet 

Navn SalMar Settefisk AS

Akvakulturlokalitet Sætran

Poststed 7740 Steinsdalen

Kommune og fylke Osen kommune, Sør-Trøndelag
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1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen gjelder forurensning fra landbasert produksjon av settefisk av laks og
ørret på lokalitet Sætran. Rammen for tillatelsen er en maksimalt tillatt 
biomasse (MTB) produksjon på 190 tonn og et fôrforbruk på 170 tonn per år. 

Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om 
utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen.

Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av 
tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med 
saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble 
truffet.

Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i prioritetslisten 
(www.miljostatus.no). Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av 
tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene, eller de er så små at 
de må anses å være uten miljømessig betydning.

2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og 
avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte
utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp så langt dette er mulig 
uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke 
gjennom vilkårene uttrykkelig er satt grenser for.

Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en 
tidligere, nåværende og framtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske 
forhold gir de beste samfunnsmessige resultatene.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med 
produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til 
det som er lagt til grunn i forbindelse med saksbehandlingen, medføre en til-
svarende reduksjon i utslippene.

2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare eller unormale driftsforhold

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår 
fare for økt forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder 
om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale 
forhold som har eller kan få betydning for forurensningssituasjonen. Akutt 
forurensning skal varsles iht. forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare 
for akutt forurensning.
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3. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp

3.1 Internkontroll 

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sitt anlegg i henhold til forskrift 
om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)2. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og 
relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde 
internkontrollen oppdatert.

Virksomheten skal ha en driftsansvarlig ved anlegget som skal sørge for at det 
etableres internkontroll tilpasset det konkrete anlegget, jf. 
internkontrollforskriften § 4. Virksomheten skal systematisk overvåke og 
gjennomgå internkontrollen, jf. internkontrollforskriften § 5 pkt. 8.

De ansatte på anlegget skal ha nødvendig kunnskap om mulige utslipp, og må 
arbeide aktivt gjennom egenkontroll for å hindre skade eller ulempe for miljøet, 
og forebygge at utslipp skjer.

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet knyttet 
til det aktuelle anlegget, jf. internkontrollforskriften § 5 første ledd pkt. 6. 
Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. 
Potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. 
Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre forurensning med fare for helse- og/eller 
miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og 
endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres. 

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av 
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan 
medføre. 

Virksomheten skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha 
utslippsmessig betydning. Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll 
med slikt utstyr og system/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være 
dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5 pkt. 7.

Bedriften plikter som en del av sin internkontroll å holde seg oppdatert på 
dokumentasjonen som finnes for bransjen når det gjelder de best tilgjengelige 
teknikker (BAT)3 Anlegget skal bruke best tilgjengelige teknikker så langt som 
råd, når det ikke medfører urimelige kostnader.

                                                
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften)

3
Begrepet BAT er i utgangspunktet knyttet til bedrifter som er omfattet av EUs IPPC-direktiv, som akvakultur

foreløpig ikke er omfattet av. Forurensningsloven § 2, 1. Ledd pkt. 3 viser til lignende generell retningslinje på 
forurensningsområdet: ”For å unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer skal det tas utgangspunkt i 
den teknologi som ut fra en samlet vurdering av nåværende og framtidig bruk av miljøet og av økonomiske 
forhold, gir de beste resultater.” Forslag til BAT-dokumentasjon for akvakultur foreligger per i dag for eksempel 
fra Nordisk Ministerråd, jf rapporten TemaNord 2005:528, Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i 
Norden (2005).
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3.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende 
tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal 
vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende 
tiltakene. 

3.3. Nærmiljø

Den ansvarlige skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som 
følge av driften blir redusert til et minimum. 

Alt av innsatsstoff, produksjonsenheter, avfall med mer som kan utgjøre en 
forurensningsfare eller på annen måte være en fare eller ulempe for miljøet skal 
være sikret mot tilgjengelighet for uvedkommende.

Alle lagertanker for flytende tilsatsstoff, innsatskjemikalier eller avfall som kan 
utgjøre en forurensningsfare eller på annen måte være en fare eller ulempe for 
miljøet skal sikres mot overfylling og lekkasje.

3.4. Varsling av akutt utslipp

Akuttutslipp eller fare for akuttutslipp skal varsles i henhold til gjeldende 
forskrift4. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i 
slike tilfeller.

4. Utslipp til vann

4.1. Utslippsmengder

Utslipp fra settefiskanlegget er indirekte begrenset gjennom produksjonsrammen
satt i pkt 1 og av utslippsreduserende tiltak i pkt 4.2.

Bedriften er pliktig å utføre de tiltak som er skissert i pkt. 4.2. for å redusere 
utslipp. Ut over det har bedriften ansvar for å redusere utslippene til vann i så 
stor grad som er teknisk og økonomisk mulig. 

