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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 12.05.2022
Tidspunkt kl 08:15

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

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

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannessen Varaordfører OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF

Saksliste
Saksnr Sakstittel
030/22 Godkjenning av møteinnkalling
031/22 Samlesak for delegasjonssaker
024/22 Gnr 20 bnr 139 - Tenndalsveien 31 - Søknad om tillatelse til 

tiltak - fasadeendring med tilbygg. Tiltakshaver - Livard 
Bjørkvik, Råkvåg.

025/22 Gnr 34 bnr 1 - Setransveien 145 - Søknad om tillatelse til tiltak 
for bruksendring fra bolighus til garasje. Tiltakshaver - Anna 
Elise Sørgård, Setran.

027/22 Gnr 34 bnr 1 - Setransveien 145 - Søknad om tillatelse til tiltak 
for oppføring av nytt våningshus. Tiltakshaver - Anna Elise 
Sørgård, Setran.

028/22 Stimuleringstilskudd 2022 - Åfjord veterinærdistrikt
029/22 Stimuleringstilskudd 2022 - Osen/Roan veterinærdistrikt
030/22 Gnr 20 bnr 139 - Tenndalsveien 31 - Rørlegger Rikardsen AS - 

søknad om tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg. 
Tiltakshaver - Livard Bjørkvik, Råkvåg.

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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032/22 Samlesak for referatsaker:
007/22 Veteranplan for Fosen - revidert april 2022
008/22 Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt 

naturtype
009/22 Høring og offentlig ettersyn - Tematisk rullering av 

kommuneplanens arealdel for tema næring
Politiske saker:

033/22 Gnr 20 bnr 84 - Osenveien 42 - Bruksendring og ombygging
034/22 Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 1 - Husvikveien 18 - Oppretting 

av ny grunneiendom
035/22 Tilrettelegging for fiskebåter  -  flytebrygge/fiskerikai mv.  
036/22 Regnskap og årsmelding 2021      

Orienterinssaker:
TrønderEnergi kl. 09.00 – 10.00 - teams
KLP kl. 10.30

Steinsdalen,, 05.05.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/379 - 1
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 04.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
030/22 Formannskap 12.05.2022

Godkjenning av møteinnkalling

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



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/379 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 04.05.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
031/22 Formannskap 12.05.2022 
 
 
Samlesak for delegasjonssaker 
 
 
Sakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
024/22 Gnr 20 bnr 139 - Tenndalsveien 31 - Søknad om tillatelse til tiltak - fasadeendring 

med tilbygg. Tiltakshaver - Livard Bjørkvik, Råkvåg. 
025/22 Gnr 34 bnr 1 - Setransveien 145 - Søknad om tillatelse til tiltak for bruksendring fra 

bolighus til garasje. Tiltakshaver - Anna Elise Sørgård, Setran. 
027/22 Gnr 34 bnr 1 - Setransveien 145 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av nytt 

våningshus. Tiltakshaver - Anna Elise Sørgård, Setran. 
028/22 Stimuleringstilskudd 2022 - Åfjord veterinærdistrikt 
029/22 Stimuleringstilskudd 2022 - Osen/Roan veterinærdistrikt 
030/22 Gnr 20 bnr 139 - Tenndalsveien 31 - Rørlegger Rikardsen AS - søknad om tillatelse til 

tiltak for bygging av avløpsanlegg. Tiltakshaver - Livard Bjørkvik, Råkvåg. 
 
 
 
 
 



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

Livard Bjørkvik
Prangveien 26
7114 RÅKVÅG

Deres ref. Vår ref. Dato
22/228 - 4 07.04.2022

Saksnr. Utvalg
024/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 024/22

Gnr 20 bnr 139 - Tenndalsveien 31 - Søknad om tillatelse til tiltak - fasadeendring med 
tilbygg. Tiltakshaver - Livard Bjørkvik, Råkvåg.

Viser til søknad mottatt .

Tiltak: Fasadeendring med tilbygg
Byggested: Gbnr: 20/139 Tenndalsveien 31
Tiltakshaver: Livard Bjørkvik

Prangveien 26
7114 RÅKVÅG

Ansvarlig søker: Livard Bjørkvik, Råkvåg

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. c, tillatelse til fasadeendring av 
bolig ved gnr. 20, bnr. 139 i samsvar med mottatte søknad.

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:

 Det forutsettes at det kan sannsynliggjøres at selvbygger og innleide foretak har tilstrekkelig
kompetanse for det arbeidet som skal utføres. Kommunen kan ved tilsyn be om
dokumentasjon på at så er tilfellet.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Livard Bjørkvik
          «
          «

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

30.03.2022       1 04.04.2022



Side 2 av 3

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 30.03.2022 med journaldato 04.04.2022.

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

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at 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.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Tiltak som kan 

måles etter areal, 
inntil 25 m2

3000 1 3000 Livard Bjørkvik

Byggesaksgebyr Ansvarsrett, 
personlig 
godkjenning

1613 1 1613 Livard Bjørkvik

Saksopplysninger
Livard Bjørkvik søker om tillatelse til tiltak for fasadeendring av bolig ved gnr. 20, bnr. 139. 
Eksisterende tilbygg /inngangsparti er bygd i en etasje og har en takutforming som pulttak. Boligen 
har en blanding av liggende og stående kledning. Eier ønsker å øke arealet på tilbygget med 2,1 m2, 
og samtidig bygge taket på tilbygget i lag med hovedtaket på boligen. Taket får nye takplater.
Samtidig med oppføring av tilbygget skal det foretas utskifting av vinduer og dører ved boligen, noe 
som gjør at bygget vil få en annen fasade enn det den har i dag. Vinduer får sprosser og det skal 
settes inn en altandør i stedet for et mindre vindu. Bygget skal til slutt kles med liggende kledning.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel.

Planformål
Boligbebyggelse

Adkomst
Ingen endringer

Nabovarsel
Ingen merknader til nabovarslet 
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Kommunens vurderinger:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Boligen vil med planlagte endringer, og spesielt ved at tilbygget blir større og at taket på tilbygget 
løftes, få en bedre fasade enn det som er i dag. 
Omsøkte fasadeendring er vurdert å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29-2 som går på utforming og 
visuelle kvaliteter. 

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 fasadeendring vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet 
vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på 
naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke 
kostnadene (jf. nml. § 11). 

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

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

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

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

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

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør



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

Selbuhus Industrier As
Selbuvegen 817
7580 SELBU

Deres ref. Vår ref. Dato
22/257 - 5 07.04.2022

Saksnr. Utvalg
025/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 025/22

Gnr 34 bnr 1 - Setransveien 145 - Søknad om tillatelse til tiltak for bruksendring fra 
bolighus til garasje. Tiltakshaver - Anna Elise Sørgård, Setran.

Viser til søknad mottatt 24.03.22 med komplettering av tegninger 05.04.22.

Tiltak: Bruksendring fra bolighus til garasje
Byggested: Gbnr: 34/1 Setransveien 145
Tiltakshaver: Anna Elise Sørgård

Setransveien 145
7740 STEINSDALEN

Ansvarlig søker: Selbuhus Industrier As
Selbuvegen 817
7580 SELBU

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. d, tillatelse til bruksendring / 
ombygging av eksisterende våningshus til garasje ved gnr. 34, bnr. 1 ved Setran i Osen kommune som 
omsøkt.

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Det forutsettes at det kan sannsynliggjøres at selvbygger og evt. innleide foretak har 

tilstrekkelig kompetanse for det arbeidet som skal utføres. Kommunen kan ved tilsyn be om 
dokumentasjon på at så er tilfellet.

 Hvis vann skal tilkobles i garasje, må det søkes om nedsetting av oljeutskiller.

Saksopplysninger
Selbuhus Industrier AS søker om bruksendring av eksisterende våningshus til garasje. Våningshuset 
har et hovedbygg på 11,5 x 5,25 m, dvs. et BYA (bebygd areal) på 60 m2 og et tilbygg på ca. 15 m2. 
Våningshuset er oppført i tømmer. Tilbygget ønskes revet. Dette for å få en bedre adkomst fram til 
det nye våningshuset. Det søkes nå om ombygging av eksisterende våningshus til garasje. På husets 
nordre gavlvegg ønskes det satt inn garasjeport. 



Side 2 av 4

Anna Elise Sørgård og Knut Arne Engan søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for 
prosjektering og ombygging av eksisterende våningshus.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Anna Elise Sørgård og Knut 
Arne Engan
               «

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

08.03.2022        1 05.04.2022

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 02.04.2022 med journaldato 05.04.2022.

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

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at 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.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Bruksendring av 

gammel bolig til 
garasje, areal 
mellom 51 - 100 m2. 
50 % av hovedtakst

3465 1 3465 Anna Elise Sørgård

Planstatus
Kommuneplan

Planformål
LNFR

Adkomst
Ingen endringer

Nabovarsel
Ikke relevant

Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Det ble i sak DS 27/22 gitt byggetillatelse til oppføring av nytt våningshus ved eiendommen. 
Eksisterende våningshus ønskes etter at nytt våningshus er tatt i bruk, ombygd til garasje. 
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Endringene består i hovedsak å rive tilbygget på vestsiden samt å sette inn en garasjeport på husets 
nordre gavlvegg. 
Ut over dette vil det ikke bli gjennomført endringer av fasader. 
Bygget er mer eller mindre selvbærende ved at det er oppført i tømmer. Tiltakshaver må allikevel 
sikre seg at bærende konstruksjoner har den nødvendige styrke/bæring som skal til når det blir 
foretatt ombygginger.
Avstander mellom eksisterende og nytt våningshus er mer enn 8 meter, og brannkravene jf. TEK 17 
er såldes ivaretatt. Bruksendring fra våningshus til garasje vurderes som en kurant løsning, ved at 
eksisterende bygningsmasse gjenbrukes i stedet for at den blir stående tom eller søkes revet.

Vann/avløp:
Alt som er av vann og avløp fra eksisterende våningshus må forsvarlig frakobles når det foretas 
ombygging til garasje. Hvis vann skal tilkobles i garasje, må det søkes om nedsetting av oljeutskiller.

Omsøkte tiltak /ombygginger er vurdert å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29-2 som går på utforming 
og visuelle kvaliteter.

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 vurderes som en fornuftig løsning med tanke på at ombygging av eksisterende våningshus vil 
kreve mindre klimautslipp totalt sett enn hvis riving av eksisterende våningshus og bygging av ny 
garasje ville blitt gjennomført.

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

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør
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Mottakere
Anna Elise Sørgård Setransveien 145 7740 STEINSDALEN



Osen kommune
Utvikling og miljø

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

944 350 675 www.osen.kommune.no

Anna Elise Sørgård
Setransveien 145
7740 STEINSDALEN

Deres ref. Vår ref. Dato
22/226 - 7 08.04.2022

Saksnr. Utvalg
027/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 027/22

Gnr 34 bnr 1 - Setransveien 145 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av nytt 
våningshus. Tiltakshaver - Anna Elise Sørgård, Setran.

Viser til søknad mottatt 

Tiltak: Nytt våningshus
Byggested: Gbnr: 34/1 Setransveien 145
Tiltakshaver: Anna Elise Sørgård

Setransveien 145
7740 STEINSDALEN

Ansvarlig søker: Selbuhus Industrier As
Selbuvegen 817
7580 SELBU

Vedtak
Osen kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. a og l, tillatelse til oppføring av 
nytt våningshus med et BYA (bebygd areal) på 105,0 m2 samt etablering av adkomst frem til nytt 
våningshus ved gnr. 34, bnr. 1 ved Setran som omsøkt. 

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Før våningshuset kan tilkobles eksisterende avløpsanlegget, skal det dokumenteres at det er 

gjennomført kontroll om at avløpsanlegget har nødvendig rensing. Dette kan gjøres ved å 
kjøre kamera i alle infiltrasjonsrør. Dokumentasjon skal overleveres kommunen.

Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
Selbuhus Industrier AS
Selbuhus Rørleggerservice AS
Expert Rør AS
Ronny’s Bygg AS                                  
Stein Maskin AS

SØK Hele tiltaket
PRO Ansvar iht. søknad
          «
          «
          «

22.03.2022        1 23.03.2022
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Flexit AS

Selbuhus Industrier AS
Selbuhus Rørleggerservice AS
Expert Rør AS
Ronny’s Bygg AS
Stein Maskin AS
Flexit AS
Ingeniørfirma Laugtug AS

           «

UTF Ansvar iht. søknad
           «
           «
           «
           «
           «
KUT Ansvarlig iht. søknad

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 04.01.2022 med journaldato 22.03.2022.

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

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3.
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at 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.

Gebyr
Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker
Byggesaksgebyr Dispensasjon 3500 1 3500 Anna Elise Sørgård
Byggesaksgebyr For overliggende 

etasje, 25 % av 
grunnflatetakst

1732 1 1732 Anna Elise Sørgård

Byggesaksgebyr Tiltak som kan 
måles etter areal 51 
-100 m2

6929 1 6929 Anna Elise Sørgård

Saksopplysninger
Selbuhus Industrier AS søker om tillatelse til tiltak for oppføring av nytt våningshus med et BYA på 
105,0 m2 og et BRA på 153,5 m2 samt etablering av adkomstvei ved gnr. 34, bnr. 1 ved Setran. 
Bygget skal oppføres 1 ½ etasje og med ark. Huset skal oppføres over ringmur med ventilert 
kryperom. Det er jf. TEK 17 § 13-5 ikke påkrevet med radonsperre i bygget når det bygges med 
ventilert kryperom.

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 4.2.1, som sier at maksimal takvinkel 
for våningshus ikke skal overstige 35o. Det er også søkt om bruksendring av eksisterende våningshus 
til garasje, som blir behandlet som egen sak.
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Vann/avløp:
Vann skal tilknyttes fra privat anlegg.
Nytt våningshus er tenkt tilknyttet eksisterende avløpsanlegg. Det ble gitt utslippstillatelse fra 
eksisterende våningshus i 2010, i delegert sak (DS) 126/10.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel.

Planformål
LNFR 

Adkomst
Adkomst via eksisterende gårdsvei. Adkomsten skal videreføres forbi eksisterende våningshus og 
frem til nytt bygg.

Nabovarsel
Ingen merknader til nabovarslet.

Kommunens vurderinger:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 4.2.1, som sier at 
maksimal takvinkel for våningshus ikke skal overstige 35o. Det er i PS 26/22 gitt dispensasjon fra 
kravet i kommuneplanens arealdel med tillatelse til oppføring av våningshus med en takvinkel på 39o.
Bygget har en tradisjonell byggestil med 1 ½ etasje som er mye benyttet på gårdsbruk etter hvert. 
Omsøkte bygning tilfredsstiller de krav som Pbl. §§ 29-2 og 4 som går på utforming, visuelle kvaliteter 
og byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense.

Avløp:
Eksisterende avløpsanlegg består av en 3-kamret slamavskiller på 4,0 m3 med infiltrasjonsanlegg. 
Infiltrasjonsrøret har en total lengde på 48 m. Tilstanden på dette anlegget etter 12 år er det 
vanskelig å forutsi, og det kreves derfor at eier av anlegget skal dokumentere tilstanden på anlegget. 
Dette gjøres ved å kjøre kamera gjennom infiltrasjonsrørene for å se om det evt. er opphopning av 
slam i rørene. Dette vil være et vilkår ved tilkobling av anlegget. 

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

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

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

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Mottakere
Selbuhus Industrier As Selbuvegen 817 7580 SELBU



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

Åfjord Veterinærklinikk As
Vassneset 1
7170 ÅFJORD

Deres ref. Vår ref. Dato
21/794 - 21 08.04.2022

Delegert sak nr.: 028/22

Stimuleringstilskudd 2022 - Åfjord veterinærdistrikt

Vedtak:
Åfjord veterinærdistrikt tildeles 200 000,- i stimuleringstilskudd for 2022, tilsvarende 40 % av samlet 
tilskudd for Osen/Roan og Åfjord.  

Saksopplysninger:
Osen kommune søkte på vegne av kommunene Åfjord og Osen med vaktdistrikt Åfjord og Osen/Roan 
28.02.2022 om midler til stimuleringstiltak for 2022. Det opplyses i søknaden fra Osen kommune at 
begge vaktdistriktene sliter med en vanskelig infrastruktur som gjør at det blir mange timer i bil og 
ofte lange dager med store avstander mellom hvert besøk, noe som gir et dårlig inntektsgrunnlag. 
Det blir stadig lengre avstander mellom gårdene selv om dyretallene har vært relativ stabile de siste 
årene. Rekruttering av veterinærvakt er også krevende i distriktet. 

Vi hadde en gjennomgang i 2018 der det ble sett på tildeling av tilskuddet mellom de to 
vaktdistriktene. Det ble tatt en avgjørelse på at Osen/Roan skal få tilsvarende 60 % av tilskuddet og 
Åfjord vaktdistrikt skal få tilsvarende 40 % av tilskuddet. Dette med utgangspunkt i infrastruktur og 
rekruttering i distriktet mv. 

Med bakgrunn i dette tildelte Statsforvalteren 500 000,- i samlet tilskudd for 2022.

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.
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Med hilsen

Jo Terje Stein
Sektorleder Utvikling og miljø



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

Dyrlegehuset As
Døsvikhagan 2
7190 BESSAKER

Deres ref. Vår ref. Dato
21/794 - 22 08.04.2022

Delegert sak nr.: 029/22

Stimuleringstilskudd 2022 - Osen/Roan veterinærdistrikt

Vedtak:
Veterinærdistrikt Osen/Roan tildeles 300 000,- i stimuleringstilskudd for 2022, tilsvarende 60 % av 
samlet tilskudd for Osen/Roan og Åfjord

Saksopplysninger:
Osen kommune søkte på vegne av kommunene Åfjord og Osen med vaktdistrikt Åfjord og Osen/Roan 
28.02.22 om stimuleringstilskudd for 2022. Det opplyses i søknaden fra Osen kommune at begge 
vaktdistriktene sliter med en vanskelig infrastruktur som gjør at det blir mange timer i bil og ofte 
lange dager med store avstander mellom hvert besøk, noe som gir et dårlig inntektsgrunnlag.
Det blir stadig lengre avstand mellom gårdene selv om dyretallene har vært relativ stabile. 
Rekruttering av veterinærvakt er også krevende i distriktet. 

Vi hadde en gjennomgang i 2018 der det ble sett på tildeling av tilskuddet mellom de to 
vaktdistriktene. Det ble tatt en avgjørelse på at Osen/Roan skal få tilsvarende 60 % av tilskuddet og 
Åfjord vaktdistrikt skal få tilsvarende 40 % av tilskuddet. Dette med utgangspunkt i infrastruktur og 
rekruttering i distriktet mv.  

Med bakgrunn i dette tildelte Statsforvalteren 500 000,- i samlet tilskudd for 2022. 

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.
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Med hilsen

Jo Terje Stein 
Sektorleder Utvikling og miljø



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

Rørlegger Rikardsen As
Roansveien 1745
7194 BRANDSFJORD

Deres ref. Vår ref. Dato
22/306 - 3 28.04.2022

Saksnr. Utvalg
030/22 Formannskap

Delegert sak nr.: 030/22

Gnr 20 bnr 139 - Tenndalsveien 31 - Rørlegger Rikardsen AS - søknad om tillatelse til tiltak 
for bygging av avløpsanlegg. Tiltakshaver - Livard Bjørkvik, Råkvåg.

Viser til søknad mottatt 21.04.22

Tiltak: Ny slamavskiller og infiltrasjonsgrøft
Byggested: Gbnr: 20/139 Tenndalsveien 31
Tiltakshaver: Livard Bjørkvik, Prangveien 26, 7114 Råkvåg

Ansvarlig søker: Rørlegger Rikardsen As
Roansveien 1745
7194 BRANDSFJORD

Vedtak
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg ved gnr. 20, 
bnr. 139 ved Tenndalen i Osen. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 pkt. a, jfr. 
§ 20-3.

Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket:
 Anleggets viktige komponenter, oppstillingsplass for slambil, slamavskillers plassering, 

ledningstrase og filterområdets avgrensinger skal måles inn jfr. pkt. 3.9 i kommunalteknisk 
VA norm for Osen kommune.

 Eier av anlegget er pliktig å etterkomme kommunens vedtak ved en evt. etablering av 
kommunal kloakkledning i området

Saksopplysninger
Rørlegger Rikardsen AS søker om tillatelse til tiltak for nedsetting av slamavskiller samt legging av 
infiltrasjonsanlegg ved gnr. 20, bnr. 139 ved Tenndalen i Osen. Det er kun etablert gråvannsavløp fra 
eiendommen tidligere. Det er søkt om utslippstillatelse for nevnte anlegg som er behandlet i egen 
sak i Gemini Privat, ref. VGGU4279 datert 28.04.22.
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Planstatus
Kommuneplan

Planformål
Boligbebyggelse

Adkomst
Ingen endringer i adkomst til parsellen

Nabovarsel
Ingen merknader

Kommunens vurdering:
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.)
Det foregår vedlikehold av boligen, og i den forbindelse er det søkt om utslippstillatelse fra 
eiendommen da det ikke har vært etablert svartvannsavløp tidligere.

Slamavskiller og infiltrasjonsanlegg skal plasseres slik at dette ikke er til hinder for andre tiltak på 
eiendommen. Det stilles krav om at alle komponenter skal måles inn og data leveres kommunen 
umiddelbart etter at anlegget er sluttført.

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
Rørlegger Rikardsen AS Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato
                    «
                    «
                    «

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

21.04.2022       1 22.04.2022

Tegningsdokumentasjon
Vedtaket er basert på tegninger datert 21.04.2022 med journaldato 22.04.2022.
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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.

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

måles etter areal
1871 1 1871 Livard Bjørkvik

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
Livard Bjørkvik Prangveien 26 7114 RÅKVÅG
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Leena <leena.stenklov@fosen-helse.no>, Aronsen Eirik <Eirik.Aronsen@fosen-helse.no>, 
pt@orland-sparebank.no, rvts@stolav.no, Knut.hermstad@stolav.no, Leirset Roar 
<Roar.Leirset@osen.kommune.no>, Ervik Marit Knutshaug 
<Marit.Knutshaug.Ervik@orland.kommune.no>, Braseth Sissel Rånes 
<Sissel.Ranes.Braseth@afjord.kommune.no>
Kopi: Kommunikasjon Ørland <kommunikasjon@orland.kommune.no>
Emne: veteranplan-for-fosen-revidert-april-2018-siste-utgave enkel revidering 290422

Til
ordførere, rådmenn/kommunedirektører, kommunalsjefer helse, veterankontaktene, daglig leder Fosen 
helse IKS, forsvarskoordinator, Forsvarets veterantjeneste, NVIO, Ørland flystasjon/familiekoordinator.
 
Da er veteranplanen revidert og klar for å legges/deles ut.
Det vil bli informasjon om denne på veterandagen den 8. mai. 22 ( Vedlagt forslag til annonse som 
kommer i Fosna Folket tirsdag og fredag)
 
Vent til programmet kommer i Fosna folket, men da vil jeg gjerne dere kan dele annonsen på 
hjemmesidene.
 
 
 
Vennlig hilsen
Karin H. Størseth
Enhetsleder Familiehelse
 

 
Mob: 970 84 446
www.orland.kommune.no
 
E-post til og fra Ørland kommune er offentlig.  Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og 
blir dermed synlig på postlista.
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1 Bakgrunn for veteranplan Fosen   
  

En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende 

eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Denne planens 

fokus er på veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale oppdrag. Planen gjelder for 

personell i forsvaret, politiet og ulike enheter innen utenrikssektoren.   

  

De siste årene er det fra myndighetenes side viet økt oppmerksomhet til veteraner. Stortingsmelding 

nr. 34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran». Om ivaretakelse av personell før, under og etter 

deltakelse i utenlandsoperasjoner (Veteranmeldingen) ble fulgt opp av «I tjeneste for Norge. 

Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste» 

(2011). Målet med handlingsplanen var å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av 

personell før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge, og styrke tverrsektoriell kompetanse 

og samhandling. I 2014 fulgte videre «I tjeneste for Norge. Regjeringens oppfølgingsplan for 

ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste».  

Disse dokumentene legger alle vekt på at Norge har en god helse- og omsorgstjeneste og et godt 

velferdssystem, men at det likevel er behov for mer kunnskap om den enkelte veterans spesielle 

situasjon, og at koordineringen av eksisterende tilbud kan bli bedre. Det sivile helsevesenet og 

Forsvaret har et overlappende ansvar for oppfølgingen av det personellet som faller inn under 

bestemmelsene i forsvarspersonelloven og dennes regel om ett års oppfølging fra Forsvaret. Det er 

viktig at helsetilbud fra det sivile helsevesenet og Forsvaret er samordnet. (Regjeringens 

handlingsplan s.62). Forsvaret har etablert ettårsprogram for å gi god oppfølging ett år etter avsluttet 

utenlandstjeneste til Forsvarets personell og deres familier og pårørende. Etter dette skal veteraner 

følges opp av samfunnets ordinære helse- og omsorgstjenester og velferdsfunksjoner. Dette setter 

høye krav til disse tjenestenes fleksibilitet, rådgivning og veiledning og ikke minst, 

kompetanseoppbygging.   

I regjeringens oppfølgingsplan fra 2014 oppfordres kommuner som har innbyggere som har vært i 

internasjonal tjeneste å utarbeide en kommunal handlingsplan.  

Vi har fått opplyst fra Ørland flystasjon at det bor 538 veteraner på Fosen; 390 i Ørland kommune, 

109 i Indre Fosen kommune, 29 i Åfjord kommune og 10 i Osen kommune. Tallene er økende. Vi er 

kjent med nye internasjonale oppdrag, hvor flere som deltar har bostedsadresse i kommunene på 

Fosen. Det forventes også økt tilflytting til Fosen som en følge av etablering av kampflyfasen, noe 

som også kan indikere økning i antall veteraner fram i tid.   

Fosenkommunene Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen har i rådmannsforum besluttet at det er 

formålstjenlig å utarbeide en felles veteranplan for Fosen, noe som legger til rette for felles innsats, 

deling av kompetanse, og lik behandling i kommunale tjenester, til gode for alle Fosens veteraner og 

deres familier.   

Ørland kommune i samarbeid med Forsvaret og Fosen Helse IKS har fått mandat av rådmannsforum 

Fosen å utarbeide veteranplanen.  
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2 Om arbeidet med planen  
  

Arbeidsgruppen for utarbeidelse av Veteranplan for Fosen har bestått av:   

• Marit Knutshaug Ervik, kommunalsjef, Ørland kommune  

• Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef, Bjugn kommune   

• Sverre Stai, stasjonsprest, Ørland Hovedflystasjon   

• Malin Noem Ravn, forskningskoordinator, Fosen Helse IKS   

  

Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» for ivaretakelse av personell før, under og etter 

internasjonal tjeneste har vært et overordnet styringsdokument i arbeidet med Veteranplan for 

Fosen. I tillegg har Veteranplan for Bergen blitt brukt som inspirasjon og referanse.   

Planarbeidet har vært utført i dialog med rådmannsgruppen i Fosen, lederforum for helse og omsorg 

Fosen og arbeidsutvalget for sivil-militær samhandling i regi Fosen Helse IKS. I planarbeidet er det 

også gjort et strategisk utvalg av personer som har erfaring og/eller posisjon som er av spesiell 

relevans for veteranplanen, se nedenfor, som har hatt mulighet til å komme med innspill.   

Planarbeidet har inkludert innspill fra brukerrepresentanter fra to hovedgrupper av brukere som vi 

forventer har noe ulik tilnærming til og forventninger til feltet: Veteraner som har avsluttet aktiv 

tjeneste m/familie, og forsvarsansatte som er i aktiv tjeneste m/familie. Dette er ivaretatt gjennom at 

strategisk arena for militært og sivilt samarbeid involverer en lokal representant fra en 

veteranorganisasjon (NVIO/NROF) og lokal representant fra en arbeidstakerorganisasjon (BFO/NOF).   

  

Framdriften i arbeidet med Veteranplan for Fosen:   

• 5. februar 2016 Møte med veteraninspektøren.  

• 5. februar 2016 Presentasjon av planarbeidet i rådmannsmøte i Fosen. Beslutning om felles 

veteranplan fremfor enkeltvise planer for kommunene.  

• 17. mars 2016 Orientering om planarbeidet i møte i strategisk arena for Militært-sivilt 

samarbeid Fosen.  

• 18. mars 2016 Orientering om planarbeidet i møte i lederforum for helse og omsorg Fosen.   

• 1. april 2016 Utkast til Veteranplan for Fosen.   

• 4. april 2016 Utkast Veteranplan for Fosen sendes til et strategisk utvalg som er kontaktet på 

forhånd:   

o En veteran som har flere utenlandstjenester for Forsvaret, ektefelle og barn 

o En veteran som har flere utenlandstjenester for Politiet, ektefelle og barn 

o Tidligere familiekoordinator Ørland Hovedflystasjon/tidligere rådgiver i  

Forsvarsstaben/Veteranavdelingen 

o Veteraninspektøren  

o Stabssjef Ørland Hovedflystasjon  

o Ordførere i Ørland og Bjugn kommune 

o Rådmenn i Ørland og Bjugn kommune 

o Lederforum helse og omsorg Fosen 

o Lederforum oppvekst Fosen  

o Strategisk arena for sivil-militær samhandling, inkludert 
brukerrepresentanter fra veteran- og arbeidstakerforeninger 
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o Kommuneoverlege i Ørland kommune  

o Samfunnsmedisiner i Fosen Helse IKS  

o Tverrfaglig forebyggende team i Ørland kommune   

• 25. april 2016 Frist på innspill til Veteranplan for Fosen.   

• 4. mai 2016 Utkast til Veteranplan for Fosen legges ut til høring på kommunenes 

hjemmesider, og sendes til det strategisk utvalget som hadde anledning til å komme med 

innspill.  

• 25. mai 2016 Frist høringsuttalelser til Veteranplan for Fosen.  

• Juni 2016 Behandling i rådmannsgruppa i Fosen.  

• Videre behandling i kommunestyrene i den enkelte kommune.  

  

Veteranplan for Fosen skal ha årlig gjennomgang og oppdatering i strategisk arena for sivil-militær 

samhandling Fosen.  Denne arenaen består av representanter fra kommunene Bjugn og Ørland, 

Fosen Helse IKS, 132 Luftving Ørland flystasjon, Forsvarets veterantjeneste, Forsvarets Sanitet, 

Feltprestkorpset, Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, RVTS Midt-Norge, brukerrepresentanter fra 

veteran- og arbeidstakerorganisasjonene, NAV Ørland og Forsvarskoordinator.  

  

2.1 Revidering av planen  
Veteranplan for Fosen ble første gang revidert etter en gjennomgang og oppdatering i strategisk 

arena for sivil-militær samhandling på Fosen 30.01.2018. Veteranplanen ble deretter sendt til noen 

fra det strategiske utvalget som ble brukt i utarbeidelsen av planen, med en høringsfrist på 3 uker, 

før den ble sendt til Fosen-kommunene for politisk behandling.  

 Arbeidsgruppen for revidering av Veteranplan for Fosen har bestått av:   

• Marit Knutshaug Ervik, kommunalsjef, Ørland kommune  

• Kjetil By Rise, kommunalsjef, Bjugn kommune   

• Sverre Stai, stasjonsprest, Ørland flystasjon   Berit G. Wiklund, driftssjef, Fosen Helse IKS  

• Sissel Fremstad, rådgiver, Forsvarets veterantjeneste   

• Erling Eriksen, forsvarskoordinator  

I revideringen av planen er dokumentet «Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan» utgitt 

av Forsvaret og «Veteranplan for Trondheim» gjennomgått for å hente tips og forbedringer. I tillegg 

til innspill etter at revidert utkast har vært ute til høring til et representativt utvalg.  

Følgende endringer er tatt med i revideringen:  

• Erfaringer fra Fosen-samarbeidet 2013-2017 – nytt kap. 3.3  

• Omtale av flere tjenestetilbud i kap. 4.2 og konkretisering av tiltak i kap. 4.3   

• Etablering av arbeidsgruppe for den årlige markeringen 8. mai for veteraner i Fosen i kap. 5.   

• Totalforsvarskonseptet skal styrkes, og derigjennom det militære forsvaret og den sivile 

beredskapen. Dette er kort omtalt i kap. 6.     

• Bildene som er brukt i revidert utgave er gitt av Ørland flystasjon, foruten bilde på forsiden 

som er hentet fra Ørland kommune sitt billedarkiv.   
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Revidering i 2022 

Veteranplan for Fosen skulle revideres i 2020, men dette arbeidet ble utsatt på grunn av 

koronapandemien.  

Arbeidsgruppa for arrangementet for 8. mai 2022 er orientert om at det pågår et større arbeid 

nasjonalt som gjelder veteranplaner. Lokale veteranplaner skal sees i en større sammenheng og 

mulig inngå i andre planer. Derfor er revideringen av planen i 2022 av mindre omfang. Antallet 

veteraner er oppdatert med siste tall, Afghanistan-undersøkelsen 2020 er omtalt, ellers er det gjort 

små endringer som layout og oppdatering av navn. 

Arbeidsgruppa for enkel revidering av planen i 2022 har bestått av: 

o Karin Størseth, Enhetsleder Familiehelse, Ørland kommune 

o Randi Rye, NVIO 

o Sissel Fremstad, rådgiver, Forsvarets veterantjeneste   

o Heidi Selnes Solem, Familiekoordinator, Ørland flystasjon 
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3 Kunnskapsbasis  
  

3.1 Kunnskap om veteraners levekår   
Rapport om Veteraners Levekår (SSB 2013) baserer seg på en utvalgsundersøkelse blant personer 

som har tjenestegjort i utlandet for Forsvaret eller Politiet. Rapporten beskriver sentrale 

levekårsindikatorer og sammenligner med referansegrupper fra Statistisk sentralbyrås ordinære 

levekårsundersøkelser.   

Stort sett vurderer veteranene tjenesten i utlandet som positiv, men opplevelsen av hvordan de blir 

møtt av samfunnet ellers er noe mer negativ. Ut ifra undersøkelsen konkluderes at veteraner er en 

gruppe med høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med referansegruppene. 

Sykefraværet er omtrent det samme som referansegruppen. Den høye yrkesaktiviteten er en sentral 

årsak til at veteraner i hovedsak har høye inntekter. Undersøkelsen viser også at veteraner har minst 

like god fysisk og psykisk helse som referansegruppen. Videre at veteraner er aktive sosiale personer 

med gode nettverk av venner og personer de kan stole på.   

Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 er en tverrsnittsundersøkelse av militært personell som har 

tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011. Spørsmålene i undersøkelsen var knyttet til psykisk 

helse. Undersøkelsen viser at de fleste av afghanistan-veteranen har god psykisk helse i gjennomsnitt 

fire år etter hjemkomst fra Afghanistan, men også at en andel har psykiske helseplager på samme 

tidspunkt. Nivået av helsesvikt er lavere enn i en tidligere norsk undersøkelse av Libanonveteraner 

(UNIFIL-undersøkelsen), og også lavere enn hovedtendensen i utenlandske studier av veteraner fra 

krigene i Afghanistan og Irak. En liten gruppe har psykiske eller fysiske skader som følge av tjenesten. 

Høy grad av belastning øker faren for stressplager etter hjemkomst. Utenlandstjeneste gir risiko for 

psykososialt stress hos familien som kan føre til psykiske problemer. Stressreaksjoner kan føre til 

konflikter i parforhold og tilpasningsproblemer etter hjemkomst. Et annet funn er at Afghanistan-

undersøkelsen viser at en andel har et alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig. 

Undersøkelsen viser imidlertid at en stor andel av de som har vært med i undersøkelsen opplever 

utenlandstjenesten og erfaringene som positive.  

 

Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 

I 2020 ble det gjennomført en ny undersøkelse av psykisk helse blant norske soldater som har 

tjenestegjort i Afghanistan. I den nye undersøkelsen er det sammenlignet psykiske helseplager 

mellom 2012 og 2020, hos dem som har deltatt i begge undersøkelsene. Dette gjør det mulig å se på 

endringer i forekomst av psykiske helseplager og stressymptomer over tid.  

Hos de som rapporterte om psykiske helseplager (10,4 %) var det en stor overhyppighet av kroppslige 

helseplager. Både kroppslige og psykiske helseplager var tydelig knyttet til belastning i tjenesten. Dette 

viser at helsepersonell må være oppmerksom på, og følge opp, kroppslige helseplager.  

Det var en betydelig overhyppighet av psykiske helseplager blant de som sluttet etter tjenesten i 

Afghanistan, sammenliknet med de som fortsatte i Forsvaret. Mulige forklaringer på dette kan være at 

stadig tjeneste i Forsvaret øker tilgang på sosial støtte fra kollegaer som også har tjenestegjort i 

Afghanistan, eller at videre ansettelse gir lavterskel tilgang på militære helsetjenester med spesialisert 

kompetanse på helseutfordringer knyttet til tjeneste i internasjonale operasjoner. Det er også mulig at 

enkelte sluttet i Forsvaret fordi de hadde psykiske helseplager. 
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For de fleste psykiske helseplagene økte forekomsten mellom de to måletidspunktene. Dette betyr at 

de psykiske helseplagene ikke er kortvarige, men at de tvert imot kan øke med tiden. Undersøkelsen 

viste ingen sammenheng mellom alder eller kjønn knyttet til psykiske helseplager.  

 

Hele Afghanistan-undersøkelsen 2020 kan leses her:  

https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/publikasjoner/afghanistan-undersokelsen-2020  

 

 

3.2 Pilotprosjekt Østerdalen 2011-2014  
Pilotprosjekt Østerdalen har vært et samarbeid mellom Forsvaret og kommunene Elverum og Åmot 

for å utvikle og prøve ut modeller for:   

• Samarbeid mellom Forsvaret og kommunen slik at den enkelte veteran tilbys 

nødvendig helsehjelp, og at denne hjelpen er helhetlig og kunnskapsbasert og gis på riktig 

omsorgsnivå.   

• Oppfølging av veteranenes nærmeste familie gjennom samarbeidsavtale mellom 

Forsvaret, kommunens hjelpeapparat og regionale støtteapparat, så som det lokale 

familievernkontoret.   

• Samarbeidet mellom Forsvaret, kommunene og Arbeids- og velferdsetaten med 

formål å yte tilpasset og tilrettelagt bistand og oppfølging med sikt på å komme i arbeid   

I sluttrapporten konkluderes det med at strukturer og ordninger rundt veteraner må ivareta:   

• At tjenesteytere i og utenfor helsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse for å utøve sine 

oppgaver   

• At feltets aktører evner å samhandle på en effektiv måte   

• God koordinering av tiltak som rettes mot veteranen og veteranfamilien   

• At fokus på stresshåndtering og forebygging av stressrelaterte lidelser hos veteranen og 

veteranfamilien forsterkes   

• At det igangsettes forskning rettet mot familieområdet med utgangspunkt i norske forhold   

Videre står det i sluttrapporten at dette kan ivaretas ved å:   

• Etablere og forankre regionale fagnettverk med basis i RVTSene (Ressurssenter om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging) med ansvar for formidling (kompetanseheving), 

faglig støtte og programutvikling innenfor området.   

• Utvikle kommunen som tjenesteleverandør når det gjelder ivaretakelse og oppfølging av 

veteranen og den familie. Barnehage, skole, helsestasjon, PP-tjeneste og barnevern må gis 

tilstrekkelig kompetanse gjennom kursing blant annet fra RVTSene. Det etableres 

hensiktsmessige samarbeids- og samhandlingsordninger mellom kommunene og Forsvaret. 

BUFetat gis en mer aktiv rolle når det gjelder oppfølging av forsvarsfamilier.  

I sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen konkluderes det altså med at strukturer og ordninger 

rundt veteraner må ivaretas. Av dette kan vi lære at det er viktig med å utvikle kommunale tjenester 

https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/publikasjoner/afghanistan-undersokelsen-2020
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og fagnettverk på Fosen, lokalt og nasjonalt rettet mot veteranens utfordringer. Slik at man 

kommunalt understøtter Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge».   

  

3.3 Fosen-samarbeidet 2013-2021  
På Fosen er det lang tradisjon for militært-sivilt samarbeid, samtidig som det også i perioder har vært 

sårbart og personavhengig. Gjennom etablering av ny kampflybase på Ørland i 2012 med samling av 

flere militære enheter, og større tilflytting og flere med tilknytning til Forsvaret, ble det aktuelt å 

formalisere militær-sivil samhandling i Fosen. Samarbeidet ble derfor forankret gjennom 

intensjonsavtale i 2015 som er nærmere omtalt i planens kapittel 4.   

Tiltakene for Fosen som er beskrevet i kapittel 4 er gjennomført, med unntak av fagdager i 2020 og 

2021 som ble avlyst på grunn av koronapandemien.  

 

Veteranmarkeringen 8. mai 2020 ble avlyst, mens det ble en digital markering 8. mai 2021.  
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4 Fosenkommunenes samarbeid og tiltak  
  

Ifølge Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» har kommunene en sentral rolle i 

veteranarbeidet, og det anses at det er på det kommunale nivået at utfordringene er størst. Flere 

innbyggere i Fosenkommunene har gjennom sin innsats i utenlandstjeneste utsatt seg selv for tunge 

belastninger. Slike opplevelser kan føre til utfordringer i etterkant av tjenesten. Det gjelder både for 

tjenestegjørende og for deres familier og pårørende, som her anses å være en del av oppdraget.  

Familie og pårørende kan oppleve bekymring og usikkerhet, og de tar belastningene som er hjemme. 

Erfaring viser at det går bra med de fleste veteraner, noen få sliter og enda færre blir syke.   

Veteraner og deres familier og pårørende med behov for helsetjenester kan altså variere og være 

svært ulike.  

  

4.1 Militært-sivilt samarbeid på Fosen  
Et godt samarbeide mellom militære og sivile aktører er en forutsetning for å kunne tilby veteraner 

og deres familier så gode tjenester som mulig. I regi av Fosen Helse IKS har sentrale aktører på Fosen 

formalisert samarbeidsrelasjoner, og utviklet samarbeidsmodeller for militær-sivil samhandling på 

nye områder. Intensjonen er å etablere, vedlikeholde og videreutvikle velfungerende samarbeid 

mellom militære og sivile tjenester for bedre å identifisere og møte behovene til den forsvarsansatte, 

veteraner, deres familie og lokalsamfunnet.   

Det etablerte militær-sivile samarbeidet kan anses som et av de viktigste tiltakene Fosenkommunene 

gjør med tanke på veteranarbeidet. Samarbeidet ligger også til grunn for de ytterligere tiltakene 

Fosenkommunene har utviklet for veteraner, og vil sikre grunnlag for stadig utvikling av nye og bedre 

tjenester.   

I Militært-sivilt samarbeid på Fosen foregår samhandlingen mellom militære og sivile aktører på to 

gjensidig avhengige nivå: Et overordnet, strategisk nivå og et tjenestenivå. Dette samarbeidet er 

nedfelt i en intensjonsavtale, signert i juni 2015 av Veteraninspektøren, sjef 132 Luftving Ørland 

flystasjon, sjef Forsvarets Sanitet, leder RVTS-Midt, daglig leder Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, 

daglig leder i Fosen Helse IKS, rådmann i Bjugn kommune og rådmann i Ørland kommune.   

På overordnet og strategisk nivå foregår samarbeidet i en strategisk arena. Strategisk arena gjør sitt 

arbeide i dagssamlinger, og møtes 3-4 ganger i året.  Strategisk arena for militært-sivilt samarbeid 

Fosen koordineres av Fosen Helse IKS, og har representanter fra Ørland kommune, Forsvarets 

veterantjeneste, 132 Luftving Ørland flystasjon, Forsvarets sanitet, Feltprestkorpset, 

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, RVTS Midt, NAV Ørland og Forsvarskoordinator.  

Arbeidet på denne arenaen er blant annet å sørge for at forutsetningene for samarbeid i 

tjenestearenaene er på plass, og at de som deltar fra både militær og sivil side blir gitt et mandat som 

gir muligheter for tjenesteutvikling innenfor gitte rammebetingelser. Oppgaver i denne arenaen er 

også å håndtere samarbeidet på et overordnet nivå, sørge for å iverksette nye tjenester ved behov, 

samt å bistå ved samarbeidsutfordringer som måtte oppstå. Hovedmålet til denne arenaen er altså å 

legge til rette for at tjenestesamarbeidet fungerer, samt å fungere som direkte forbindelse inn til 

respektive ledelsesnivå i alle sektorene/sikre forankring.    

På tjenestenivå skal konkrete tjenester spisses og videreutvikles gjennom samarbeide mellom 

militære og sivile aktører, og sørger slik for effektive tjenester som møter behovene til veteraner og 

forsvarsfamilien. Det skal være tydelig hvem brukerne skal forholde seg til og tjenestene skal være 

sømløse.   
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Den Strategiske arenaen har satt ned et arbeidsutvalg, AU – bestående av representanter fra Ørland 

kommune, Forsvaret ved 132 Luftving, Forsvarets veterantjeneste, Fosen Helse IKS og 

Forsvarskoordinator, som møtes annenhver måned.   

På tjenestenivå er seks aktiviteter foreløpig identifisert, planlagt og iverksatt:    

• Rask psykisk helsehjelp - tilpasset forsvarsansatte/veteraner og familier.   
Kompetanseoppbygging, samarbeid med RVTS-Midt og Modum bad   

• Samarbeid mellom Forsvarets familiekoordinator, Familievern og aktuelle 

kommunale og interkommunale instanser.    

• Samarbeid og informering: Skole, oppvekst og helse (etablert kommunikasjonsarena 

mellom 132 Luftving og kommunene som for eksempel internasjonale oppdrag).   

• Samarbeid mellom Feltprestkorps og Ørland og Bjugn menigheter   

• Samarbeid for kompetanseoverføring fra Spesialisthelsetjenesten ved Fosen Helse 

IKS/Fosen DMS til leger i Forsvarets sanitet.   

  

Disse samarbeidstjenestene inngår som del av Fosenkommunenes veteranarbeid.   

  

4.2 Oppfølging og ivaretakelse av personell og familien   
I mars 2016 etablerte kommunene Ørland og Bjugn i samarbeid med Ørland flystasjon og Fosen Helse 

IKS en informasjons- og kommunikasjonsarena med mål om jevnlig og gjensidig  

informasjonsutveksling mellom Ørland flystasjon og kommunene. Fosen Helse IKS ivaretar de øvrige 

Fosenkommunenes interesser i denne sammenhengen, og har etablert informasjonskanaler inn i 

hver enkelt kommune. Fokuset har vært på informasjon og kunnskap om internasjonale oppdrag sett 

i et familieperspektiv, og på denne bakgrunn behov for kompetanse i kommunale tjenester. 

Informasjons- og kommunikasjonsarenaen vil aktiveres to ganger i året.   

I de kommunale tjenestene er fastlegen en nøkkelperson, og fastlegens engasjement og kompetanse 

omkring belastninger og senvirkninger ved utenlandstjenester er viktig. For noen kan oppfølging fra 

fastlege være tilstrekkelig, eventuelt kan fastlegen henvise til spesialisthelsetjenestene.   

Alle Fosenkommunene har psykiatri- og rustjeneste som er et gratis lavterskeltilbud, hvor det ikke er 

nødvendig med henvisning fra lege. Tjenesten tilbyr samtaler som kan være nyttige for veteraner og 

deres familier og pårørende. For denne type tjenester kan det tas kontakt med den kommunen man 

bor og oppholder seg.   

«Rask psykisk helsehjelp» i regi Fosen Helse IKS er et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten 

henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen en til to uker. Behandlingen baserer seg på 

veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske 

lidelser. Tjenesten skal blant annet bidra til forebygging og behandling av angst- og 

depresjonsproblemer på et tidlig tidspunkt, og til å mestre eget liv. Rask Psykisk Helsehjelp er et 

tilbud for hele befolkningen, men ansatte i Rask Psykisk Helsehjelp skal kurses i veteranrelaterte 

utfordringer, og dermed ha relevant kompetanse også spesielt rettet mot forsvarsansatte/veteraner 

og deres familier. De vil også kurses spesielt i pårørendeproblematikk.   

Problemer som oppstår hos en veteran vil raskt påvirke hele familien, både barn og voksne. Det er 

derfor viktig at hjelpetjenestene har et familie- og nettverksfokus. Overgangen fra utenlandstjeneste 

til hjemmelivet er ofte vanskelig og krevende for alle parter. I tillegg kan veteraner med store 

traumer skape store utfordringer for familielivet. Dette er utfordringer som kan komme lenge etter 
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avsluttet utenlandstjeneste. Familievernkontoret i Sør-Trøndelag kan være et sted å henvende seg 

dersom problemer oppstår. For enkelte kan det være nyttig å kontakte dem før utreise. Hensikten 

kan da være å avklare forventninger i familien før utreise. Familievernkontoret i Sør-Trøndelag har 

utekontor på Brekstad 1-2 ganger per måned. Dette er et tilbud for alle Fosenkommunene.   

Fosenkommunene har ulike familietjenester knyttet til helsestasjonen som kan benyttes. For denne 

type tjenester kan det tas kontakt med den kommunen man bor og oppholder seg.  

Fosen barnevernstjeneste er en hjelpetjeneste og eller ressurs for familiene. Fosen 

barneverntjeneste deltar i forebyggende og koordinerende arbeid rundt familier på hele Fosen og 

kan være et rådgivende organ i tillegg.  

  

Forsvarets veteransenter er et tilbud til alle veteraner og deres familier. Senteret kan benyttes både  

før, under og etter utenlandstjeneste og har flere tilbud. Senteret liger på Bæreia utenfor 

Kongsvinger.  

  

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en interesseorganisasjon som har 

etablert kameratstøttearbeid som driver et omfattende, frivillig, forebyggende arbeid blant veteraner 

som sliter, og deres pårørende. NVIO har kontaktpersoner som bor på Fosen.   

Når det gjelder barn som sliter på grunn av at en av foreldrene er i utenlandstjeneste, kan det 

viktigste bidraget fra kommunen være å se og støtte disse barna da de kan få belastninger som kan 

forstyrre trygghet og konsentrasjon i hverdagen. Noen ganger kan det også gi endret adferd hos 

barnet. Det er derfor viktig at foreldre orienterer barnehageansatte og lærere, slik at de kan være 

oppmerksomme på eventuelle belastninger eller endringer hos barnet. Pedagogisk-Psykologisk 

tjeneste (PPtjenesten) som er en støttefunksjon for barnehager og skoler kan benyttes for best å 

imøtekomme det enkelte barns behov.   

Skolehelsetjenesten benyttes av større barn som samtalepartner om problemer de sliter med. Denne 

tjenesten har lav terskel og stor tillit hos elevene. Det er viktig at skolehelsetjenesten har nødvendig 

kompetanse og tid for disse barna, og at de har god kunnskap om eventuelle belastninger elever kan 

ha knyttet til foreldrenes innsats i utenlandstjeneste.   

Veteranplan for Fosen legger vekt på viktigheten av å styrke kompetansen knyttet til 

utenlandstjeneste for veteraner og deres familie, til kjernepersonell i kommunene som fastlegene, 

helsesøster, skolehelsetjenesten, psykiatri- og rustjenesten, PP-tjenesten, tro og livssyn og 

NAVkontorene. Kommunene må jobbe tverrfaglig, spesielt når det gjelder barn, hvor helse og 

oppvekst må benytte kompetansen til det beste for barnet. Det er viktig å koordinere tjenestene, slik 

at brukerne opplever tjenestene som helhetlig.   

På grunn av at de fleste veteraner og deres familier per i dag er bosatt i Ørland kommune, vil Ørland 

kommune kunne ta spesielt ansvar for å heve kompetansen til sitt nøkkelpersonell gjennom for 

eksempel kurs i regi av fagnettverk under ledelse av RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress 

og selvmordsforebygging), hvor også de andre Fosenkommunene inviteres til deltakelse. Dette 

nøkkelpersonellet vil sitte med erfaringer og kompetanse som kan nyttiggjøres de andre 

kommunene. Følgende ressurspersoner i de ulike tjenesteområder kan kontaktes av andre 

kommuner:   

• Kommuneoverlege  

• Ledende helsesykepleier 

• Fagledere rus- og psykiatritjenesten  

• PP-tjenesten  
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• Diakon  

• Rådgiver NAV  

• Interkommunal kommunepsykolog, Fosen Helse IKS  

• Rask psykisk helsehjelp, Fosen Helse IKS  

  

4.3 Tiltak   
I følge regjeringens Handlingsplan - I tjeneste for Norge, oppfordres kommunene i sine planer å legge 

vekt på kompetanseheving, forpliktende samarbeid mellom relevante aktører og ivaretakelse av 

målgrupper som har behov for ulike tilbud. Fosenkommunene har utarbeidet tiltak for å 

imøtekomme dette som det er redegjort for nedenfor.  

  

Informasjon  

  

Legge Veteranplan for Fosen synlig og 
tilgjengelig på hjemmesidene til  
Fosenkommunene og Fosen Helse IKS, og på 
kommunenes intranett.  
  

Dette for å sørge for informasjon til veteraner 
og deres familier, og til ansatte i barnehage og 
skole, i helse-, familie-, velferds- og 
omsorgstjenester.  
  

  

Ansvarlig: Arbeidsutvalget  

  

Tidsfrist: 01.05.2022 

 

  

  

Informasjons- og kommunikasjonsarena for 
Ørland flystasjon, Ørland kommune og Fosen 
Helse IKS.   
  

Dette for å ha jevnlig og gjensidig 
informasjonsutveksling mellom flystasjonen og 
kommunene.  
  

2 møter per år   

  

  

Ansvarlig: Arbeidsutvalget  

  

  

  

 Kompetanse  

  

Fagdag med mål om økt kunnskap om  

veteraner og deres familier til ansatte i skole, 
barnehage, helse-, familie-, velferds- og 
omsorgstjenester.    
  

8. mai inviteres personell fra Ørland flystasjon,  

ansatte i Fosenkommunene og andre 

forsvarskommuner til fagdag.  

  

Ansvarlig: Arbeidsutvalget   
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8. mai i 2022 havner på en søndag. Det er krig 

mellom Russland og Ukraina. Arbeidsutvalget 

velger derfor å ha større fokus på å feire 

Frigjøringsdagen med et program for familien 

på dagtid og veterantreff på kvelden. 

  

Forpliktende samarbeid  

  

Rask psykisk helsehjelp  

  

Gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten 
henvisning fra lege. Behandling som baserer seg 
på veiledet selvhjelp.  
  

  

Ansvarlig: Fosen Helse IKS  

  

  

Nav har egen veterankontakt på Fosen.  

  

  

Ansvarlig: NAV-leder Ørland  

  

  

Alle Fosenkommuner har sin veterankontakt for 
å lette tilgangen for veteraner og deres familier 
til kommunene, som deres primære 
tjenesteyter, samt andre aktører innenfor 
veteranområdet.  
Det skal utarbeides en rollebeskrivelse av 

oppgaver for veterankonaktene. 

  

Ørland kommune: Stina Skavdal  

Åfjord kommune: Trond Rune Forfot 

Indre Fosen kommune: Berit Ramdal  

Osen kommune: Roar Leirset 

  

  

Strategisk arena for militært-sivilt samarbeid 
med representanter fra Fosen Helse IKS, Ørland 
kommune, 132 luftving Ørland flystasjon, 
Forsvarets veterantjeneste,  
Forsvarets sanitet, Feltprestkorpset, 
Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, RVTS Midt, 
NAV Ørland og Forsvarskoordinator.  
  

1-2 møter per år   

  

  

Ansvarlig: Fosen Helse IKS  

 

 

  

Arbeidsutvalg satt ned av strategisk arena med 
representanter fra Fosen Helse IKS, Ørland 
kommune, Forsvaret ved 132 Luftving, 
Forsvarets veterantjeneste og 
Forsvarskoordinator.  
  

  

Ansvarlig: Fosen Helse IKS  
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Anerkjennelse   

  

Ørland kommune ønsker å vise anerkjennelse til 
veteraner i Fosenkommunene.  
  

8. mai inviteres veteraner til et fast årlig 
arrangement på Ørland kultursenter.  
  

  

Ansvarlig: Ordfører 
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5 Anerkjennelse   
  

Anerkjennelse betyr mye for alle som har vært ute i risikofylte oppdrag på vegne av Norge, og 

likeledes for deres familier og pårørende jfr Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge». 

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai er innført som synlig uttrykk for samfunnets 

anerkjennelse.   

Alle veteraner i Fosen inviteres til årlig markering 8. mai på Ørland, hvor ordfører i Ørland kommune 

er vertskap. Markeringen vil inneholde faglige og kulturelle innslag, og avsluttes med middag. Ørland 

kommune er ansvarlig for arrangementet i samarbeid med Ørland flystasjon.   

Det skal etableres ei arbeidsgruppe hvor målet med arrangementet er at markeringen også kan bli et 

møte mellom generasjoner. Deltakere i arbeidsgruppen vil bestå av ordfører i Ørland kommune som 

er vertskap, representant fra Forsvarets veterantjeneste, representant fra kommunal organisasjon og 

NVIO.  

I følge Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge», så anses også samfunnets kunnskap om 

hva et risikofylt internasjonalt oppdrag innebærer, og hvilken unik kompetanse et slikt oppdrag gir, 

også en viktig anerkjennelse. I oppfølgingsplanen er det lagt vekt på at det er viktig for veteranen å få 

god informasjon om støtteordninger og behandlingstilbud, og bli møtt med kunnskap og kompetanse 

i offentlig sektor. I «Veteranplan for Fosen» foreligger konkrete tiltak for å styrke kompetansen innen 

helse-, familie- og velferdstjenester i Fosenkommunene. Kommunene i Fosen ønsker gjennom denne 

planen og de tiltak som er skissert å vise sitt samfunnsansvar ved å etablere et velfungerende 

samarbeid mellom militære og sivile tjenester for bedre å identifisere og møte behovene til 

veteraner, deres familie og lokalsamfunnet. I så måte er «Veteranplan for Fosen» ment som en 

anerkjennelse av veteraners deltakelse i internasjonale oppdrag, og for deres familier og pårørende.   
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6 Verdsette veteranens kompetanse   
  

De aller fleste veteraner har opplevd at erfaringene fra utenlandstjenesten har gitt dem en positiv 

personlig vekst og utvikling, og økt kompetanse på ulike fagfelt. Kompetanse innen beredskap og 

katastrofer er et område som mange veteraner er erfarne på. Videre har de opparbeidet kompetanse 

på kulturmøter. Denne kompetansen kan benyttes i opplæringsaktiviteter. Veteraner må ses som de 

ressursene de har potensiale å være for sivilsamfunnet.  

Ørland kommune vil i samarbeid med veteranorganisasjonene legge til rette for at veteranene kan 

etablere en kommunal veterangruppe i Fosen. Her kan diakon være behjelpelig. Det er viktig å skape 

arena/nettverk for veteranene og deres familier/pårørende. Dette er viktig både i et forebyggende 

perspektiv, og viktig for veteraner som ikke er i aktiv tjeneste. Diakon får ansvaret for etablering og 

drift av gruppen. I tillegg til det sosiale fellesskapet gruppen kan tilby, kan også gruppen være en 

base for å hente kompetanse til opplæring i Fosen. Dette vil representere en ressursbase for 

Fosenkommunene. Her kan kommunene ta kontakt når det gjelder flyktningarbeid og  

kulturforståelse, der veteraner anses å kunne ha en særskilt kompetanse gjennom sin internasjonale 

erfaring.   