Det skal utføres jevnlige målinger av utslipp til vann. Disse målingene skal 
dokumenteres skriftlig som en del av interkontrollen.

4.1.1. Belastning på resipienten (Brattjerfjorden)

Rensegrad og målinger av utløpsvann skal brukes for å beregne bedriftens totale 
utslippsmengde månedlig og årlig, samt det sannsynligvis proporsjonale
forholdet til produksjonsmengde (biomasse). All informasjon skal dokumenters 
og arkiveres skriftlig som en del av internkontrollen. 

                                                
4 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.juli 1992 nr. 1269
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4.2. Utslippsreduserende tiltak

4.2.1. Vannforbruk

Forbruket av vann skal i så stor grad som teknisk og økonomisk mulig tilpasses 
anlegget sitt faktiske behov i produksjonen. Overforbruk av vann skal ikke 
forekomme.

4.2.2. Fôr

Tap og spill av fôr skal reduseres mest mulig. Fisken skal ikke overfôres eller 
fôres på en slik måte at det kan medføre skade eller ulempe for det ytre miljø.
Ved forhøyet fôrforbruk, skal årsakene kartlegges og nødvendige tiltak settes i 
verk i den hensikt å redusere fôrforbruket på neste utsett.

Fôrfaktor skal ikke bli høyere enn 1,0. Det er bare tillat å bruke tørrfôr eller 
mykfôr. Virksomheten skal ha skriftlige rutiner som sikrer en utfôring i den 
daglige driften som minimaliserer utslipp. Forhøyet fôrforbruk skal journalføres, 
der årsak og iverksatte tiltak beskrives.

4.2.3. Sikring av avløp med dobbel sil

Før utslipp til resipienten, skal avløpsvannet, inkludert evt. overløp, mekanisk 
måtte passere minst to siler som hver for seg effektivt hindrer fisk av enhver 
størrelse å passere. Begge silene skal til vanlig være installerte og operative,
men minst en av silene skal til enhver tid være operativ.

4.2.4. Avløpsvannløsning

Etablering av avløpsløsning, jf. pkt 4.2.4.2, skal være ferdig innen 01.03.2018.
Fylkesmannen skal informeres om ferdigstillelse av avløpsløsning senest 4 uker 
etter at tiltaket er gjennomført.

4.2.4.1. Rensing av avløpsvann

Det skal etableres renseanlegg med partikkelfjerning av avløpsvannet. 
Rensegrad:

 Minimum 60% reduksjon av suspendert stoff, partikler >45µm

 Minimum 20% reduksjon av organisk stoff, målt som biokjemisk 
oksygenforbruk (BOF5) og totalt organisk karbon (TOC).

4.2.4.2. Plassering av utløp

Utløp for avløpsvann skal legges på 35-40 meters dyp. Dimensjonen på 
utløpsledning må vurderes, i samråd med spesialist på fagfeltet, for å oppnå best 
mulig innlagring av avløpsvannet i fjordvannet. Etter etablering av 
avløpsledningen skal bedriften sende Fylkesmannen koordinater for 
utslippspunktet på formatet EU89-UTM sone 32.

4.2.5. Kjemikalier og legemidler

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i 
virksomheten, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
desinfeksjonsmidler, legemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler. 

Ved bruk av legemidler og miljøskadelige kjemikalier skal virksomheten vise 
særlig aktsomhet, slik at utslippene til og eventuell skade på det 
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omkringliggende miljø søkes redusert til et minimum, jf. 
akvakulturdriftsforskriften § 15. 

Virksomheten plikter å vurdere substitusjon av kjemikalier og legemidler i 
henhold til produktkontrolloven § 3a. Det skal foretas en løpende vurdering av 
faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier og 
legemidler som benyttes, og om alternativer finnes. Der bedre alternativer 
finnes, plikter virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig 
kostnad eller ulempe.5

Legemidler og kjemikalier skal lagres forsvarlig. Lagringen skal innrettes slik at 
spill ved uhell eller lignende blir samlet opp.

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er 
i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6 og biocidregelverket7.

4.2.6. Oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann fra verksted, motorrom eller lignende skal renses i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseinnretning, i henhold til kravene i 
forurensningsforskriften kapittel 15.

4.2.7. Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at 
det ikke medfører skade på miljøet. 

4.2.8. Utslipp til luft 

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel 
lagerområder, områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre 
skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Fôrlagring, spyling, 
rengjøring og tørking av utstyr, håndtering av avfall og andre aktiviteter ved 
anlegget skal foregå på en slik måte at det ikke fører til nevneverdige 
luktulemper for naboer eller andre utenfor bedriften sitt område.

4.2.9. Lys
Lys som blir benyttet som vekstregulering skal ikke være til ulempe for naboer, 
fritidshus e.l. i området.

4.2.10. Støy
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyplager for 
omgivelsene. Aktiviteter som medfører fare for spesiell støy bør i størst mulig 
grad gjennomføres innenfor normal arbeidstid, dvs. mandag til fredag kl.
7-16.

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke 

                                                
5 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11.juni 1976 nr. 79 (produktkontrolloven) § 3a
6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier av 30. mai 2008 nr.516 
(REACH).
7 Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter av 18. desember2003 nr. 1848 (biocidforskriften)
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overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest 
støyutsatte fasade:

Mandag-
fredag

Kveld 
mandag-
fredag

Lørdag Søndag Natt 
(kl. 23-07),
alle døgn

Natt 
(kl. 23-07),
alle døgn

55 Lden 50 Levening 50 Lden 50 Lden 45 Lnight 60 LAFmax

(se vedlegg 1n for definisjoner av begreper i tabell)

Støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all 
støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er 
likevel ikke omfattet av grensene. 

Selv om virksomheten holder seg innenfor grenseverdiene, har bedriften likevel 
plikt til å redusere støy mest mulig.

4.3. Utslippskontroll

Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse 
skal utføres slik at de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp, jf
pkt. 4.3.1. Bedriften skal på forespørsel til enhver tid kunne dokumentere at 
rensekravene i vilkår 4.2.4.1 blir etterlevd, jf. internkontrollen. Målinger og 
beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens 
dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet 
beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av 
måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og 
beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere 
denne mest mulig.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard 
(NS). Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard 
benyttes. Fylkesmannen kan akseptere at annen metode brukes også der 
standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like 
formålstjenende. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig 
kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter etableres på steder som gjør det mulig 
å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder. 

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og 
analyse, skal det benyttes akkrediterte laboratorier/tjenester der dette er mulig.

4.3.1. Analyse av rensegrad
Metode 1.
Bruk massebalanse-prinsippet for å beregne innhold av total-nitrogen (tot-N), 
total-fosfor (tot-P), organisk stoff og suspendert stoff i innløpsvann på 
renseanlegget ut fra fôrkvalitet, fôrforbruk, fôrfaktor og vannforbruk, og bruke 
dette som sammenligningsgrunnlag for målingene som blir tatt av utløpsvann.  
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Metode 2.
Ta mengde- og/eller tids-proporsjonale prøver av innløp og utløpsvann på 
renseanlegget, for å måle faktiske verdier av organisk og suspendert stoff. 
Prøvetakingsregimet skal utarbeides i samråd med fagperson og tilpasses 
bedriftens produksjonsnivå gjennom året. Prøvene skal oppbevares kjølig og 
analyseres innen et døgn fra prøvetaking. Avvik i analyserutiner skal 
dokumenteres som en del av internkontrollen.  

Begge metodene skal utføres i en 2-årsperiode. Etter 2 år kan bedriften ta opp 
med Fylkesmannen om valg av endelig metode for å analysere rensegrad av
avløpsvann ved anlegget. 

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen 
som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset 
grunn på bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for
spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å 
anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal 
forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller 
forurensede sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt.
godkjenning fra kommunen.

6. Avfall

6.1 Generelle krav

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller 
ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av driften. Innholdet av 
skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig. 

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig 
avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften8.

Det er forbudt å dumpe avfall i sjø. Det er også forbudt å brenne avfall

Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller 
i andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til 
energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i 
overenstemmelse med forurensningsloven med gjeldende regler fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

Avfall som oppstår i virksomheten skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår 
forurensning. Avfallet skal leveres videre til lovlig mottak, jf. forurensningsloven
§ 32 om håndtering av næringsavfall.

                                                
8 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.juni 2004, nr. 930 (avfallsforskriften).
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6.2. Håndtering og lagring av farlig avfall 

Sikringstiltak for lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering. I 
tillegg skal farlig avfall som ikke er lagret på tank, som et minimum lagres under 
tak og på tett fast dekke med fall mot tette oppsamlingsenheter. 

Lagertanker for flytende farlig avfall som er større enn 2.000 liter skal ha 
oppsamlingsvolum tilsvarende tankens volum jf. forurensningsforskriften § 18.
Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret, og
skal ikke blandes sammen med annet avfall. 

Ubenyttede rester av legemidler og kjemikalier, inkludert emballasje, må samles 
opp, håndteres og lagres separat slik at ikke annet avfall blir kontaminert og 
gjenbruk vanskeliggjøres. Det samme gjelder for ensilasje, fôrrester og 
slam/ekskrementer som inneholder legemiddel- eller kjemikalierester. Lageret 
for antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller slam skal ha 
nok kapasitet, både til vanlig drift og ved sykdomsutbrudd. Avfallet skal leveres 
til godkjent mottak for farlig avfall9.

Farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjent mottaker minst én gang i 
året10.

6.3. Håndtering av produksjonsavfall og slam

Død fisk og annet organisk produksjonsavfall som fôrrester, slam, fett o.l. skal 
håndteres på en slik måte at det ikke oppstår fare for forurensning. Så langt det 
er mulig skal død fisk tas opp av sjøen hver dag i henhold til 
akvakulturdriftsforskriften § 16. Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående 
ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Ved ensilering skal fisken 
kvernes. 

Ensilasjetanker skal være forsvarlig sikret mot utslipp til miljøet. 

Virksomheten skal ha beredskap til å håndtere massiv fiskedød ved f. eks 
sykdom eller algeoppblomstring. 

Oppsamlet avfall som ikke inneholder antibiotika skal, så langt som mulig, 
utnyttes til fôrprodukt eller gjødsel/jordforbedringsmiddel, og skal håndteres i 
henhold til gjeldende regelverk på dette området.

Akvakulturanlegget skal ha en kriseplan for å håndtere store mengder død fisk.
Antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller slam skal lagres i 
eget lager. Lageret skal ha nok kapasitet, både til avfall ved vanlig drift og avfall 
ved sykdom.

Dumping av død fisk og annet avfall i sjøen er ikke tillatt.

                                                
9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.juni 2004 nr. 930 § 11-8 
10 Jf. avfallsforskriften §11-8 
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6.4. Medisiner og kjemikalierester

Ubenyttede rester av medisinfôr, antibiotika, insekticid og andre miljøfarlige 
stoffer, inkludert emballasje, må samles og lagres forsvarlig før det blir levert til 
produsent eller annen godkjent mottaker.

6.5. Håndtering av annet avfall

Farlig avfall, samt emballasje, plast, papir, isopor og annet produksjonsavfall 
som ikke kommer inn under pkt. 6.2 og 6.3 skal mellomlagres på forsvarlig måte 
og leveres til godkjent avfallsmottak for slike avfallstyper. Bedriften må kunne 
dokumentere levert avfallsmengde fordelt på ulike typer.

7. Miljøinformasjon og journalføring

Virksomheten skal ha kunnskap om miljøpåvirkning fra egen aktivitet og oversikt 
over annen relevant miljøinformasjon.11

Virksomheten skal registrere og journalføre driftsopplysninger på lokalitets- og 
produksjonsenhetsnivå jf. akvakulturdriftsforskriften §§ 41 og 42. Virksomheten 
skal i tillegg regelmessig registrere og journalføre følgende data:

Tema Data

Produksjon Stående biomasse og årlig biomasseproduksjon

Fôr Fôrforbruk

Avfall Typer, mengder og disponeringsmåter

Journalen skal tas vare på ved anlegget i minst 4 år og være tilgjengelig ved 
kontroll/inspeksjon. 

8. Miljøtilstand og resipientovervåking

Bæreevnen er kapasiteten lokaliteten har til å ta imot og omsette organisk 
materiale. Både topografi, bunnforhold og strømforhold har betydning for 
lokalitetens bæreevne. 

8.1. Krav til miljøtilstand

I influensområdet utenfor nærsonen til lokaliteten skal tilstanden for dypvannet, 
bløtbunnsfauna og sediment være god, tilstandsklasse II eller bedre etter 
vannforskriften12. Utslippene skal ikke gi en dårligere tilstandsklasse i 
overflatevannet i influensområde omkring anlegget om sommeren enn 
naturtilstanden.

Strandsonen i nærheten av anlegget skal ikke være synlig påvirket av utslipp 
eller annen forurensning fra anlegget. 

Det skal foretas jevnlig, risikobasert miljøovervåkning for å dokumentere at 
kravene til miljøtilstand overholdes. 

                                                
11 Jf. Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet av 
9. mai 2003 nr. 31 (miljøinformasjonsloven) § 9.
12 Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15. desember 2006 nr. 1446 (vannforskriften). 
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Hvis det ut fra oppfølgende resipientundersøkelser kan se ut til at lokaliteten blir 
overbelastet, plikter bedriften å gjøre tiltak for å minske belastningen på 
området.

8.2. Overvåking og miljøundersøkelser

Bedriften skal utføre og bekoste miljøundersøkelser av lokaliteten etter nærmere
bestemmelse av Fylkesmannen, jf. forurensningsloven § 51. Bedriften plikter å 
bekoste eller delta i de undersøkelser som Fylkesmannen finner nødvendig. 