Ørland kommune vil videreutvikle samarbeidet med forsvaret der ansvarlig for beredskap i 

kommunen er pådriver for gjensidig personellutveksling på øvelser og opplæringsaktiviteter. 

Totalforsvarskonseptet skal styrkes nasjonalt, noe som omfatter gjensidig støtte og samarbeid 

mellom sivil og militær side. Som en følge av endringene i det sikkerhetspolitiske bildet, er det behov 

for å fornye og styrke det sivile samfunnets støtte til forsvaret og å styrke samfunnskritiske 

funksjoner.   

På bakgrunn av foreliggende plan vil Fosenkommunene og Fosen Helse IKS gjøre Veteranplan for 

Fosen lett tilgjengelig for veteranene og deres familier, slik at de er oppmerksomme på kommunenes  

tilbud, kompetanse og ordninger. Veteranplan for Fosen vil bli lagt på hjemmesidene til 

Fosenkommunene og Fosen Helse IKS.   
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7 Fremover   
  

Veteranplan for Fosen er utarbeidet for å bedre ivareta dagens og fremtidens veteraner på Fosen. 

Per i dag er det veteraner i alle Fosenkommunene, og det forventes at Fosen får flere veteraner fram 

i tid på grunn av flere internasjonale operasjoner. Foreliggende plan gjelder for personell og dennes 

familie fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren - før, under og etter utenlandstjenesten. Planen har 

et familieperspektiv, og det anses at veteranens familie er en del av utenlandsoppdraget.   

Samarbeid og kommunikasjon mellom forsvar og sivilsamfunn ligger til grunn for tjenesteutviklingen 

og tiltakene i denne planen. Det er et viktig mål for Fosenkommunene å vedlikeholde og 

videreutvikle en velfungerende militær-sivil samhandling til gode for forsvarsansatte, veteraner og 

deres familier. Dette samarbeidet er en pågående prosess.  

Veteranplan for Fosen vil gjennomgås og revideres årlig i Strategisk arena for militær-sivil 

samhandling Fosen, i takt med kommunal kompetanseheving og tjenesteutvikling. Det strategiske 

samarbeidet mellom militære og sivile aktører, samt følgeforskning som gjennom  

brukerundersøkelser vil avdekke veteraner og deres familiers ønsker og behov fremover, og vil ligge 

til grunn for videre revidering av planen.  
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Vedlegg – Kontaktinformasjon  
  

Indre Fosen kommune       73 85 27 00   

Osen kommune        72 57 82 00  

Ørland kommune        72 51 40 00  

Åfjord kommune        72 53 23 00  

Fosen barnevernstjeneste      73 85 29 50  

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag    73 99 05 00  

RVTS Midt-Norge        72 82 20 05  

Rask psykisk helsehjelp, Fosen Helse IKS  97 96 96 20  

NAV            55 55 33 33   

NVIO Fosen          72 52 76 76  

Forsvaret – Veteranen (kontortid 0800-1500)  80 08 50 00   

Kameratstøttetelefon (etter kontortid)   80 04 85 00  

Forsvarets veteransenter (døgnåpen)    62 82 01 00  

Se også kontaktinformasjon på: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner  

  

  

https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner
https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner


Frigjøringsdagen 8. mai
Minnesmarkering i Ørland

Ørland flystasjon, i samarbeid med Ørland kommune og forsvarsrelaterte  
organisasjoner markerer frigjøringsdagen 8. mai iht. følgende program

Veterantreff kl. 17.30 Ørland Kultursenter 
Ordførerne i Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen inviterer til felles  
veteranmarkering i Ørland Kultursenter, på Brekstad.  
Markeringen er åpen for alle veteraner i Fosen og deres familier.  
Meld på hvor mange som kommer, og si gjerne fra om dere har med barn 
Påmeldingsfrist: 6. mai klokka 12.00 til servicetorget i din egen kommune. 

Markeringen starter klokka 17.30 i Ørland Kultursenter  

 • Velkomsttale ved ordfører • Foredrag • Kulturelle innslag • Bespisning 
 • Informasjon om veteranplan • Eget program for barn 

Vel møtt!!!! 

Ørland flystasjon og Ørland Kommune ønsker alle hjertelig velkommen.

PROGRAM:

• Kl. 11.00-11.30 Kransenedleggelse ved Stian Tyskø ved Halvdan Gjelvolds    
 bauta, Kleivan

• Kl. 12.00-12.30 Kransenedleggelse og tale ved NROF Kjetil Flaa Rødsjø
 ved minnesmerket for fangeleiren på Hovde 

• Kl. 13.00-13.30 Kransenedleggelse og tale av Arnt Tore Andersen ved 
 minnesmerke for fangeleiren på Austrått 

• Kl. 14.00-14.30 Kransenedleggelse og tale ved representant ved ØF, ved  
 minnesmerke på kirkegården

• Kl. 14.30 Velkommen ved ordfører 

• Kl. 14.40 Tale ved Thomas Baardsgaard

• Kl. 14.50 Musikalsk innslag ved Ørland Kulturskole

• Kl. 15.00 og 15.30 Omvisninger på Hannah Ryggen-senteret.  
 Utstilling med tema krig og urett

• Kl. 14.30-16.30 Aktiviteter for barna: rebusløp, så din egen solsikke  
 og verksted 

Familiedag kl. 14.30 på Bryggeplassen ved Ørland Kultursenter 

PROGRAM:

PROGRAM:



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling 
Naturforvaltningsavdelingen 

Saksbehandler 
Helle Boman 
Andresen 
22 24 57 70 

Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype 

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om utvalgt 

naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at korallrev og typisk 

høgmyr (tidligere sentrisk høgmyr) gjøres til utvalgt naturtype.  

 

Fristen for å sende inn innspill og merknader til høringen er Xx. xxxxx 2022. 

 

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved 

tekniske problemer kan innspill, med referanse "21/1555", i stedet sendes på e-post 

til postmottak@kld.dep.no. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal 

sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende 

organisasjoner. 

 

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over 

høringsinstanser.  

 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven og blir 

publisert på regjeringen.no. 

 

Følgende vedlegg inngår i høringen: 

• Vedlegg 1: Høringsnotat 

• Vedlegg 2: Forslag om korallrev som utvalgt naturtype 

• Vedlegg 3: Forslag om typisk høgmyr som utvalgt naturtype 

• Vedlegg 4: Utkast til endringsforskrift for utvalgt naturtype  

• Vedlegg 5: Liste over berørte kommuner 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1555-1 

Dato 

7. april 2022 

 

 

https://www.regjeringen.no/id2906450/
mailto:postmottak@kld.dep.no


 

 

Side 2 
 

• Vedlegg 6: Beslutningsgrunnlag for korallrev 

• Vedlegg 7: Beslutningsgrunnlag for sentrisk høgmyr 

 

I høringsnotatet (vedlegg 1) gis en generell omtale av utvalgt naturtype som virkemiddel. I 

vedlegg 2 og 3 gis en mer utdypende gjennomgang av korallrev og typisk høgmyr som to 

mulige nye utvalgte naturtyper. Departementet ber om innspill til om det er enkeltområder der 

forslagene har spesielt store konsekvenser. Det inviteres spesielt til innspill som kan bidra til 

å belyse mulige næringsmessige konsekvenser av forslaget. 

 

Vedlagt følger også forslag på forskrift om endring av forskrift (endringsforskrift) for å 

inkludere korallrev og typisk høgmyr som utvalgte naturtyper.  

 

Liste med berørte kommuner ligger i vedlegg 5.  

 

I vedlegg 6 og 7 er tilrådningene fra Miljødirektoratet utarbeidet i samarbeid med øvrige 

direktorater av 14.desember 2018.  

 

Lenke som skal benyttes for innsynsløsning for kart er https://arcg.is/11TXPP for korallrev og 

https://arcg.is/1n9bvm0 for typisk høgmyr. 

 

Oppfølgingsplanen for truet natur og beslutningsgrunnlag for øvrige arter og naturtyper kan 

lastes ned på følgende nettside: Oppfølgingsplan for trua natur - Miljødirektoratet 

(miljodirektoratet.no). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Andreassen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Helle Boman Andresen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

  

https://arcg.is/11TXPP
https://arcg.is/1n9bvm0
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/truede-arter-og-naturtyper/oppfolgingsplan-for-trua-natur/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/truede-arter-og-naturtyper/oppfolgingsplan-for-trua-natur/


 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER 

Abelia Postboks 5490 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Advokatforeningen Kristian Augusts 

gate 9 

0164 Oslo 

AF-gruppen Postboks 6272 

Etterstad 

0603 Oslo 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune  2560 ALVDAL 

Alver kommune Postboks 4 5906 FREKHAUG 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Animalia Postboks 396 

Økern 

0513 Oslo 

Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet 

Postboks 8019 

Dep 

0030 OSLO 

Aremark kommune  1798 AREMARK 

Arendal kommune Serviceboks 650 4809 ARENDAL 

Universitetet i Stavanger 

Arkeologisk museum 

 4036 Stavanger 

Artsdatabanken  7491 Trondheim 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Askvoll Kommune Boks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 

Asplan Viak AS Postboks 24 1300 Sandvika 

Attac Norge Kolstadgata 1 0652 Oslo 

Aukra kommune  6480 AUKRA 

Aure kommune  6690 AURE 

Aurland kommune  5741 AURLAND 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune  5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Bruhagen 6530 AVERØY 

Avfall Norge Øvre Vollgate 6 0158 Oslo 

Avinor AS Postboks 150 2061 Gardermoen 

Balsfjord kommune Rådhuset 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Rådhuset 3970 LANGESUND 

Bane NOR SF Postboks 4350 2308 Hamar 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Barne- og 

familiedepartementet 

Postboks 8036 

Dep 

0030 OSLO 
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Beiarn kommune Postboks 25 8118 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal Kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 Oslo 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bivdu Gardak 9845 Tana 

Bjerknessenteret for 

klimaforskning 

Allegaten 70 5007 Bergen 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 13 5561 BOKN 

Boligbyggelaget USBL Postboks 8944 

Youngstorget 

0028 Oslo 

Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygg 21 Postboks 8742 

Youngstorget 

0028 Oslo 

Bygg og Bevar Postboks 7187 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Byggenæringens 

landsforening 

Postboks 7187 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Byggevareindustriens 

forening 

Postboks 7186 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Byggfakta AS Postboks 1024 1510 Moss 

Byggmesterforbundet Postboks 5475 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Bygland kommune  4745 BYGLAND 

Bykle kommune  4754 BYKLE 

Bærum kommune  1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune  5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

CICERO Senter for 

klimaforskning 

Postboks 1129 

Blindern 

0318 Oslo 

COWI AS Postboks 6412 

Etterstad 

0605 Oslo 

Den norske turistforening Youngstorget 1 0181 Oslo 

Det norske veritas - DNV 

GL 

Postboks 300 1322 Høvik 

DIFI - Direktoratet for 

forvaltning og IKT 

Postboks 8115 

Dep 

0032 Oslo 
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Direktoratet for 

byggkvalitet 

Postboks 8742 

Youngstorget 

0028 Oslo 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Ladebekken 50 7066 Trondheim 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Postboks 2014 3103 Tønsberg 

Dovre kommune  2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsveien 7 3750 DRANGEDAL 

Drivkraft Norge Postboks 7190 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune  8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Storgt 18 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsvn. 4 1912 ENEBAKK 

Energi Norge Postboks 7184 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Engerdal kommune  2440 ENGERDAL 

Enova SF Postboks 5700 

Torgarden 

7437 Trondheim 

Entreprenørforeningen - 

Bygg og anlegg 

Postboks 5485 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Esso Norge AS Postboks 8032 4068 Stavanger 

Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE 

Etnedal kommune  2890 Etnedal 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Evjemoen 4735 EVJE 

Fagpressen Akersgt. 43 0158 Oslo 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune  5947 FEDJE 

Finans Norge Postboks 2473 0202 Oslo 

Finansdepartementet Postboks 8008 

Dep 

0030 OSLO 

Fiskebåt Røysegata 15 6003 Ålesund 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 

Sentrum 

5804 Bergen 
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Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Olavsgata 10 6210 VALLDAL 

Flakstad kommune Rådhuset 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune  3623 LAMPELAND 

Flå kommune  3539 FLÅ 

Folldal kommune Nyberg 2580 FOLLDAL 

Foreningen fredet Gammel Kleppe 2680 Vågå 

Forskningsstiftelsen Fafo Postboks 2947 

Tøyen 

0608 Oslo 

Forsvarsbygg Postboks 405 

Sentrum 

0103 Oslo 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 

Dep 

0032 OSLO 

Fortum Oslo Varme AS Postboks 990 

Skøyen 

0247 Oslo 

Forum for miljøteknologi Kristinelundveien 6 0268 Oslo 

Forum for natur og 

friluftsliv 

Nedre Slottsgate 

25 

0157 Oslo 

Forum for utvikling og miljø Storgt 11 0155 Oslo 

Framtiden i våre hender Mariboes gate 8 0183 Oslo 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Fridtjof Nansens Institutt Postboks 326 1326 Lysaker 

Friluftsrådenes 

landsforbund 

Eyvind Lyches vei 

23 B 

1338 Sandvika 

Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK 

Froland Kommune Osedalen 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune  3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gartnerhallen SA Postboks 111 

Alnabru 

0614 Oslo 

Gausdal kommune  2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØY 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune  4980 GJERSTAD 
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Gjesdal kommune Rettedalen 1, 

Storahuset 

4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Serviceboks 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune  6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune  8680 TROFORS 

Gratangen kommune  9470 GRATANGEN 

Greenpeace Postboks 33 

Torshov 

0412 Oslo 

Grimstad kommune Serviceboks 503 4898 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7870 GRONG 

Grue kommune  2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune  5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhuset 8452 Storkmarknes 

Hafslund AS Postboks 990 

Skøyen 

0247 Oslo 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns 

vei 3 

8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Hareid rådhus 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Fjellvn 6 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 

A 

8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870  

Nordnes 

5817 Bergen 

Heim kommune Trondheimsveien 

1 

7200 KYRKSÆTERØRA 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune  3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune  3692 SAULAND 

Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 HJELMELAND 

Hol kommune  3576 HOL 

Hole kommune Hole Herredshus 3530 RØYSE 
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Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune  7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hovedorganisasjonen 

Virke 

Postboks 2900 

Solli 

0230 Oslo 

Hurdal kommune Rådhuset 2090 HURDAL 

Hurtigruten AS Postboks 6144 

Langnes 

9291 Tromsø 

Huseiernes landsforbund Fred. Olsens gate 

5 

0152 Oslo 

Hustadvika kommune Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune  1680 SKJÆRHALLEN 

Hyllestad kommune  6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune  4595 TINGVATN 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 Elverum 

Høgskolen i Sørøst-Norge Postboks 235 3606 Kongsberg 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune  7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 INDERØY 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Industri Energi Torggata 12 0181 Oslo 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Innovasjon Norge Postboks 448 

Sentrum 

0104 Oslo 

Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND 

Jernbanedirektoratet Postboks 16 

Sentrum 

0101 Oslo 

Jevnaker kommune Postboks 70 3521 JEVNAKER 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 

Dep 

0030 OSLO 

Karasjok kommune Rådshusg 4 9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 

Kartverket Postboks 600 

Sentrum 

3507 Hønefoss 

Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 

6 

9520 KAUTOKEINO 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 
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Kjøtt- og fjørfebransjens 

landsforbund 

Østensjøveien 

39/41 

0667 Oslo 

Klagenemnda for 

miljøinformasjon 

Miljødirektoratet, 

Postboks 5672 

Torgarden 

7485 Trondheim 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kommunal- og 

distriktsdepartementet 

Postboks 8112 

Dep 

0032 OSLO 

Kommunesektorens 

organisasjon (KS) 

Postboks 1378 

Vika 

0114 Oslo 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune  2226 KONGSVINGER 

Konkurransetilsynet Postboks 439 

Sentrum 

5805 Bergen 

Kornbøndenes 

interesseorganisasjon 

Høyvangvegen 40 2322 Ridabu 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand kommune Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund kommune Rådhuset 

Kaibakken 2 

6509 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

KS Bedrift Postboks 1378  

Vika 

0114 Oslo 

Kultur- og 

likestillingsdepartementet 

Postboks 8030 

Dep 

0030 OSLO 

Universitetet i Oslo 

Kulturhistorisk museum 

Postboks 6762 St. 

Olavs plass 

0130 Oslo 

Kulturrådet Postboks 8052 

Dep 

0031 Oslo 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 

Dep 

0032 OSLO 

Kvam herad Kvam rådhus, 

Grovagjelet 16 

5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune  5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen kommune Rådhuser 9161 BURFJORD 

Kystrederiene Postboks 2020 

Nordnes 

5817 Bergen 

Kystskogbruket Postboks 2501 7729 Steinkjer 
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Kystvakten Postboks 800 

Postmottak 

2617 Lillehammer 

Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund 

Kåfjord kommune Boks 74 9148 OLDERDALEN 

Landbruks- og 

matdepartementet 

Postboks 8007 

Dep 

0030 OSLO 

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 

Dep 

0033 Oslo 

Landsorganisasjonen i 

Norge (LO) 

Torggata 12 0181 Oslo 

Landssamanslutninga av 

vasskraftkommunar 

Postboks 1148 

Sentrum 

0104 Oslo 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 Tennevold 

Lebesby kommune Postboks 88 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune  8890 LEIRFJORD 

Leka kommune  7994 LEKA 

Lesja kommune  2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Postboks 40 7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Lom kommune Sognefjellsvegen 

6 

2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 Bodø 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Postboks 94 2713 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Standv. 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8551 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Rådhuset 1470 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden kommune  5981 MASFJORDNES 
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Maskinentreprenørenes 

forbund 

Postboks 505 

Sentrum 

0105 Oslo 

Matmerk Postboks 487 

Sentrum 

0105 Oslo 

Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 

Melhus Kommune Rådhusvn 2 7224 MELHUS 

Meløy kommune Postboks 214 8151 ØRNES 

Meråker kommune  7530 MERÅKER 

Meteorologisk institutt Postboks 43  

Blindern 

0313 Oslo 

Midtre Gauldal kommune  7290 STØREN 

Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 Trondheim 

Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 

Grünerløkka 

0505 Oslo 

Modalen kommune Postboks 44 5729 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes Kommune Rådmannskontoret 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Målselv kommune  9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 7856 JØA 

Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune  2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Naturhistorisk museum 

Nasjonalt nettverk for 

botaniske hager 

Universitetet i 

Oslo, Postboks 

1172 Blindern 

0318 Oslo 

Natur og ungdom Postboks 4783 

Sofienberg 

0506 Oslo 

Universitetet i Oslo 

Naturhistorisk museum 

Postboks 1172 

Blindern 

0318 Oslo 

Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 Oslo 

Nelfo Postboks 5467 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Nes kommune Kommunehuset 3540 NESBYEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 
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Nesseby kommune  9840 VARANGERBOTN 

NHO Logistikk og 

Transport 

Postboks 5489 

Majorstuen 

0305 Oslo 

NHO Luftfart Postboks 5474 

Majorstuen 

0305 Oslo 

NHO Mat og drikke Postboks 5469 

Majorstuen 

0305 Oslo 

NHO Reiseliv Postboks 5465 

Majorstuen 

0305 Oslo 

NHO Sjøfart Postboks 5201 

Majorstuen 

0302 Oslo 

NHO Transport Postboks 5477 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Nissedal kommune  3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Moveien 1 1482 NITTEDAL 

NOAH for dyrs rettigheter Dronningensgate 

13 

0152 Oslo 

Nofima AS Postboks 6122 

Langnes 

9291 Tromsø 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Norcem AS Postboks 143 

Lilleaker 

0216 Oslo 

Norconsult AS Postboks 626 1303 Sandvika 

Nord universitet Postboks 1490 8049 Bodø 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordisk 

konservatorforbund - 

Norge (NKF-N) 

Postboks 2008 

Grünerløkka 

0505 Oslo 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune  2120 SAGSTUA 

Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune  9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal kommune  3630 RØDBERG 

Norges astma- og 

allergiforbund 

Postboks 6764 St. 