SalMar Settefisk AS må utføre prøvetaking av sentrale kvalitetselementer og 
parametere for kystvann, samt oppfølgende marine miljøundersøkelser, for å 
sikre at resipienten oppnår god økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.

8.2.1. Overvåkning av resipient

Bedriften plikter å utarbeide en plan for overvåkning av resipienten der de 
undersøker faktorer som er relevante for resipientkapasiteten, slik som 
næringssalter og oksygenmetning. Overvåkningsplanen skal utarbeides slik at
eventuelle endringer i resipienten, som følge av produksjonsmengde ved 
anlegget og etablering av ny avløpsløsning, kan detekteres. Overvåkning av 
resipienten skal og vise eventuelle svingninger i resipientens tilstand gjennom 
året. 

Overvåkningsplan for Brattjerfjorden skal være klar, og bedriften skal starte 
prøvetakingen, innen 01.01.2017. Planen og måleprogrammet skal inngå i 
bedriftens internkontroll.

8.2.2. Miljøundersøkelser

Resipienten skal kartlegges og klassifiseres etter Veileder 02:2013 Klassifisering av 
miljøtilstand i vann eller nyere tilsvarende nasjonale standarder. Undersøkelsene i 
sedimentene skal tilfredsstille krav satt i NS-EN ISO 16665 Retningslinjer for 
kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna. Prøvetakingen skal 
vise en gradient fra utslippspunktet (transekt), for å vise eventuell reduksjon i 
påvirkning av vannforekomsten med økende avstand fra punktet. Rapportene 
skal i grafisk- og/eller tabellform vise utvikling siden de foregående 
undersøkelser.

Bedriften utførte miljøundersøkelser i 2013 og 2016. Undersøkelser av 
resipienten skal fortsette hvert 3. år.

8.3. Rapportering

Resultater fra overvåkning av resipienten og miljøundersøkelser skal 
sammenfattes i rapporter som skal sendes til Fylkesmannen elektronisk innen 
31.12. i undersøkelsesåret.

Data som fremskaffes ved overvåking, inklusiv vannprøver, sediment og biota,
skal registreres i databasen Vannmiljø fortløpende og senest innen 31.12. i 
rapporteringsåret. Dataene skal leveres på Vannmiljøs importformat, som 
finnes på internettsiden http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/. Her finnes 
også oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk.
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Andre utslippsdata skal rapporteres innen 1. mars året etter utslippsåret via 
Altinn. Rapportering skal skje i henhold til Klifs veileder til egenrapportering, se 
www.klif.no.

9. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk 
mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble 
gitt, skal Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette. 

All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med 
sikte på å motvirke forurensning skal benyttes.

10. Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så 
snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet. Dette gjelder også ved 
navneendringer for virksomheten.

11. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal 
eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke 
fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre 
forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på 
forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å 
motvirke forurensning. Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille 
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. 

Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at råvarer, fiskefôr, fisk, 
kjemikalier, legemidler, produksjonsutstyr og avfall (inkludert ensilasje) tas hånd 
om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende 
forskrift13. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal 
også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte 
kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet 
settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

12. Tilsyn 

Virksomheten plikter å la representanter for Fylkesmannen føre tilsyn med 
anleggene til enhver tid. 

13. Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. 

                                                
13 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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VEDLEGG 1

Definisjoner

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på 
natt/kveld. 

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor 
perioden, målt/beregnet med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 
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FØLGEBREV 
 

På vegne av Setran Settefisk AS oversendes søknad om utslippsledning ut til 35 

meters dyp, filterhus på 55 m² BYA, samt betongfundament og oksygentank på 

eiendommen gbnr. 34/15. 

 

Det er sendt ut nabovarsel for tiltaket. Det er foreløpig mottatt èn merknad til 

nabovarselet. Merknadsfristen er ikke utgått. Eventuelle øvrige merknader vil bli 

ettersendt og kommentert ved fristens utløp. 

Det foreligger utslippstillatelse for eiendommen. PR. i dag avsluttes avløpsledning i 

fjæra. Det er denne som søkes forlenget og lagt ut på 35 meters dyp. 

Det er ett og samme foretak som skal stå for alt arbeidet. Alle fagområdene anses 

således å være dekt av ansvarsrett. 

 

Kystplan AS 
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1 Forord 
Kystplan er engasjert av Setran Settefisk AS for å bistå i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. 

 

1.1 Dispensasjonen gjelder fra følgende lovverk:  

 

Søknaden gjelder for utvidelse av betongfundament for oksygentank, filterhus samt 
sjøledning ut til 35 meter dyp. Tiltakene ligger innenfor kommuneplanens arealdel. Tiltakene 
på land kommer innenfor område avsatt til nåværende næringsvirksbebyggelse. Tiltakene vil 
i hovedsak være i tråd med formålet men vil kreve reguleringsplan, jf. bestemmelsen § 1.1.1.  