Olavs plass 

0130 Oslo 

Norges Automobil-Forbund 

(NAF) 

Postboks 6682 

Etterstad 

0609 Oslo 

Norges bilbransjeforbund Postboks 5486 

Majorstuen 

0305 Oslo 
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Norges bondelag Postboks 9354 

Grønland 

0135 Oslo 

Norges bygg- og 

eiendomsforening 

Postboks 73 1325 Lysaker 

Norges fiskarlag Postboks 1233  

Torgarden 

7462 Trondheim 

Norges forskningsråd Postboks 564 1327 Lysaker 

Norges handelshøyskole Helleveien 30 5045 Bergen 

Norges Handikapforbund Postboks 9217 

Grønland 

0134 Oslo 

Norges jeger- og 

fiskerforbund 

Postboks 94 1378 Nesbru 

Norges kulturvernforbund Øvre Slottsgate 2 

B 

0157 Oslo 

Norges kystfiskarlag Postboks 97 8380 Ramberg 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 

NMBU 

1432 Ås 

Norges miljøvernforbund Postboks 593 5806 Bergen 

Norges rederiforbund Posboks 1452  

Vika 

0116 Oslo 

Norges skogeierforbund Postboks 1438 

Vika 

0115 Oslo 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) 

 7491 Trondheim 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

Postboks 5091 

Majorstuen 

0301 Oslo 

Norsk almenningsforbund v/ Skjåk almenning 2690 Skjåk 

Norsk Bergindustri    

Norsk bioenergiforening 

(NoBio) 

Rådhusgata 23 B 0158 Oslo 

Norsk bonde- og 

småbrukarlag 

Akersgata 41 0158 Oslo 

Norsk byggtjeneste AS Postboks 6823 St. 

Olavs plass 

0130 Oslo 

Norsk eiendom Postboks 7185 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Norsk elbilforening Hagegata 23 0653 Oslo 

Norsk fjernvarme Postboks 7184 

Majorstuen 

0307 Oslo 

Norsk forening for 

fartøyvern 

Øvre Slottsgate 2 

B 

0157 Oslo 
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Norsk forening mot støy Ekebergveien 1A 0192 Oslo 

Norsk friluftsliv Nedre Slottsgate 

25 

0157 Oslo 

Norsk gartnerforbund Schweigaards 

gate 34 F 

0191 Oslo 

Norsk gjenvinning AS Postboks 567 

Skøyen 

0214 Oslo 

Norsk Hydro ASA Postboks 980 

Skøyen 

0240 Oslo 

Norsk industri Postboks 7072 

Majorstuen 

0306 Oslo 

Norsk institutt for 

bioøkonomi (Nibio) 

Postboks 115 1431 Ås 

Norsk institutt for 

kulturminneforskning 

(NIKU) 

Postboks 736 

Sentrum 

0105 Oslo 

Norsk institutt for 

naturforskning 

Postboks 5685 

Torgarden 

7485 Tronheim 

Norsk institutt for 

vannforskning 

Gaustadalleen 21 0349 Oslo 

Norsk kommunalteknisk 

forening 

Borggata 1 0650 Oslo 

Norsk kulturarv Postboks 26 2684 Vågå 

Norsk kulturminnefond Bergmannsgata 

17 

7374 Røros 

Norsk landbruksrådgiving Osloveien 1 1433 Ås 

Norsk landbrukssamvirke Postboks 9347 

Grønland 

0135 Oslo 

Norsk maritimt museum Bygdøynesveien 

37 

0286 Oslo 

Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 Stavanger 

Norsk ornitologisk forening Sandgata 30 B 7012 Tronheim 

Norsk plantevernforening Spikset 2100 Skarnes 

Norsk polarinstitutt Framsenteret 9296 Tromsø 

Norsk sau og geit Postboks 104 1431 Ås 

Norsk vann BA Vangsvegen 143 2321 Hamar 

Norsk varme Postboks 102 

Bogstadveien 

0323 Oslo 

Norsk zoologisk forening Postboks 102 

Blindern 

0314 Oslo 

Norske boligbyggelags 

landsforbund (NBBL) 

Postboks 452 

Sentrum 

0104 Oslo 
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Norske felleskjøp SA Postboks 9237 

Grønland 

0134 Oslo 

Norske havner Postboks 5497 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Norske landbrukstjenester Postboks 21 5486 Rosendal 

Norske reindriftsamers 

landsforbund 

Postboks 508 9255 Tromsø 

Norske sjømatbedrifters 

landsforening 

Postboks 639 

Sentrum 

7406 Trondheim 

NORSKOG Postboks 123 

Lilleaker 

0216 Oslo 

Nortura SA Postboks 360 

Økern 

0513 Oslo 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

NTNU Vitenskapsmuseet  7491 Trondheim 

Nye Veier AS Tangen 76 4608 Kristiansand 

Nærings- og 

fiskeridepartementet 

Postboks 8090 

Dep 

0032 OSLO 

Næringslivets 

hovedorganisasjon (NHO) 

Postboks 5250 

Majorstuen 

0303 Oslo 

Nærøysund kommune    

Olje- og 

energidepartementet 

Postboks 8148 

Dep 

0033 OSLO 

Oljedirektoratet Postboks 600 4003 Stavanger 

Oppdal kommune Inge Krokannsveg 

2 

7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune  2550 OS I 

ØSTERDALEN 

Osen kommune  7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

OsloMet - 

storbyuniversitetet 

Postboks 4 St. 

Olavs plass 

0103 Oslo 

Osterøy kommune  5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune  7864 OVERHALLA 

Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad kommune Pb 264 1891 RAKKESTAD 

Rambøll Norge AS Postboks 427 

Skøyen 

0213 Oslo 

Rana Kommune Postboks 173 9601 Mo i Rana 
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Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune  6300 ÅNDALSNES 

Regelrådet Kartverksveien 21 3511 Hønefoss 

Rendalen kommune  2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Berkåk 7391 RENNEBU 

Riksantikvaren Postboks 8196 

Dep 

0034 Oslo 

Rindal kommune  6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 2 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Serviceboks 4 3504 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2380 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Røde Kors Postboks 1 

Grønland 

0133 Oslo 

Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 
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7374 RØROS 

Røst kommune  8064 RØST 

Røyrvik kommune  7898 LIMINGEN 

Råde kommune Rådhuset 1640 RÅDE 

Rådgivende ingeniørers 

forening 

Postboks 5491 

Majorstuen 

0305 Oslo 

SABIMA - 

Samarbeidsrådet for 

biologisk mangfold 

Mariboes gate 8 0183 Oslo 

Salangen kommune  9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Rådhuset 8250 ROGNAN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 

Dep 

0030 OSLO 

Samnanger kommune  5650 TYSSE 

Sande kommune  6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten 

Hansensgate 9 

2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
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Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

SINTEF Postboks 4760 

Torgarden 

7465 Trondheim 

Sirdal kommune  4440 TONSTAD 

Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 Haugesund 

Sjømat Norge Postboks 5471 

Majorstuen 

0305 Oslo 

Sjømatbedriftene Postboks 639 

Sentrum 

7406 Trondheim 

Skattebetalerforeningen Postboks 213 

Sentrum 

0103 Oslo 

Skattedirektoratet Postboks 9200 

Grønland 

0134 Oslo 

Skaun kommune Rådhuset 7353 BØRSA 

Skien Kommune Postboks 3004 

Handelstorget 

3703 Skien 

Skiptvet kommune Storveien 24 1816 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune  2690 SKJÅK 

Smøla kommune  6570 SMØLA 

Småkraftforeninga Nedre Vollgate 9 0158 Oslo 

Snåsa kommune  7760 SNÅSA 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Postboks 73 6921 HARDBAKKE 

Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spire - Utviklingsfondets 

ungdom 

Mariboes gate 8 0183 Oslo 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Standard Norge Postboks 252 1326 Lysaker 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Vegdirektoratet Statens 

vegvesen 

Postboks 8142 

Dep 

0033 Oslo 

Statistisk sentralbyrå Postboks 2633 St. 

Hanshaugen 

0131 Oslo 

Statkraft Postboks 200 

Lilleaker 

0216 Oslo 

Statnett SF Postboks 4904 

Nydalen 

0423 Oslo 
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Statoil ASA  4035 Stavanger 

Statsbygg Postboks 8106 

Dep 

0032 Oslo 

Statskog SF Postboks 63 

Sentrum 

7801 Namsos 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Stavanger maritime 

museum 

Strandkaien 22 4005 Stavanger 

Steigen kommune Rådhuset 8281 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stiftelsen Bergens 

sjøfartsmuseum 

Postboks 7800 5020 Bergen 

Stiftelsen for samfunns- og 

næringslivsforskning 

Helleveien 30 5045 Bergen 

Stiftelsen Miljøfyrtårn Postboks 514 4665 Kristiansand 

Stiftelsen Miljømerking Henrik Ibsens gate 
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0255 Oslo 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord Kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 Koppang 

Storfjord kommune  9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune  6201 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune  6650 SURNADAL 

Svalbards Miljøvernfond Postboks 633 9171 Longyearbyen 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Rådhuset 6230 SYKKYLVEN 

Sysselmannen på 

Svalbard 

Postboks 633 9171 Longyearbyen 

Sømna kommune  8920 SØMNA 

Søndre Land kommune  2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvoll 2930 BAGN 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Postboks 7 2101 SKARNES 

Sørreisa kommune  9310 SØRREISA 

Sør-Varanger kommune Boks 406, 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusv 3 9845 TANA 
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Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

TINE SA Postboks 25 0051 Oslo 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Skånlandsveien 

72/76 

9440 EVENSKJER 

Tokke kommune  3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tolldirektoratet Postboks 8122 

Dep 

0032 Oslo 

Transportøkonomisk 

institutt 

Gaustadalleen 21 0349 Oslo 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Universitetsmuseet 

Tromsø Museum 

UiT Norges 

arktiske 

universitet, 

Postboks 6050 

Langnes 

9037 Tromsø 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 STEINKJER 

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune  7590 TYDAL 

Tynset kommune Tynset Rådhus 2500 TYNSET 

TYR Norsk kjøttfeavlslag Storhamargata 44 2317 Hamar 

Tysnes kommune Kommunehuset 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune  5570 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 5 5730 ULVIK 

Unio Stortingsgata 2 0158 Oslo 

Universitetet i Agder Postboks 422 4604 Kristiansand S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 Bergen 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 Oslo 
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Universitetet i Stavanger Postboks 8600 

Forus 

4036 Stavanger 

Universitetet i Tromsø Postboks 6050 

Langnes 

9037 Tromsø 

Universitetet i Bergen 

Universitetsmuseet i 

Bergen 

Postboks 7800 5020 Bergen 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 

Dep 

0032 OSLO 

Utmarkskommunenes 

sammenslutning 

Postboks 1148  

Sentrum 

0104 Oslo 

Utsira kommune  5547 UTSIRA 

Utviklingsfondet Mariboes gate 8 0183 Oslo 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt. 
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5722 DALEKVAM 

Valle kommune  4747 VALLE 

Vang kommune  2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅBYGD 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune  8980 VEGA 

Vegårshei kommune Myra 4985 VEGÅRSHEI 

Veidekke ASA Postboks 505 

Skøyen 

0214 Oslo 

Velforbundet Myrstadvegen 5 2032 Maura 

Vellenes 

fellesorganisasjon 

Postboks 6 

Skøyen 

0212 Oslo 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune  7650 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1540 Vestby 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune  6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune  2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Vindafjord kommune  5580 ØLEN 

Vinje kommune  3890 VINJE 
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Vitenskapskomiteen for 

mat og miljø 

Postboks 4404 

Nydalen 

0403 Oslo 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 

Vågan kommune  8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms 

veg 2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Postboks 34 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

WWF-Norge Postboks 6784 St. 

Olavs plass 

0130 Oslo 

Yara Norge AS Postboks 343 

Skøyen 

0213 Oslo 

Yrkesorganisasjonenes 

Sentralforbund 

Postboks 9232 

Grønland 

0134 Oslo 

ZERO - Zero Emission 

Resource Organisation 

Youngstorget 1 0181 Oslo 

ØKOKRIM Postboks 8193 

Dep 

0034 Oslo 

Øksnes kommune  8439 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker Kommune Rådhuset 3300 HOKKSUND 

Øyer kommune  2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre kommune  2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune  4865 ÅMLI 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4-6 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune  4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Kaffegata 23 2270 FLISA 
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Vedlegg 1 

 

1. Innledning 

 

Høringen gjelder forslag om endring i forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven 

slik at naturtypene korallrev og typisk høgmyr vedtas som utvalgte naturtyper (UN).  

2. Bakgrunn 

 

Økt bruk av arealer og naturressurser har ført til omfattende tap av naturmangfold og forringelse 

av mange økosystemer globalt. I den globale rapporten fra FNs naturpanel (IPBES. 2019. 

Global assesstment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental 

Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) framgår det at endret bruk 

av arealer er det som påvirker naturen mest, både på land og i ferskvann. I marine økosystemer 

er, ifølge rapporten, den største påvirkningen direkte utnyttelse av organismer (hovedsakelig 

fiske), etterfulgt av land- og sjøbruksendringer. I Norge er også disse de viktigste 

påvirkningsfaktorene for naturmangfoldet. Det er et nasjonalt mål at "ingen arter og naturtyper 

skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal forbedres". Ulike 

tiltak for å ta vare på truet natur er beskrevet i Meld. St. 14 (2015 – 2016) Natur for livet - Norsk 

handlingsplan for naturmangfold, som Stortinget sluttet seg til i mai 2016. For naturtyper 

omtaler handlingsplanen tiltak for truede naturtyper og naturtyper som er viktige for truede 

arter. 

Klima- og miljødepartementet er opptatt av å ha en helhetlig og effektiv tilnærming til arbeidet 

med truet natur. Miljødirektoratet fikk i juli 2017 oppdrag av Klima- og miljødepartementet om 

å foreta kost/nytte-vurderinger av relevante tiltak for ansvarsarter som er kritisk truet eller sterkt 

truet, dvs. om lag 90 arter, og i underkant av 40 naturtyper, der de aller fleste er truede. Alle 

relevante tiltak skulle vurderes. Det ble gitt føring om at hvis naturtypen eller arten kan tas vare 

på ved hjelp av flere tiltak (med tilhørende virkemidler) skal det minst inngripende tiltaket og 

virkemidlet velges. En direktoratsgruppe ble etablert for å løse oppgaven og leverte sin 

tilrådning i desember 2018. Gruppen bestod av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Landbruksdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, 

Forsvarsbygg og Miljødirektoratet. 

 

For å legge grunnlag for en systematisk analyse med nødvendige samfunnsøkonomiske 

vurderinger valgte direktoratsgruppen en operasjonell målformulering. For de aktuelle artene 

og naturtypene er det derfor angitt spesifikke mål som skal nås innen 2035. Dette innebærer at 

analyseperioden er satt fra 2018 til 2035, der 2035 er valgt som endepunkt etter en avveining 

mellom flere hensyn. 2035 gir en horisont som gjør det mulig for virkemidlene og de tilhørende 

tiltakene å virke en tid. Samtidig vil det for mange arter og naturtyper være svært ambisiøst å 

oppnå forbedring innen den tid.  

 



Hovedmålet er én kategori forbedring på rødlista, mens et alternativt mål er videreføring av 

dagens status på rødlista. Disse målene vil bidra til relevante nasjonale mål på naturmangfold, 

spesielt målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes og utviklingen til trua og nær trua 

arter og naturtyper skal bedres. Miljødirektoratet sendte 14.12.2018 svar på oppdraget til 

Klima- og miljødepartementet, med en tilrådning som ble utarbeidet i samråd med de nevnte 

direktoratene. Det ble levert beslutningsgrunnlag for 90 arter og 32 naturtyper1.  

 

I denne leveransen inngikk anbefalinger av et bredt spekter av virkemidler, herunder forslag 

om prioritert art for to arter og utvalgt naturtype for 13 naturtyper. Blant disse 13 var 

naturtypene korallrev og typisk høgmyr (omtalt som sentrisk høgmyr i leveransen 14.12.2018), 

som denne høringen gjelder. To andre naturtyper som også er blant disse 13 (åpen grunnlendt 

kalkmark og olivinskog) og en art (elfenbenslav) ble vedtatt som hhv. utvalgte naturtyper og 

prioritert art i desember 2020. I beslutningsgrunnlagene inngår også anbefalinger om 

områdevern, bruk av juridiske sektorvirkemidler, handlingsplaner og miljøforvaltningens og 

sektorenes økonomiske virkemidler til skjøtsel, restaurering og fjerning av fremmede skadelige 

arter. Mange anbefalinger går ut på at flere virkemidler, som styres av ulike sektorer, 

kombineres. Ved å gjøre dette har man kunnet foreslå virkemiddelbruk for å nå målsetting som 

innebærer at de minst inngripende virkemidlene velges. Dette høringsforslaget omfatter kun 

korallrev og typisk høgmyr som utvalgte naturtyper, og ev. bruk av andre virkemidler vil følges 

opp i egne prosesser.  

 

Vi har for mangelfull kunnskap om flere av artene og enkelte naturtyper i utvalget til å kunne 

målrette tiltak. For andre arter og naturtyper er det vurdert at det ikke finnes tiltak som fører til 

at målet kan nås for den aktuelle arten eller naturtypen. Dette er det tatt hensyn til i vurderingen 

av tiltak, virkemidler og forventet måloppnåelse. For eksempel er det for 14 av artene og for én 

naturtype i utvalget ikke presentert anbefalte tiltak. For 45 av artene og seks av naturtypene er 

det vurdert at anbefalte virkemidler gir under 50 % sannsynlighet for å oppnå målet som er satt 

for arten og naturtypen. Dette er ikke tilfelle for korallrev og typisk høgmyr, som begge har en 

sannsynlighet på over 50 % på å nå målet med de virkemidlene som er foreslått. Virkemidlet 

utvalgt naturtype er vurdert som viktig for å ta vare på disse i et langsiktig perspektiv.  

 

Klima- og miljødepartementet, sammen med andre departement, ga høsten 2019 

direktoratsgruppen i oppdrag å foreslå en oppfølgingsplan basert på de 90 artene og 32 

naturtypene fra 2018-leveransen. Direktoratsgruppen leverte sin anbefaling 15. juni 2020. 

Departementene ga sin tilslutning til oppfølgingsplanen i brev av 7. mai 2021. Typisk høgmyr 

og korallrev er blant de 23 naturtypene som er prioritert i en oppfølgingsplan fra 

direktoratsgruppen.   

 

I tillegg til å bidra til nasjonale mål på naturmangfold, er høringsforslaget relevant for flere av 

FNs bærekraftsmål. Særlig gjelder dette bærekraftsmålene 14 og 15, som handler om 

henholdsvis livet i havet og livet på land. Bærekraftsmål 14 har et delmål om å "forvalte og 

 

1 Beslutningsgrunnlagene kan lastes ned fra følgende nettside: 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/desember-20182/trua-natur-slik-kan-tilstanden-forbedres/   

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/desember-20182/trua-natur-slik-kan-tilstanden-forbedres/


beskytte økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå betydelig 

skadevirkninger, blant annet ved å styrke økosystemenes motstandsevne og ved å iverksette 

tiltak for å gjenoppbygge dem, slik at havene kan bli sunne og produktive." Bærekraftsmål 15 

har et delmål som forplikter landene til å "iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å 

redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne 

truede arter og forhindre at de dør ut." På tross av sin begrensede utstrekning, inneholder typisk 

høgmyr videre mye torv og karbon, og er dermed per areal et viktig karbonlager. Derfor er også 

bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene relevant. Høringsforslaget er et steg for å 

komme nærmere oppfyllingen av disse bærekraftsmålene. 

 

3. Om høringen 

 

Vedleggene gir en kort presentasjon av naturtypene, utbredelse og utvikling, samt 

påvirkningsfaktorer. Vedleggene inneholder også forslag til tiltak for å ta vare på naturtypen og 

en gjennomgang av ulike virkemidler som kan være aktuelle. I tillegg framgår konsekvenser 

ved bruk av virkemiddelet utvalgte naturtyper og utkast til forskrift.  