En del av bygget vil berøre LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel og således være i strid 
med dette formålet. 

I tillegg skal det legges utslippsledning ut i sjø til 35 meters dybde. Denne vil komme 
innenfor arealformål Nåværende fiske og Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørendestrandsone. 

 

Tiltakene på land ligger innenfor 100 meter fra sjøen og omfattes av byggeforbudet i plan- 
og bygningsloven § 1-8. 

Oppsummert søkes det om dispensasjon fra: 

- Formål Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og Nåværende 
fiske for utslippsledning,  

- LNFR-området samt plankravet i bestemmelsen § 1.1.1 for betongfundament, 
oksygentank og filterhus. 

- Plan- og bygningsloven § 1-8 for filterhus, betongfundament med oksygentank. 
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1.2 Kontaktinformasjon 

 
Prosjektinformasjon 

Dato 15.10.2021 

Oppdragsnr.:   3003032 

Oppdragsnavn:  Setran settefisk – diverse tiltak 

Utarbeidet av Grethe Rostad 

Kontrollert av Turid Glørstad 

 

Fagkyndig 

Organisasjonsnummer 990958246  

Firma Kystplan AS 

Besøksadresse Meieriveien 5, 710 BREKSTAD/Kuben Kjøpesenter, 7100 
RISSA 

Postadresse Pb. 4, 7239 Hitra 

E-post Grethe.rostad@kystplan.no 

Telefonnummer 41804101 

Kontaktperson Grethe Rostad 

 

Tiltakshaver 

Organisasjonsnummer 927 412 039 

Navn Setran Settefisk AS 

Adresse Vardevegen 8, 6533 AVERØY 

E-post geirulv@online.no 

Telefon nummer 90093479 
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2 Sammendrag

Oversiktskart

Det søkes om dispensasjon fra

- Formål Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og Nåværende
fiske for utslippsledning,

- LNFR-området samt plankravet i bestemmelsen § 1.1.1 for betongfundament,
oksygentank og filterhus.

- Plan- og bygningsloven § 1-8 for filterhus og betongfundament med oksygentank.

Dette med grunnlag i at anlegget ønskes å settes i drift igjen etter en tids opphold. Anlegget
trenger oppgradering for å tilfredsstille diverse krav.
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Utsnitt fra situasjonsplan

Tiltakene markert med blått over kommuneplankartet

3 Begrunnelse
I hht. Plan- og bygningslov kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
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I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 

3.1 Hensynet til planen 

Man anser at betongfundament med oksygentank og det meste av filterhuset ved sjøen er i 
tråd med formålet i planen. Den delen av filterhuset som havner utenfor dette området og i 
området avsatt til LNFR- anses ikke å sette hensynet til planen vesentlig til side. Dette beror 
på at det plasseres på ei eksisterende fylling og over en eksisterende kum. Området fremstår 
ikke som landbruks-, natur- eller friluftsområde ut over eksisterende tiltak. 

Utslippsledningen anses heller ikke berøre viktige sektorinteresser i sjø da det ikke er funnet 
spesielle forekomster eller fiskeplasser her. For det første anses det mindre sannsynlig at det 
blir foretatt storstilt tarehøsting her. For det andre anses ikke sjøledningen å være til hinder 
for fiske, da fiske trolig vil skje fra mindre båter. 

Hensynet til formålene i planen anses med dette ikke å bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Tiltakene må kunne anses å være relativt små i forhold til allerede eksisterende bebyggelse 
på eiendommen. De medfører ikke annen type drift eller bruk av eiendommen i forhold til 
tidligere.  

Hensynet til plankravet anses derfor ikke å bli vesentlig tilsidesatt søm følge av tiltakene. 

3.2 Hensynet til pbl § 1-8 

Det er ikke funnet spesielle natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser i strandsonen her. Området som blir berørt er allerede anlagt med fylling og kum. 
Omsøkte tiltak anses ikke å medføre at allmennhetens tilgang til sjøen reduseres ut over 
eksisterende forhold.  

 

 

 

3.3 Hensynet til lovens formålsbestemmelse 

Loven skal bl.a. fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

Tiltakene vil ikke medføre konsekvenser for sektorinteressene, men de vil ha vesentlig 
positiv innvirkning på lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og å opprettholde bosetting i 
kommunen. 

Hensynet til lovens formålsbestemmelse anses med dette å være ivaretatt. 
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3.4 Konsekvens for helse, miljø og sikkerhet 

Det er ikke funnet at tiltaket er vesentlig utsatt for flom, støy eller ras.  
Vi har ikke funnet momenter som tilsier at tiltaket får negative konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet, tilgjengelighet eller jordvernet. Man anser at det gir en positiv konsekvens å få 
eksisterende utslipp ut på 35 meters dyp fremfor utslipp i fjære slik det er i dag. 

 

3.5 Fordeler og ulemper 

Det er ikke funnet spesielle ulemper som følge av tiltakene i forhold til tidligere drift på 
anlegget.  

Det anses som positivt at anlegget oppgraderes for å tilfredsstille nye krav. Videre er det 
positivt at anlegget medfører arbeidsplasser og mulighet for tilflytting eller opprettholdelse 
av bosetting i kommunen. 

Det er videre positivt å få utslippet ut på 35 meters dyp i forhold til dagens utslipp som går 
rett i fjæra. 

Fordelene anses med dette å være klart større enn ulempene. 

 

4 Hensikt 
Hensikten med søknaden er å få oppgradert eksisterende settefiskanlegg. 
 
 

5 Bakgrunn 
Tiltakshaver kjøpte eksisterende settefiskanlegg fra Salmar i august 2021. 

Selskapet har inngått langsiktig kontrakt for salg av settefisk av ørret til Russian Aquaculture. 
Anlegget skal driftes som et vanlig gjennomstrømningsanlegg med oksygenmetning. I denne 
forbindelse må det gjennomføres betydelige investeringer for å tilfredsstille myndighetskrav. 
Denne søknaden er et ledd i oppgraderingen for å tilfredsstille disse kravene. 

6 Vurdering av ROS 
6.1 Konklusjon:   

Det er gjort en ROS-analyse. Det er ikke funnet at tiltaket har negativ innvirkning på temaene 
som er vurdert. 

6.2 Adkomst  

Ingen endring. 
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6.3 Vann og avløp

Det foreligger utslippstillatelse for eiendommen. Eksisterende utslippsledning avsluttes i dag
i fjæra, men søkes nå lagt ut til 35 meters dyp.

Dagens utslippspunkt

6.4 Dyrket mark

Tiltakene vil ikke berøre dyrket mark. Området er allerede opparbeidet eller berører
sjøareal.

6.5 Oppdeling naturområder, landbruk

Tiltaket vil ikke dele opp landbruk- eller naturområder.

6.6 Biologisk mangfold

Man har ikke kjennskap til at dette området er viktig for bevaring av biologisk mangfold.
Men det er funnet vanlig sandskjell som er definert som sårbar og som er av særlig stor
forvaltningsinteresse. Disse liker seg best på grunt vann ned til 20 meters dyp, jf.
miljølære.no. Det anses derfor at denne arten vil bli mindre berørt ved utslipp på 35 meters
dyp enn ved utslipp i fjæra.

Videre er det funnet en ansvarsart Owenia borealis. Denne har en vid utbredelse langs hele
kysten og er definert som livskraftig. Ledningen anses ikke å medføre vesentlige
konsekvenser for denne arten.

6.7 Kulturminner og annen bevaring

Man har ikke kjennskap til at det er kulturminner i området.
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6.8 Geologiske forekomster

Området er i løsmassekart registrert som breelvavsetning med antatt betydelig
grunnvannspotensiale.

6.9 Natur

Man har ikke kjennskap til at dette området er viktig for bevaring av naturmangfold.

6.10 Friluftsliv

Tiltaket ligger ikke i et område med registrert friluftsområde.

6.11 Kyst/ fiskeri

I sjøen innenfor Storholmen er det ikke registrert fiskeområder, gyteområder,
akvakulturlokaliteter, korallforekomster mm. Det er gjort registreringer i forhold til tare –
høstefelt, men registreringen dekker svært store deler av sjøen utenfor Osen kommune.

6.12 Eksponering og sårbart kulturlandskap

Tiltaket ligger ikke i et område definert som sårbart kulturlandskap.

6.13 Støy

Det er ikke registrert fare for støy i området.

6.14 Ras og flom

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde for stein og snøskred. Det er jf. NVEs
kartkatalog ikke registrerte skredhendelser i området. Det er gjort forebyggende tiltak for
skred i form av en steinvoll.

Steinvoll markert med stiplet grønn strek

6.15 Avstand til sjø eller vassdrag

Tiltakene på land ligger innenfor 100-meterbeltet langs sjø. Betongfundament blir liggende
lenger fra sjøen enn eksisterende bebyggelse på eiendommen. Filterhus blir plassert på
eksisterende fylling over eksisterende kum.
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6.16 Tiltakets plassering i forhold til eksisterende 

Tiltakene blir plassert i tilknytning til eksisterende anlegg og er vurdert å være i tråd med sin 
funksjon og sine omgivelser. 