 

Klima- og miljødepartementet imøteser tilbakemeldinger og innspill til at korallrev og 

typisk høgmyr blir utvalgte naturtyper.  

 

Kart som viser oversikt over dagens kjente forekomster av korallrev ligger i vedlegg 2 samt 

her: https://arcg.is/11TXPP. Kart som viser oversikt over dagens kjente forekomster av typisk 

høgmyr, finnes her: https://arcg.is/1n9bvm0. Oversikt over kommuner som har kjente 

lokaliteter med naturtypene finnes i vedlegg 5.  

 

Forslaget om korallrev som utvalgt naturtype gjelder innenfor Norges territorialfarvann, som er 

naturmangfoldlovens stedlige virkeområde. 

 

Vi ønsker at uttalelser har generelle kommentarer først og deretter kommentarer knyttet til den 

enkelte naturtypen. 

 

Det inviteres spesielt til innspill som kan bidra til å belyse mulige næringsmessige konsekvenser 

av forslaget. Det bes også om innspill til om det er andre virkemidler som ikke er vurdert av 

direktoratsgruppen og som eventuelt kan bidra til å bedre statusen til naturtypene. 

 

4. Hjemmelsgrunnlag og rettslige konsekvenser 

 

Etter naturmangfoldloven § 52 kan Kongen i statsråd vedta forskrift som gir bestemte 

naturtyper status som utvalgt naturtype for å fremme forvaltningsmålet for naturtyper i 

naturmangfoldloven § 4.  

 

https://arcg.is/11TXPP
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I sin begrunnelse for å foreslå korallrev som utvalgt naturtype, har departementet lagt vesentlig 

vekt på at korallrev er et spesielt økosystem på havbunnen, som er dannet av levende 

samfunnsbyggende koralldyr og deres kalkskjeletter. Naturtypen er svært viktig for biologisk 

mangfold og indirekte har revene stor betydning for fiskeriene som oppvekst- og beiteområder 

for fisk. På Rødlista 2018 har korallrev status som nær truet (NT). Dette er en forbedring av 

status siden forrige rødliste der naturtypen var satt i kategori sårbar (VU). Årsaken til bedringen 

er ikke mindre påvirkning, men tilgang på mer data om forekomster. 

  

Det er lagt avgjørende vekt på at utvalgt naturtype, sammen med virkemidlene områdevern etter 

naturmangfoldloven eller beskyttelse etter havressursloven og fiskerisektorens krav til hensyn 

etter havressursloven, vurderes som de mest hensiktsmessige virkemidlene for å oppnå en 

forbedring av tilstanden for naturtypen korallrev.  

 

Som allerede nevnt, gjelder forslaget om korallrev som utvalgt naturtype områder 

innenfor Norges territorialfarvann, som er naturmangfoldlovens stedlige virkeområde. 

 

I sin begrunnelse for å foreslå typisk høgmyr som utvalgt naturtype, har departementet lagt 

vesentlig vekt på at naturtypen er klassifisert som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for 

naturtyper 2018 (vurderingsenhet er underformene konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og 

platåhøgmyr), og dermed har en tilstand som strider mot forvaltningsmålet i 

naturmangfoldloven § 4, jf. naturmangfoldloven § 52 andre ledd bokstav a. Naturtypen er 

dannet over flere tusen år med torvdannelse og er svært viktig for langsiktig lagring av karbon. 

Typisk høgmyr inneholder mye torv og karbon og er således et viktig karbonlager per areal. 

 

I tillegg står naturtypen ofte igjen som "øyer" av natur i et landskap som ellers er preget av 

inngrep og menneskelig aktivitet. Det kan gi grunnlag for dyreliv som ellers ville ha forsvunnet 

fra et område. Videre er det lagt avgjørende vekt på at utvalgt naturtype, sammen med 

virkemiddelet områdevern av utvalgte lokaliteter, vurderes som det mest hensiktsmessige 

virkemiddelet for å oppnå en forbedring av tilstanden for typisk høgmyr. 

 

Ordningen med utvalgte naturtyper innebærer at naturtyper som blir utvalgte naturtyper får en 

særskilt status. Dette betyr at noe natur anses som viktigere enn annen natur utenfor 

verneområdene, og at disse skal forvaltes likt uavhengig av hvilken sektor som påvirker 

naturtypen. Virkningene av utvelgelsen følger av naturmangfoldloven §§ 53-55. Hovedregelen 

fremgår i § 53 andre ledd: når et tiltak kan påvirke en forekomst av en utvalgt naturtype, skal 

en ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av det offentliges faste eiendom, ta 

særlig hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype som kan påvirkes for å hindre at 

naturtypen forringes. Utvelgelsen må dermed ses som en statlig retningslinje til alle offentlige 

myndigheter som innebærer at hensynet til den utvalgte naturtypen skal veie tungt  

i skjønnsutøvelse eller i utformingen av regelverket. Dette innebærer imidlertid ikke at det i alle 

tilfeller skal ha avgjørende betydning. 

 

Det er den enkelte sektormyndighet som foretar vektleggingen innenfor rammene av det enkelte 

sektorregelverk. Det er hensynet til naturtypen som helhet som skal vektlegges. Ordningen med 



utvalgte naturtyper innebærer dermed ikke noen fredning av den enkelte forekomsten. Det kan 

gis tillatelse til inngrep dersom den samlede samfunnsnytten ved inngrepet anses som større 

enn hensynet til naturtypen. I slike vuderinger inngår blant annet samfunnsnytten av 

verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser knyttet til næringsvirksomhet. Samtidig innebærer 

det at det ved alle beslutninger etter plan- og bygningsloven, ulike sektorlover og 

naturmangfoldloven som kan berøre forekomster av utvalgte naturtyper, skal tas særskilt 

hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype. Det lovpålagte hensynskravet har betydning for 

spørsmål om lokalisering, om inngrep i forekomsten, og om vilkår for tiltaket. Å ta særskilt 

hensyn til en utvalgt naturtype innebærer å unngå å forringe utbredelsen av naturtypen og den 

økologiske tilstand av forekomstene. Vurderingene skal blant annet gjøres ut fra hvor viktig 

den aktuelle forekomsten er i forhold til totalen av forekomster av naturtypen i Norge. Et annet 

moment i vurderingen er om det kan etableres eller utvikles en tilsvarende forekomst på et annet 

sted. Det at en naturtype er utvalgt betyr ikke at igangsatt virksomhet må avsluttes. 

 

For de utvalgte naturtyper der aktiv skjøtsel er en forutsetning for ivaretakelse av forekomstene, 

skal det utarbeides handlingsplaner. Det er også etablert en egen tilskuddsordning for aktiv 

skjøtsel og andre tiltak i utvalgte naturtyper, og utvelgelsen vil også innebære at naturtypen skal 

prioriteres sterkere ved fordeling av tilskudd.  

 

Forskriften angir ikke juridisk bindende kartfestede områder for den eller de forekomster som 

får status som utvalgt naturtype. Forskriften kan likevel avgrense virkeområdet etter kvalitet.  

Departementet legger til grunn, på bakgrunn av informasjon om kartleggingsstatus, at det vil 

finnes forekomster som ennå ikke er kartlagt og som forskriften dermed vil få virkning for.  

 

For landbrukstiltak innebærer utvelgelsen videre etter naturmangfoldloven §§ 54 og 55 at det 

innføres en meldeplikt for tiltak som ikke er søknadspliktige etter annet regelverk. Grunneiere 

og rettighetshavere som har forekomster omfattet av forskriften på sin eiendom vil få 

informasjon om dette fra statsforvalteren. Tiltaket skal meldes til kommunen, som kan nekte 

tiltaket eller gi nærmere pålegg om hvordan tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene 

etter skogbrukslova §§ 6 eller 8 eller forskrift etter jordlova § 11. Naturmangfoldloven § 53 

fjerde ledd åpner for at kommunen ved rettslig bindende plan etter plan- og bygningsloven tar 

endelig stilling til arealbruken i en forekomst av en utvalgt naturtype. 

 

Utvelgingen vil videre etter naturmangfoldloven § 53 første ledd innebære at det ved utøving 

av aktsomhetsplikten etter lovens § 6, skal tas særskilt hensyn til forekomster av naturtypene 

for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. 

Reglene om utvalgte naturtyper gjelder ikke innenfor områder som er vernet etter 

naturmangfoldloven kap. V. 

 

5. Begrunnelse for valg av virkemidler 

 

Nedenfor følger begrunnelsen for valg av virkemidlet utvalgt naturtype.  

 



5.1. Korallrev 

 

Rødlistestatus for naturtypen var i 2011 sårbar (VU) og i 2018 nær truet (NT). Bakgrunnen for 

at naturtypen har endret rødlistestatus fra 2011 til 2018 er bedre kunnskap – det er gjennomført 

mer kartlegging siden rødlistevurderingen fra 2011. Påvirkningsfaktorene er vurdert i vedlegg 

2 og er grunnlaget for tiltak og virkemiddelvurderinger. Vedtak om utvalgt naturtype vil kunne 

forbedre eller sikre naturtypens status langs kysten. Rødlista skiller ikke på hav og kyst, og 

dermed er ikke den egentlige rødlistestatusen kjent for det området der tiltaket får effekt. Det 

primære målet må være at naturtypen samlet kommer over i status livskraftig (LC). Sekundært 

at man, med det trykk som kan forventes langs kysten, hindrer at statusen forverres til sårbar 

(VU), og ikke har som mål å beholde en slik naturtype i en status som fortsatt nær truet (NT).  

 

Virkemidlet utvalgt naturtype inngår i virkemiddelpakken for korallrev i 2018-leveransen i 

Prosjekt Trua natur. Forutsetningen for bruk av utvalgt naturtype ble her beskrevet slik:  

"I sjø best egnet dersom regulering etter et sektorvirkemiddel ikke gir tilstrekkelig beskyttelse 

og det er flere påvirkningsfaktorer."   

Fiskeri med bunnberørende redskap kan påvirke korallrev, særlig snurrevad og bunntrål. At 

fiskerilovverket er et viktig sektorvirkemiddel for å beskytte korallrev er dermed innlysende.  

Innenfor 12 nautiske mil vil olje- og energisektoren også, og da spesielt rørledninger og kabler, 

kunne ha berøring med denne naturtypen. Akvakultur har konsekvenser i form av fysisk 

påvirkning på bunnen for eksempel i form av forankring og utslipp som kan påvirke korallrev 

i nærheten. Akvakulturnæringen forvaltes av flere sektorer i tillegg til Fiskeridirektoratet. 

Sektorvirkemidlene innenfor akvakulturforvaltningen vurderes til å være tilstrekkelige for å 

ivareta påvirkning på korallrev fra akvakultur, herunder at de legger til rette for å kunne hjemle 

ytterligere tiltak etter hvert som kunnskapen utvikles. Fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet 

er ansvarlig for saksbehandlingen etter akvakulturloven, mens statsforvalteren er ansvarlig for 

behandlingen etter forurensningsloven. Mattilsynet og Kystverket behandler også 

akvakultursaker etter henholdsvis matloven og havne- og farvannsloven, men deres 

sektoransvar omfatter ikke hensyn til forekomster av sårbar natur i særlig grad. De er dermed 

holdt utenfor vurderingen her.  

Arealforvaltningen i kommunene, med kommunens arealplan med områder for akvakultur, 

reguleringsplaner og andre planer for næringsvirksomhet er viktig for sikring av viktig 

mangfold og naturtyper. Korallrev som utvalgt naturtype vil være førende for hvordan denne 

naturtypen skal hensyntas i arealplanleggingen, jf. naturmangfoldloven § 53, fjerde ledd. 

Avgjørelsene som tas i arealplanleggingen vil være avgjørende for alle sektorer uansett om de 

har egne virkemidler tilgjengelig på samme måte som innenfor akvakulturforvaltningen eller 

ikke.   

Store samferdselsforetak med veger og utfyllinger medfører i tillegg til traseer i kystsonen på 

sjøbunn etc., også etter hvert til svært store masseuttak med masser som må plasseres et eller 

annet sted, hvilket oftest blir under vann i kystnære områder. Dette vil involvere 

samferdselssektoren som påvirkningsfaktor. 



Utslipp fra fiskeoppdrett vurderes i utgangspunktet som en negativ påvirkning på korallrev når 

det ligger nært. Påvirkning fra akvakultur på naturtypen korallrev må imidlertid vurderes 

konkret i det enkelte tilfellet ved lokalitetsklarering etter akvakulturloven.  

Når det gjelder partikkel- og forurensningspåvirkning fra landbruk er det ikke vurdert som en 

tilsvarende negativ påvirkning. Landbrukssektoren trekkes derfor ikke inn som negativ faktor 

med betydning for denne naturtypen.  

Samlet sett har kysten potensial for næringsutvikling. Framtidig omfang av arealbeslag, 

mineral- og ressursuttak eller nye typer akvakultur er ukjent. Det er dermed ikke naturlig at 

ansvaret for en bærekraftig forvaltning av naturtypen korallrev plasseres kun hos 

fiskerisektoren. Vi anbefaler derfor at naturtypen korallrev blir utvalgt naturtype på grunn av 

ulike påvirkningsfaktorer og næringer, og sin svært store betydning for mangfoldet og for 

fiskeriene i havet og langs kysten.     

Nærmere informasjon om naturtypen, inkl. avgrensning, status, påvirkningsfaktorer og 

vurderinger av sektorvirkemidler, samt kartgrunnlag er lagt ved (vedlegg 2). Utkast til 

forskriftsendring framgår i vedlegg 4. 

 

5.2. Typisk høgmyr 

Rødlistestatus for typisk høgmyr var i 2011 sårbar (VU). I 2018 var rødlistestatusen sterkt truet 

(EN), vurdert separat for de tre torvmarksformene konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og 

platåhøgmyr som sammen utgjør naturtypen typisk høgmyr.  

 

Naturtypen er utsatt for flere negative påvirkningsfaktorer, forårsaket av aktiviteter hos ulike 

samfunnssektorer. De viktigste påvirkningsfaktorene for naturtypen er grøfting i forbindelse 

med jordbruks- og skogbrukstiltak, torvtekt, nedbygging, oppdyrking, vann- og 

vindkraftregulering og klimaendringer. Alle disse påvirkningsfaktorene påvirker 

vannforholdene (hydrologien), som er den mest avgjørende økologiske faktoren for alle typer 

våtmark. Grøfting er den arealmessig største trusselen for høgmyr. Grøftingen har som oftest 

vært utført med oppdyrking eller skogreising som formål. Skogreising på myr har nå opphørt, 

som følge av at nygrøfting av myr med sikte på skogbruk er forbudt i forskrift om bærekraftig 

skogbruk.  

 

I tilrådningen fra direktoratsgruppen av 14.12.2018 anbefales det at sikring av areal 

gjennomføres ved vern av noen større lokaliteter av naturtypen og status som utvalgt naturtype 

for øvrige lokaliteter, og at sikring av areal ved områdevern og utvalgt naturtype bør prioriteres 

høyt for denne naturtypen. Andre virkemidler dette kan virke sammen med er forbud mot 

nydyrking, utfasing av uttak og bruk av torv, og særlig hensyn til naturtypen i arealforvaltning 

etter plan- og bygningsloven og forvaltning av inngrepssaker etter sektorlover (særlig knyttet 

til energiutbygging). Sikring av areal vil kombineres med hydrologisk restaurering for å bedre 

tilstanden i grøfta lokaliteter (jf. Plan for restaurering av våtmark i Norge), ved at vannstanden 

heves slik at den blir som før grøftingen ble utført.  

 



Rødlistevurderingen fra 2011 gir et anslag på 320 km2 areal for naturtypen. I dag har vi bedre 

kunnskap, og det totale arealet anslås nå til ca. 150 km2 (jf. bl.a. rødlistevurderingene for 

naturtyper 2018). Kjerneområdet er på Østlandet og i Trøndelag. I tillegg forekommer noe 

typisk høgmyr på Vestlandet og i Nord-Norge. 13 % av det kartlagte arealet med typisk høgmyr 

ligger innenfor verneområder. Ved utvelgelse av naturtypen vil dermed 87 % av det totale 

kartlagte arealet for naturtypen bli omfattet av reglene om utvalgte naturtyper. 

Gjennomføring av de anbefalte virkemidlene for typisk høgmyr gir sannsynlighet for 

måloppnåelse (bedring av rødlistestatus) på 95-100 %. 

 

Nærmere informasjon om naturtypen, inkl. avgrensning, status og påvirkningsfaktorer, samt 

kartgrunnlag er lagt ved (vedlegg 3). Utkast til forskriftsendring framgår i vedlegg 4. 

 

6. Konsekvenser av virkemiddelbruk 

  

6.1. Generelt 

Virkemidlet utvalgt naturtype vil bidra til langsiktig ivaretakelse av korallrev og typisk høgmyr 

og slik bidra til det nasjonale målet om å hindre utrydding og bedre tilstand for truet natur. I 

beslutningsgrunnlagene (se vedlegg 6 og 7) fra 2018-leveransen vurderes generelt kostnader 

for tiltak og tiltakspakker der effekten eller måloppnåelsen er å flytte en naturtype en kategori 

ned på truethetsskalaen, eller eventuelt holde den på samme nivå som i dag.  

 

For naturtypen korallrev er det imidlertid ikke beregnet direkte kostnader. Forbud mot 

bunntråling innenfor 12 nautiske mil er allerede innført og har således ingen direkte kostnader 

av betydning. Vedtaket betyr at det innføres en utvidet beskyttelse mot all type fiskeri som kan 

skade korallrev, som fiske med garn og line i rev-områder. Kostnader for fiskeriene ved å ikke 

fiske på korallrev er ikke beregnet. Kostnader ved at en strømkabel eller liknende ikke legges 

over, men rundt en forekomst, er heller ikke beregnet.  

 

Oljeprospektering, oljeboring, rørlegging, oppankring av plattformer er i kunnskapsgrunnlaget 

omtalt som en negativ påvirkningsfaktor, men det alt vesentlige av virksomheten i sektoren 

skjer utenfor territorialfarvannet og vil dermed ikke påvirkes av utvelgelsen.  

 

De forventede kostnadene er knyttet til kartlegging. Kartlegging vil skje gjennom nasjonale 

program for kartlegging av marine naturtyper, men disse kostnadene er heller ikke beregnet. 

Per dags dato er nytt nasjonalt program ikke etablert, men pilotprosjektet Marine grunnkart i 

regi av KDD, Kartverket, NGU og Havforskningsinstituttet har som intensjon om å kartlegge 

bl.a. korallrev. Prosjektet kan bli et større og mer permanent prosjekt.  

 

For typisk høgmyr er det beregnet kostnader for nødvendige tiltak i beslutningsgrunnlaget. Det 

vil imidlertid ikke følge direkte kostnader av at typisk høgmyr får status som utvalgt naturtype. 

 

https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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Det er ikke forventet nevneverdige økonomiske konsekvenser for kommunene. Eventuelle 

merkostnader for Statsforvalteren og andre statlige virksomheter dekkes innenfor gjeldende 

budsjettrammer.  

 

6.2. Korallrev som utvalgt naturtype 

 

Økonomiske konsekvenser 

Grunneiere, rettighetshavere og næringsutøvere 

Korallrev forekommer på dypt vann (40-600 meter) og utenfor privat eiendomsrett der 

grunneiere har rettigheter. Kostnader for fiskeriene ved å ikke fiske på korallrev har ikke latt 

seg beregne og er ukjente, jf. avsnitt 6.1. Eventuelle økonomiske konsekvenser for 

akvakulturnæringen er ukjente. 

 

Kommuner 

Reglene om utvalgte naturtyper antas ikke å ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for 

kommunene. 

 

Staten 

Det er ikke behov for aktiv skjøtsel av denne naturtypen. Det er etablert en ordning på 

statsbudsjettet med tilskudd til trua naturtyper, herunder utvalgte naturtyper, uten at en kan se 

for seg at denne naturtypen vil være særlig egnet for dette. Klima- og miljødepartementet anser 

det likevel som hensiktsmessig at det ved en utvelgelse av korallrev som ny utvalgt naturtype, 

utarbeides en tverrsektoriell handlingsplan for korallrev. Hensikten vil være å samordne, 

mobilisere og målrette virkemidler og tiltak for naturtypen. Mye av grunnlaget for en 

handlingsplan foreligger allerede, så utviklingen vil ikke nødvendigvis kreve et nytt stort og 

omfattende arbeid. Det må likefullt avsettes ressurser til dette innenfor gjeldende 

budsjettrammer. 

 

Administrative konsekvenser 

Kommuner 

Kommuner som har forekomster av utvalgte naturtyper, vil i forvaltningen av disse måtte 

forholde seg til naturmangfoldlovens regler side om side med plan- og bygningsloven og 

sektorregelverk som de har myndighet etter. Kommunene vil som myndighet etter plan- og 

bygningsloven og andre lover, få en sentral rolle i arbeidet med å forvalte utvalgte naturtyper, 

men ordningen er ikke vurdert å ha større administrative eller økonomiske konsekvenser med 

hensyn til oppfølgningen i den kommunale forvaltningen, jf. Ot prp. nr. 52, s. 363. Dette har 

sammenheng med at vedtak fremdeles skal fattes etter andre lovverk enn naturmangfoldloven.  

 

Staten 



Forskriften om utvalgte naturtyper medfører ingen endring mht. forvaltningsmyndighet. 

Naturtypen har inngått i tilskuddsordningen for truede og utvalgte naturtyper (og vært søkbar i 

søknadssenteret) siden 2015.  

 

Fiskeoppdrett nær korallrev kan ha negativ påvirkning, men når det gjelder partikkel- og 

forurensningspåvirkning fra landbruk er det ikke vurdert som en tilsvarende negativ påvirkning. 

Statlig landbruksforvaltning vil dermed ikke omfattes av forslaget. Fiskeridirektoratet og 

statsforvalteren vil måtte sette av ressurser for å nå ut med informasjon til fiskere og andre om 

hvor naturtypen finnes, der dette er kjent.   

 

Status som utvalgt naturtype medfører en forenklet forvaltning for kommuner og andre 

myndigheter som skal forvalte og fatte beslutninger som kan skade eller ødelegge slike 

naturtyper. Det at staten har valgt ut noen naturtyper som utvalgte naturtyper innebærer at disse 

skal tillegges større vekt i saker i forvaltningen enn naturtyper som ikke er utvalgt. Vedtak som 

berører utvalgte naturtyper, skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Det vil forenkle 

forvaltningen av natur i Norge. På sikt vil derfor utvalgte naturtyper kunne medføre besparelser 

både for statsforvaltere, kommuner og andre. 

6.3. Typisk høgmyr som utvalgt naturtype 

 

Økonomiske konsekvenser 

Grunneiere og rettighetshavere 

Den generelle betydningen av utvelgelsen følger av naturmangfoldloven §§ 53 – 56. 

Utvelgelsen vil føre til meldeplikt for skogbruks- og jordbrukstiltak som ikke er søknadspliktige 

etter annet regelverk. Konsekvensene for grunneiere og rettighetshavere som følge av 

utvelgelsen av typisk høgmyr som utvalgt naturtype, beror på hvordan kommunene og andre 

myndigheter forvalter forekomstene og hvilke eier- og bruksinteresser som gjør seg gjeldende 

i de konkrete sakene. Ulike utbyggingsprosjekter og næringsutvikling er de mest aktuelle 

interessene som må avveies mot hensynet til de utvalgte naturtypene. Ordningen har karakter 

av en statlig retningslinje for bærekraftig bruk av utvalgte naturtyper. Det legges ikke opp til et 

beskyttelsesnivå som innebærer at pågående næringsvirksomhet må opphøre eller bli vesentlig 

vanskeliggjort. Klima- og miljødepartementet ber om innspill på om det er enkeltområder der 

bruk av virkemiddelet kan ha spesielt store konsekvenser.  

 

Kommuner 

Reglene om utvalgte naturtyper antas ikke å ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for 

kommunene. 

 

Staten 

Naturmangfoldloven § 52 fjerde ledd sier at "der aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak er en 

forutsetning for ivaretakelse av naturtypen, skal staten legge frem en handlingsplan for å sikre 

naturtypen". Typisk høgmyr er ikke en skjøtselsbetinget naturtype, men i beslutningsgrunnlaget 

fra 2018 legges det til grunn at "andre tiltak" i form av systematisk hydrologisk restaurering av 



forekomster er nødvendig for å ivareta naturtypen. Dette betyr at det ved utvelgelse skal 

utarbeides handlingsplan for typisk høgmyr. Det må avsettes ressurser til dette innenfor 

gjeldende budsjettrammer.  

 

Det er etablert en ordning på statsbudsjettet med tilskudd til trua naturtyper, herunder utvalgte 

naturtyper. Det vil bli lagt vekt på å gi tilskudd til tiltak i utvalgte naturtyper. Det blir også satt 

av midler i Klima- og miljødepartementets budsjett til restaurering av myr og annen våtmark. 

Den årlige budsjettmessige oppfølgingen knyttet til ordningene vil være avhengig av den 

økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen. 

 

Administrative konsekvenser 

 

Kommuner 

Kommuner som har forekomster av utvalgte naturtyper, vil i forvaltningen av disse måtte 

forholde seg til naturmangfoldlovens regler side om side med plan- og bygningsloven og 

sektorregelverk som de har myndighet etter. Kommunene vil som myndighet etter plan- og 

bygningsloven og andre lover, få en sentral rolle i arbeidet med å forvalte utvalgte naturtyper, 

men ordningen er ikke vurdert å ha større administrative eller økonomiske konsekvenser med 

hensyn til oppfølgningen i den kommunale forvaltningen, jf. Ot prp. nr. 52, s. 363. Dette har 

sammenheng med at vedtak fremdeles skal fattes etter andre lovverk enn naturmangfoldloven. 

Det kan imidlertid bli noe merarbeid i forbindelse med saksbehandling av meldepliktige jord- 

og skogbrukstiltak og kunngjøring av tillatelser til inngrep etter §§ 54 – 56 i 

naturmangfoldloven. Det er imidlertid ikke grunn til å anta at dette vil dreie seg om mange 

saker per kommune. De administrative konsekvenser av meldepliktordningen blir derfor 

begrenset. Status som utvalgt naturtype medfører en forenklet forvaltning for kommuner og 

andre myndigheter som skal forvalte og fatte beslutninger som kan skade eller ødelegge slike 

naturtyper. Det at staten har valgt ut noen naturtyper som utvalgte naturtyper innebærer at disse 

skal tillegges større vekt i saker i forvaltningen enn naturtyper som ikke er utvalgt. Vedtak som 

berører utvalgte naturtyper, skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Det vil forenkle 

forvaltningen av natur i Norge. På sikt vil derfor utvalgte naturtyper kunne medføre besparelser 

både for statsforvaltere, kommuner og andre. 

 

Staten 

Forskriften om utvalgte naturtyper medfører ingen endring mht. forvaltningsmyndighet. 

Naturtypen har inngått i tilskuddsordningen for truede og utvalgte naturtyper (og vært søkbar i 

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter siden 2015).  

 

Statsforvalteren vil måtte avsette ressurser for å nå ut med informasjon til grunneiere og 

rettighetshavere om hvor forekomstene av utvalgte naturtyper finnes, til informasjon om 

tilskuddsordninger, og til dialog med kommuner, grunneiere, tiltakshavere og andre aktører i 

lokalmiljøet om forvaltningen av forekomstene.  



7. Kontakter 

Spørsmål kan rettes til følgende personer ved Klima- og miljødepartementet: 

Person E-post Tlf. Tema 

Helle B. Andresen helle-

boman.andresen@kld.dep.no  

22 24 57 70 Saksansvarlig 

Øyvind Andreassen oyvind.andreassen@kld.dep.no 22 24 60 29 Seksjonsleder 

Anja Elisenberg anja.elisenberg@kld.dep.no  22 24 58 06 Korallrev 

Øivind Dannevig oivind.dannevig@kld.dep.no  22 24 58 23 Typisk høgmyr 
 

8. Vedlegg   

Høringsnotatet har følgende vedlegg: 

Vedlegg 2: Forslag om korallrev som utvalgt naturtype 

Vedlegg 3: Forslag om typisk høgmyr som utvalgt naturtype 

Vedlegg 4: Forslag til endringsforskrift for utvalgt naturtype 

Vedlegg 5: Liste med berørte kommuner  

Vedlegg 6: Beslutningsgrunnlag for korallrev 

Vedlegg 7: Beslutningsgrunnlag for sentrisk høgmyr  

 

mailto:helle-boman.andresen@kld.dep.no
mailto:helle-boman.andresen@kld.dep.no
mailto:helle-boman.andresen@kld.dep.no
mailto:helle-boman.andresen@kld.dep.no
mailto:oyvind.andreassen@kld.dep.no
mailto:anja.elisenberg@kld.dep.no
mailto:oivind.dannevig@kld.dep.no
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Vedlegg 2 

 

FORSLAG OM KORALLREV SOM UTVALGT NATURTYPE 
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2.2 Status og påvirkningsfaktorer ........................................................................................................ 3 

2.3 Oppdatert kartgrunnlag høsten 2019 ............................................................................................. 4 
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2.5 Videre kartlegging ......................................................................................................................... 9 
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget ........................................................... 11 

4. Forslag til definisjon i forskrift...................................................................................................... 12 

Litteratur ........................................................................................................................................ 13 

 

1. Innledning 

Det vises til tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet (KLD) av 

14.12.2018 om bruk av virkemidler for bestemte arter og naturtyper. Beslutningsgrunnlaget for 

naturtypen korallrev er lagt ved (vedlegg 6).  

For en ytterligere utdyping av kunnskapsgrunnlaget om korallrev, har Norsk institutt for 

naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og Norges geologiske undersøkelse 

(NGU) levert et oppdatert kartgrunnlag i 2019.  Kartgrunnlaget er vist i figur 1 og tabell 1, og 

gir den nødvendige oversikten over de registrerte forekomstene av korallrev for høringen av 

forslaget om korallrev som utvalgt naturtype. En siste oppdatering ble gjort i juni 2021 med 

data fra NINA og Havforskingsinstituttet, levert Miljødirektoratet. Lokalitetene er også vist i 

en innsynsløsning: https://arcg.is/11TXPP. 

 

Korallrev er et spesielt økosystem på havbunnen, som er dannet av levende samfunnsbyggende 

koralldyr og deres kalkskjeletter. Naturtypen er svært viktig for biologisk mangfold og indirekte 

har revene stor betydning for fiskeriene som oppvekst- og beiteområder for fisk. 

I ovennevnte tilrådning til KLD i 2018 ble det identifisert tiltak og virkemidler som kan sikre 

korallrevene beskyttelse. Et av virkemidlene er å vedta naturtypen som utvalgt naturtype (UN) 

i henhold til naturmangfoldloven § 52. Anbefalingen er formulert slik: 

https://arcg.is/11TXPP
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"Aktuelt virkemiddel i kyst. Virkeområdet for naturmangfoldloven § 52 (utvalgte 

naturtyper) i sjø er avgrenset til områdene innenfor territorialgrensen".   

Måloppnåelsen etter utvelgelse er formulert slik: 

"UN vurderes som et virkemiddel utenfor verneområder. I sjø best egnet dersom 

regulering etter et sektorvirkemiddel ikke gir tilstrekkelig beskyttelse og det er flere 

påvirkningsfaktorer". 

1.1 Om utvalgt naturtype 

Utvalgt naturtype må ses som en statlig retningslinje som skal sikre at naturtypen får mer vekt 

i avveiinger mot andre samfunnshensyn, enn hensynet til natur normalt vil ha. Når et tiltak 

kan påvirke en forekomst av en utvalgt naturtype, skal en ved utøving av offentlig myndighet 

og ved forvaltning av det offentliges faste eiendom, ta særlig hensyn til forekomster av en 

utvalgt naturtype som kan påvirkes for å hindre at naturtypen forringes. Ved utøving av 

aktsomhetsplikten skal det tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å 

unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand, og det er 

meldeplikt for noen typer tiltak. Ordningen innebærer dermed ikke fredning av den enkelte 

forekomsten. Utvelgelsen vil også innebære at naturtypen skal prioriteres sterkere ved 

fordeling av tilskudd. 

2. Kunnskapsgrunnlaget    

2.1 Avgrensning/definisjon 

 

Definisjonen av naturtypen korallrev tar utgangspunkt i NiN (2.2.0) og veilederen for marin 

kartlegging etter NIN (Andersen et al. 2019). Her er korallrev definert som:  

 

«Et område der bunnsubstratet er endret av den revbyggende organismen. For norske 

korallrev har disse strukturene en romlig utstrekning fra noen få meter til flere 

kilometer. Under overflaten av revet kan det ligge korallskjelletter med en tykkelse på 

opptil ca. 15 m. Enkeltstående kolonier uten korallsubstrat som fundament regnes ikke 

som korallrev, men vil kunne fanges og opp ved bruk av beskrivelsessystemet. Områder 

der korallrevene står tett betegnes som korall-områder (f.eks. Sularevet og Røstrevet). 

Et korallrev kan være dødt eller levende, og de største delene av et levende korallrev 

utgjøres av døde korallskjelletter.»  

(Järnegren et. al. 2019) 

 

Naturtypen er definert som M6 i NIN. NiN-definisjonen angir ikke noen størrelsesavgrensing. 

En beslutning om å klassifisere en naturtype som utvalgt naturtype har i henhold til 

naturmangfoldloven forvaltningsmessige konsekvenser og det er derfor et krav om at 

naturtypen kan defineres slik at det blir klart hvilke forekomster utvelgelsen gjelder for.  I 

kunnskapsleveransen foreslår Järnegren et. al. 2019 følgende:  
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"Ingen øvre grense før størrelse på korallrev defineres. Som nedre grense foreslåes ett 

område som dekker 5 x 5 m eller 25 m2. Denne minste størrelse kan utgjøres av flere 

enkeltstående korallkolonier som sammen dekker > 75 % av minsteområdet. Denne 

grense er hovedsakelig foreslått utfra praktiske hensyn ved kartlegging der bruk av 

flerstråleekkolodd er en viktig metode og denne størrelse ofte er den laveste målbare 

enheten. Den foreslåtte utvalgte naturtypen korallrev følger avgrensning definert i ...? 

(Järnegren et. al. 2019)". 

 

Dette danner utgangspunktet for definisjonen som nå foreslås tatt inn i forskrift om utvalgte 

naturtyper. Definisjonen legger opp til at de forekomstene som omfattes skal kunne kartlegges 

gjennom bruk av flerstråleekkolodd, en teknologi som er velutviklet og i vanlig bruk ved 

kartlegging av sjøbunnen både på kysten, i fjordene og ute på havet. 

 

2.2 Status og påvirkningsfaktorer 

Naturtypen har endret status i Rødlista fra sårbar  

(VU) i 2011 til nær truet (NT) i 2018. Årsaken til at naturtypen ble nedgradert er at 

forekomstene nå antas å være større enn tidligere antatt, men de viktigste påvirkningsfaktorene 

for naturtypen er i henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2018 tilnærmet lik de som ble 

beskrevet i Rødlisten for 2011. Påvirkningsfaktorene er i den siste rødlisten mer generelt og 

sammenslått beskrevet enn de var i 2011.  

 

I den nevnte leveransen fra direktoratsgruppen i 2018 er påvirkningsfaktorene beskrevet slik:  

 

• Bunntråling, fisking på rev med garn og line  

• Oljeprospektering, oljeboring, rørlegging, oppankring av plattformer  

• Knusing, eksponering for partikler, endring av næringsinnhold, tungmetaller og 

kjemiske stoffer   

• Havforsuring 

• Klimaendringer 

 

Kategorien "Knusing, eksponering for partikler ..." omfatter: 

• ødeleggelse ved ankring av skip eller oppdrettsanlegg,  

• kabler etc. som legges langs sjøbunn.  

• Utslipp fra oppdrettsanlegg nært korallforekomster 

• Deponering av løsmasser (for eksempel etter store samferdselstiltak)   

 

Utslipp fra landbruk regnes ikke som påvirkningsfaktor på korallrev. 
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2.3 Oppdatert kartgrunnlag høsten 2019 

Som nevnt over er nytt kartgrunnlag levert høsten 2019 av NINA i samarbeid med HI og NGU. 

Dette viser kjente forekomster av korallrev innenfor 12 nautiske mil. Med noen få unntak hvor 

areal er angitt, er disse registrert som punktlokaliteter uten utbredelse. Antallet punkter kan 

være større enn antall faktiske lokaliteter, da flere nok kan representere en og samme lokalitet 

der de ligger tett.  

Områdene nærmere kysten har større variasjon og er dermed vanskeligere å kartlegge enn 

havområdene utenfor 12 nautiske mil. Det finnes ikke et program for kartlegging av kysten og 

fjordenes dype områder på samme måte som det pågående MAREANO-prosjektet1 ute på 

sokkelen. Disse områdene er dermed mindre kartlagt enn de områdene MAREANO har dekket.  

I tillegg til korallrevenes forekomst på bunnen finnes de også på bratte vegger og under 

overheng, spesielt i fjordene (Järnegren & Kutti 2014). Disse forekomster fanges ikke opp i en 

standard undersøkelse med for eksempel flerstråleekkolodd som er rettet nedover, og utgjør 

potensielt en stor del av korallrevene innenfor 12 nautiske mil. Totalt sett betyr dette at det 

sannsynligvis er et høyere mørketall for området innenfor 12 nautiske mil, enn utenfor. 

Mørketall er et tallmessig uttrykk for forholdet mellom uoppdaget og oppdaget forekomst.    

Den totale utbredelse av korallrev angitt i Norsk Rødliste for naturtyper (240 km2) er «beregnet 

ut fra forutsetning om at et korallrev har et gjennomsnittlig areal på 40 000 m2, og at antallet 

kjente korallrev er 1500. Mørketallet er satt til 4 siden det er kjent fra kartlegging med 

flerstråleekkolodd at mange korallrev-områder inneholder mange enkeltrev.»  

I kartgrunnlaget fra 2019 (Järnegren et. al. 2019) med oppdatering 2021, inngår 1567 

forekomster. Disse er sannsynligvis noe mindre i areal enn gjennomsnittet angitt i Rødlisten på 

grunn av den større variasjonen i topografi langs kysten. Den totale utbredelsen av korallrev 

innenfor 12 nautiske mil beregnes ut fra et gjennomsnittlig areal på 25 000 m2 og med et 

mørketall på 5, som betyr at 20 % er kjent. Total utbredelse av korallrev innenfor 12 nautiske 

mil er da beregnet til 164 km2. Noen få områder er bra kartlagt og et eksempel er 

Trondheimsfjorden som kun har et mørketall på 2. Her kjenner man sannsynligvis ca. 

halvparten av det som finnes. 

Forekomstene i kartgrunnlaget kommer hovedsakelig fra Havforskningsinstituttets database og 

det er komplettert med informasjon fra Artskart (https://www.artsdatabanken.no/Pages/ 

264269/Kart, Statsforvalteren i Møre og Romsdal (www.GISlink.no), Statsforvalteren i 

Trøndelag, NTNU AUR-lab og forskere. De utgjør alle faktiske observasjoner.  

I dag finnes det ikke noe godt nok system for å håndtere rapporter om korallrev fra fiskere, 

konsulenter eller andre, og mye informasjon når ikke frem til databaser. Dette er noe som 

påpekes av statsforvalterne. Det finnes også mye informasjon som ikke er verifisert gjennom 

videoundersøkelser. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har 433 lokaliteter i sin database som 

 

1 "MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i 
norske havområder" (ser mer på www.mareano.no).  

https://www.artsdatabanken.no/Pages/%20264269/Kart
https://www.artsdatabanken.no/Pages/%20264269/Kart
http://www.gislink.no/
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ikke er inkludert på grunn av dette. Når disse eventuelt blir verifisert, går de inn som kjente 

forekomster.  