 

7 Kilder 
- GisLink-karttjenester som driftes av Statsforvalteren i Møre og 

Romsdal, Statsforvalteren i Trøndelag, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune 

- www.miljølære.no 
- NVEs kartkatalog 

https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/
https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/
https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/
https://mrfylke.no/
https://mrfylke.no/
https://www.trondelagfylke.no/
http://www.miljølære.no/
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Kjøp av eiendom 
 
 
Rådmannens innstilling:  
Administrasjonen gis oppdrag om å gå i forhandlinger med Hepsø Fiskeindustri AS, Bjørnør 
Industriutvikling AS og Ken Høvik med tanke på kjøp av eiendommene verksted/slipp (gnr. 14, bnr. 
12), "Gammelbutikken" (gnr. 14, bnr. 117), "Ingar-eiendommen" (gnr. 14, bnr. 5), og Orosbygget 
(kontordelen) (gnr. 14, bnr. 115). 
  
Ordfører gis fullmakt til å beslutte et eventuelt kjøp i tråd med forutsetninger gitt i diskusjonen i 
formannskapet. 
  
Begrunnelse:   
Kjøp av eiendommene på Sandviksberget vil legge til rette for en helhetlig og framtidsrette utvikling 
av området til det beste for innbyggerne i Osen kommune.    
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Teglsteinsbygg på Sandviksberget ble revet i 2021 av bygningstekniske årsaker. Det er som følge av 
denne rivingen, behov for å se på fremtidsrettede løsninger for venterom mv. knyttet til 
hurtigbåten. Foreløpige beregninger gir at kostnadene knyttet til et nytt bygg i samme størrelse som 
det revne teglsteinsbygget, fort blir et to-sifret antall millioner kroner. 
  
Osen kommune eier eiendommen teglsteinsbygningen stod på (gnr. 14, bnr. 257). Dette arealet 
utgjør en mindre del av det sjønære arealet på Sandviksberget. I prosessen med å se på mulige 
løsninger, ble det naturlig å foreta en vurdering av mulighetene for en utvikling av et større område 
enn det kommunen selv eier i området.  
  
Eiendomsforholdene på Sandviksberget er fragmenterte, noe som gjør en helhetlig utvikling 
krevende. Ken Høvik eier eiendommen som tidligere ble brukt som verksted/slipp (gnr. 14, bnr. 12). 
Hepsø Fiskeindustri AS/Bjørnør Industriutvikling AS eier eiendommene gammelbutikken (gnr. 14, bnr. 
117), "Ingar-eiendommen" hvor blant annet den gamle bestyrerboligen på butikken, stranden i 
Sandvika og områdene opp mot Sandviksfjellet mv. inngår (gnr. 14, bnr. 5), og Orosbygget 
(kontordelen) med tilhørende uteområder (gnr. 14, bnr. 115).  
  
Vurdering: 



Felles eierskap til de nevnte eiendommer (Teglsteinstomten, verksted/slipp-eiendommen, 
gammelbutikken, "Ingar-eiendommen" og Orosbygget vil bedre kunne legge til rette for en helhetlig 
utvikling av Sandviksberget. Dette vil kunne innbefatte både bygg for venterom til hurtigbåt og 
kaianlegg mv.  
  
Eiendommene har alle en fin beliggenhet nært sjø og nært all nødvendig infrastruktur. Dette tilsier 
at området bør gi mulighet for en hensiktsmessig videre utvikling.    
  
Administrasjonen har vært i kontakt med de aktuelle eierne for å få en indikasjon på hva et 
eventuelt salg til Osen kommune vil medføre av kostnader. Priser angitt fra henholdsvis Hepsø 
Fiskeindustri AS/Bjørnør Industriutvikling AS og Ken Høvik vurderes å være på et nivå hvor det kan 
være aktuelt å gå i forhandlinger med de nevnte. 
  
Det er verdt å merke seg at et eventuelt kjøp også medfører videre kostnader til blant annet 
opprydding/sanering av eksempelvis verksted/slipp-eiendommen, samt at bygningsmassen på 
både "Ingar-eiendommen" og Orosbygget er sliten og vil ha et snarlig behov for større vedlikehold. 
Disse forholdene tilsier en viss tilbakeholdenhet i verdivurderingene.   
    
Administrasjonen vil i møtet gi en oversikt over prisantydninger fra de aktuelle eierne av 
eiendommer på Sandviksberget. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har ingen relevans knyttet til folkehelse. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ingen betydning i et klimaperspektiv. 
 
Sammendrag: 
De deler av Sandviksberget som ikke er planlagt nyttet til fiskeindustri fremstår fragmentert på 
eiersiden. Det har vært tilnærmet stillstand i utviklingen av området over år. Dersom Osen kommune 
kjøper de aktuelle eiendommene, kan det legges til rette for videre utvikling av området. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
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