2.4 Status  

I tilgjengelige kartlag for korallrev er lokalitetene kartfestet som punkter (for det aller meste) 

og dermed uten areal. Forekomstene er vist i figur 1 og her: https://arcg.is/11TXPP 

Totalt antall kjente forekomster er 1567.  

Fylkesstatistikk på korallrev vises i tabell 1. Alle disse er innenfor 12 nautiske mil og omfattes 

således av naturmangfoldloven. I tillegg kommer 476 forekomster innenfor 12 nautiske mil som 

er antatt og sannsynlig, men ikke verifisert som levende korallrev per dato. 

255 av de kjente 1567 forekomstene (16,2 %) er i dag vernet etter naturmangfoldloven, mens 

225 forekomster (14,3 %) er innenfor områder som er foreslått vernet som en del av marin 

verneplan fra 2004. Dette vil totalt utgjøre en beskyttelse etter naturmangfoldloven på 30,6 % 

av forekomstene.  

 

I tillegg er 509 forekomster beskyttet mot påvirkning fra skadelig fiskeriaktivitet etter 

havressursloven. Dette utgjør 32,6 % av dagens forekomster innenfor 12 nautiske mil. 28 av 

lokalitetene er ivaretatt av begge lovverk. Samlet sett er 47 % av de kjente forekomstene i dag 

vernet eller beskyttet gjennom disse lovverkene. Forutsatt at verneprosessene går som forventet, 

vil den samlede andelen etter nytt vern utgjøre 61,3 % ivaretagelse gjennom havressursloven 

og naturmangfoldloven.   

 

Med unntak av akvakulturloven, har ikke annet lovverk hjemler for arealbaserte tiltak for å 

beskytte koraller. Det kan imidlertid oppstilles vilkår for bl.a. å kartlegge og beskytte 

korallforekomster når det gis tillatelser til aktivitet etter annet regelverk, f.eks. 

forurensningsloven, petroleumsloven, havbunnsmineralloven m.v. Slike vilkår gjelder i hele 

den tiden tillatelsen gjelder.  

 

Forskrift om utvalgte naturtyper gjelder ikke for lokaliteter som er vernet etter 

naturmangfoldlovens kapittel V, jfr. § forskriftens § 2.    

 

https://arcg.is/11TXPP
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Figur 1. Kjente forekomster av korallrev innenfor 12 nautiske mil i hele Norge. Grå linje viser 

grense for 12 nautiske mil og fylkesgrense. Kilde: Järnegren et. al. 2019 med oppdatering juni 

2021.  

Lokalitetene finnes også på https://arcg.is/11TXPP 

 

 

https://arcg.is/11TXPP
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Tabell 1. Fylkesstatistikk med antall kjente forekomster samlet, og antall forekomster som er beskyttet eller foreslått beskyttet etter 

havressursloven og naturmangfoldloven (NML) pr. 29.6.2021.  

 

Fylkesnr. Fylkesnavn2 
Antall 

forekomster 

Antall foreslått 

til marint vern 

(NML) 

Antall beskyttet 

med marint 

vern (NML) 

Antall beskyttet  

etter 

havressursloven 

Andel kjente 

forekomster3 

som ikke er 

sikret med 

havressursloven 

eller NML. 

15 Møre og Romsdal 141 1 0 12 91,5 % 

18 Nordland 462 0 1 440 4,5 % 

11 Rogaland 1 0 0 1 0 % 

54 Troms og Finnmark 157 118 0 8 94,9 % 

50 Trøndelag 542 45 213 0 60,7 % 

46 Vestland 218 60 0 20 90,8 % 

30 Viken 46 1 41 28 10,9 % 

 

2 Kun fylker der dette er registrert. 
3 Med et mørketall på 5 nasjonalt innenfor 12 nm kjenner man bare 20 % av de forekomster man totalt antar fins. Og da er det nok sannsynlig at denne 
rubrikken kan overrepresentere andel vernet pr. dato, med en antagelse om at man vet mer i verneområder enn utenfor. Men det kan være ulikt pr. fylke da 
f.eks. Trøndelag har et mørketall på 2.   
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  SUM 1567 225 255 509 53,0 % 
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2.5 Videre kartlegging  

En kombinasjon av modellering og visuell verifisering er nødvendig for å effektivt kartlegge 

korallrevene. En forutsetning for å kunne modellere med tilstrekkelig nøyaktighet er at 

områdene som modelleres er blitt kartlagt med flerstråleekkolodd i forkant. Slike data finnes 

for en god del områder innenfor 12 nautiske mil allerede. Det har blitt utviklet modeller for 

sannsynlige forekomster av korallrev som viser en utbredelse som er mye større en det som er 

funnet ved direkte observasjoner (Diesing & Thorsnes 2018). Habitatmodellering (niche-

modellering) i kombinasjon med mønstergjenkjenning (identifisering av havbunnstrukturer 

som kan ligne på korallrev), kan fungere som et grunnlag for å prioritere aktuelle 

kartleggingsområder (verifisering av modellresultater). Dette vil bli viktige verktøy videre i 

kartlegging av korallrev. Disse sannsynlige forekomstene er ikke med i mørketallene. 

 

2.6 Vurdering  

Et utgangspunkt for forslaget om utvalgt naturtype, er at vern og beskyttelse etter vedtak og 

planlagte vedtak etter naturmangfoldloven og havressursloven ikke er tilstrekkelig, selv om 

61,3 % av de kjente forekomstene er gitt eller er planlagt gitt slik beskyttelse. Som nevnt er 

mørketallet ca. 5, dvs. at man antar at kun 20 % av forekomstene ennå er kjent. I områder som 

er vernet/beskyttet etter naturmangfoldloven og havressursloven, er likevel den kjente andelen 

sannsynligvis mye høyere, uten at det er gjort noe nærmere arbeid på dette nå.  

Uten tiltak i de resterende 38,7 % av de kjente forekomstene som ikke har samme beskyttelse 

som de øvrige kjente forekomstene, er det risiko for mer ødeleggelse av rev. Dette vil svekke 

naturtypen, med de økologiske godene den produserer for fisk og annet liv i havet, og vil også 

kunne medføre økt risiko for at naturtypen oppgraderes på Norsk rødliste for naturtyper i 

forbindelse med neste klassifisering. Det vises i den forbindelse særlig til at koraller vokser 

sent, og at korallrev som naturtype trenger svært lang tid på å bygge seg opp igjen ved 

ødeleggelse, fra gjerne flere hundre til flere tusen år.  

Forutsetningen for bruk av utvalgt naturtype som virkemiddel i trua natur-leveransen ble 

beskrevet slik:   

"I sjø best egnet dersom regulering etter et sektorvirkemiddel ikke gir tilstrekkelig 

beskyttelse og det er flere påvirkningsfaktorer"  

Spørsmålet er dermed om det finnes flere påvirkningsfaktorer og om de tilgjengelige sektor-

virkemidlene er tilstrekkelige til å adressere disse.  

Fiskeri med bunnberørende redskap kan påvirke korallrev, line og garn i langt mindre grad enn 

snurrevad og bunntrål. Innenfor 12 nautiske mil er det et generelt forbud mot fiske med 

bunntrål. Snurrevad brukes i begrensede områder. Garn og line benyttes i områder med egnet 

bunn og områder med kjente korallrev er ikke blant disse. Det er innført en generelt forhøyet 

aktsomhetsplikt i områder som kan ha korallrev samt at fiske er forbudt i utvalgte 

korallområder. Det legges dermed til grunn at fiskerisektorens virkemidler gir tilstrekkelig 
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beskyttelse mot disse påvirkningene og at tiltakene kan utvikles videre etter hvert som 

kunnskapen om forekomster av korallrev utvikles videre. 

Innenfor 12 nautiske mil vil energisektoren og petroleumssektoren, spesielt rørledninger og 

kabler, kunne ha berøring med denne naturtypen. Det kan settes vilkår i utvinningstillatelser 

med hjemmel i  petroleumsloven om at rettighetshaverne bl.a pålegges kartlegging av ev. 

koraller, og at disse ikke skal nedslammes eller skades av petroleumsvirksomheten. 

Petroleumsvirksomheten vil kunne ha større påvirkning utenfor 12 nautiske mil enn innenfor, 

men korallrevene utenfor 12 nautiske mil omfattes ikke av forslaget. 

Akvakultur har konsekvenser i form av fysisk påvirkning på bunnen, for eksempel ved 

forankring og utslipp i vannsøylen som kan påvirke korallrev i nærheten. Næringen forvaltes 

av flere sektorer i tillegg til Fiskeridirektoratet. Fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet er 

ansvarlig for saksbehandlingen etter akvakulturloven, mens statsforvalteren er ansvarlig for 

behandlingen etter forurensningsloven. Mattilsynet og Kystverket behandler også 

akvakultursaker etter sitt lovverk, men deres sektoransvar omfatter ikke hensyn til forekomster 

av sårbar natur i særlig grad. De er dermed holdt utenfor vurderingen her. Kommunene har i 

sin arealplanlegging gjennom plan- og bygningsloven et ansvar for å ta hensyn til forekomster 

av sårbar natur. I forbindelse med tildeling av tillatelser foretas det kartlegging i henhold til en 

fast standard og ingen saker behandles før denne er foretatt. Dette sikrer et felles 

kunnskapsgrunnlag til behandlingen både under forurensningsloven og akvakulturloven. 

Fylkeskommunen og statsforvalteren kan stille krav om ytterligere undersøkelser som grunnlag 

for søknadsbehandlingen dersom det er forhold som tilsier det, og statsforvalteren kan også gi 

pålegg om slike undersøkelser i medhold av forurensningsloven om det trengs. Videre kan 

Fiskeridirektoratet og statsforvalteren gi pålegg om undersøkelser for anlegg som er i drift. 

Forekomst av korallrev eller andre sårbare naturtyper er eksempler på det. Basert på fremlagt 

kunnskap kan søknader avslås, eller det kan stilles vilkår. Det finnes allerede eksempler på slike 

saker som har omhandlet korallrev.  

Miljødirektoratet har sammen med Fiskeridirektoratet fått et oppdrag fra NFD og KLD om å 

utvikle og foreslå en metodikk for kartlegging av sårbare arter og naturtyper i forbindelse med 

søknader om akvakulturvirksomhet. En slik metodikk har vi ikke hatt til nå, og det er ikke 

generelle krav til søknader i dag. Her ligger muligheter for en bedre forvaltning av viktige 

naturtyper.  

Det er fortsatt behov for mer kunnskap om hva slags påvirkninger i form av utslipp  korallrevene 

tåler. Fiskeridirektoratet har derfor plassert en omfattende kunnskapsbestilling hos 

Havforskningsinstituttet. Kunnskapen vil etter hvert som den kommer, bli tatt i bruk for å kunne 

regulere mer presist de påvirkningene som kan ramme korallrev som ligger i nærheten av 

anleggene.  

Det legges dermed til grunn at sektorvirkemidlene innenfor akvakulturforvaltningen er 

tilstrekkelige for å ivareta påvirkning på korallrev fra akvakultur, herunder at de legger til rette 

for å kunne hjemle ytterligere tiltak etter hvert som kunnskapen utvikles. Definisjonen som er 
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en direkte konsekvens av utvelgelsen, vil kunne gi en klar nedre grense for forekomster det skal 

tas hensyn til.   

Arealforvaltningen i kommunene, med kommunens arealplan, reguleringsplaner og andre 

planer for næringsvirksomhet er viktig for sikring av viktig mangfold og naturtyper. Korallrev 

som utvalgt naturtype vil være førende for hvordan denne naturtypen skal hensyntas i 

arealplanleggingen, jfr. naturmangfoldloven § 53, fjerde ledd. Definisjonen vil gi en klar nedre 

grense. Avgjørelsene som tas i arealplanleggingen vil være avgjørende for alle sektorer uansett 

om de har egne virkemidler tilgjengelig på samme måte som innenfor akvakulturforvaltningen 

eller ikke.   

Store samferdselsforetak med veger og utfyllinger medfører i tillegg til traseer i kystsonen på 

sjøbunn etc., også etter hvert til svært store masseuttak med masser som må plasseres et eller 

annet sted, hvilket oftest blir under vann i kystnære områder. Dette vil involvere 

samferdselssektoren som påvirkningsfaktor. Legging av undersjøiske kommunikasjonskabler 

er også tiltak som kan være relevant å vurdere i forbindelse med forvaltning av 

koraller/korallrev.  

I årene framover avtegner kysten seg som en arena med stort potensial for næringsutvikling, 

men hva dette kan utvikles til å bli er det for tidlig å si noe om.  

Det finnes dermed flere påvirkningsfaktorer innenfor 12 nautiske mil og et sektorvirkemiddel 

gir ikke tilstrekkelig beskyttelse der. 

Vi anbefaler derfor at naturtypen korallrev blir utvalgt naturtype på grunn av sin svekkede status 

og sin svært store betydning for mangfoldet og for fiskeriene i havet og langs kysten. 

Dette vil sikre at det etableres terskler som kan gjøre saksbehandlingen under sektorlovene mer 

enhetlig og dermed mer forutsigbar for næringsaktører. 

Utslipp fra fiskeoppdrett vurderes som en negativ påvirkning på korallrev når det ligger nært. 

Når det gjelder partikkel- og forurensningspåvirkning fra landbruk er det ikke vurdert som en 

tilsvarende negativ påvirkning. Landbrukssektoren trekkes derfor ikke inn som negativ faktor 

med betydning for denne naturtypen. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget 

Det vises til generell omtale av konsekvenser ved bruk av utvalgt naturtype som virkemiddel i 

vedlegg 1. Beslutningsgrunnlaget i Miljødirektoratets tilrådning av 14.12.2018 for korallrev 

beskriver også konsekvenser av anbefalte virkemidler (se vedlegg 6).  

Utvelging av korallrev som utvalgt naturtype vil innebære at naturtypen skal tillegges en 

større vekt ved vurderinger etter plan- og bygningsloven, og at det dermed blir høyere terskel 

for å tillate utbyggingstiltak i og ved korallrev kystnært der både denne og naturmangfold-

loven gjelder, enn tilfellet er i dag.  
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Forslaget medfører også en utvidet beskyttelse mot bunntråling. Dette er imidlertid allerede 

innført og har ingen direkte kostnader av betydning. Videre betyr vedtaket at det innføres en 

utvidet beskyttelse mot all type fiskeri som beskrives som sikring mot fiske med garn og line i 

rev-områder. Dette har ingen kjente kostnader. 

Når det gjelder petroleumsvirksomheten innenfor 12 nautiske  mil, vil forslaget om utvalgt 

naturtype, siden det følger virkeområdet for naturmangfoldloven, i dag særlig gjelde 

eventuelle kabler og rørledninger til land, altså i den grad det legges nye rørledninger til og fra 

sokkelen. Dette må da planlegges slik at det tas hensyn til korallrevforekomster. Her vil det 

fortsatt kunne stilles vilkår ved tildeling av tillatelser og ved godkjennelse av planer for 

utbygging og drift av felt og infrastruktur. Konsekvensen for petroleumsvirksomhet vil 

således avhenge av aktivitetsbehovet i årene fremover. Dette, i kombinasjon med at 

kunnskapen om forekomster som ikke er kjente (ca. 80 % av forekomstene) er liten, medfører 

at det er vanskelig å gi realistiske beregninger av de potensielle konsekvensene ved forslaget. 

Kostnader anses dermed i dette tilfellet ikke som kjent. De samfunnsmessige kostnadene vil 

etter departementets vurdering likevel ikke være av stor betydning, jf. også departementets 

beskrivelse av hjemmelsgrunnlag og rettslige konsekvenser i høringsnotatet. 

Ved forvaltning av oppdrettsvirksomhet i nærhet av korallrev vil det være avgjørende å 

utvikle bedre metoder for overvåking av oppdrettslokaliteter på hardbunn. Ved å foreta en 

undersøkelse av hvilke naturtyper som finnes på en lokalitet før etablering av et nytt anlegg, 

kan man unngå at anlegg plasseres slik at det gjøres irreversibel skade på forekomster av 

korallrev. Det jobbes med dette på generelt grunnlag. Dette er ukjente kostnader, inntil det er 

foretatt kartlegginger som viser utbredelse av naturtypen i et område. 

Ettersom naturtypen ikke påvirkes av landbruk, vil det ikke bli meldeplikt for tiltak i 

landbruket. Det påløper således ingen kostnader for sektoren.  

 

4. Forslag til definisjon i forskrift 

Utvalgte naturtyper omfattes av én felles forskrift hjemlet i naturmangfoldloven. 

 

Følgende definisjon av naturtypen foreslås inkludert i forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven, som nytt ledd i forskriftens § 3: 

 

Korallrev. Med korallrev menes et havbunnsområde med revbyggende koralldyr i 

kolonier bestående av både levende og døde deler, som dekker minst 25 m2. Korallrevet 

kan bestå av flere enkeltstående korallkolonier som sammen dekker minst 75 % av 

minsteområdet. 

 

 

Se vedlegg 4 for endringsforskrift.  
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1. Innledning 

Det vises til tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet (KLD) av 

14.12.2018 om bruk av virkemidler for bestemte arter og naturtyper. Beslutningsgrunnlaget 

for naturtypen typisk høgmyr (tidligere omtalt som sentrisk høgmyr) er lagt ved (vedlegg 7).  

Den foreslåtte utvalgte naturtypen typisk høgmyr er avgrenset i henhold til NIN-systemet og 

på samme måte som i Norsk rødliste for naturtyper (2018). 

Beslutningsgrunnlaget gir en kort presentasjon av naturtypen, og av dens utbredelse, utvikling 

og påvirkningsfaktorer. Beslutningsgrunnlaget inneholder også forslag til tiltak. Det er i 

tillegg identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke. I 

beslutningsgrunnlaget framgår også eventuelle merknader knyttet til den anbefalte 

virkemiddelbruken fremmet av de ulike medlemmene i direktoratsgruppen som står bak 

anbefalingene dette høringsforslaget bygger på, blant annet om næringsaktivitet. 

For å utdype kunnskapsgrunnlaget om typisk høgmyr ytterligere har NTNU Vitenskapsmuseet 

levert oppdaterte kartgrunnlag (Lyngstad 2019a, b, c) som ble supplert med nye flybildetolka 

lokaliteter av typisk høgmyr per februar 2020. Det foreligger også nye kartdata fra 2020 og 

2021. Kartgrunnlagene som er levert gir den nødvendige oversikten over registrerte forekomster 

av typisk høgmyr for høringen av forslaget om typisk høgmyr som utvalgt naturtype.  

 



Nedenfor gis utfyllende informasjon vedrørende forslaget om å vedta utvalgt naturtype for 

denne naturtypen og konsekvenser av dette. Til slutt angis forslag til inkludering av 

naturtypen i forskrift om utvalgte naturtyper.  

Begrunnelse for forslag om virkemiddelet utvalgt naturtype for typisk høgmyr gis i 

høringsnotatet (vedlegg 1). 

1.1 Om utvalgt naturtype 

Utvalgt naturtype må ses som en statlig retningslinje som skal sikre at naturtypen får mer vekt 

i avveiinger mot andre samfunnshensyn, enn hensynet til natur normalt vil ha. Når et tiltak 

kan påvirke en forekomst av en utvalgt naturtype, skal en ved utøving av offentlig myndighet 

og ved forvaltning av det offentliges faste eiendom, ta særlig hensyn til forekomster av en 

utvalgt naturtype som kan påvirkes for å hindre at naturtypen forringes. Ved utøving av 

aktsomhetsplikten skal det tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å 

unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand, og det er 

meldeplikt for noen typer tiltak. Ordningen innebærer dermed ikke fredning av den enkelte 

forekomsten. Utvelgelsen vil også innebære at naturtypen skal prioriteres sterkere ved 

fordeling av tilskudd. 

2. Kunnskapsgrunnlaget    

2.1 Avgrensning/definisjon 

Typisk høgmyr er myr der torva danner en markert forhøyning (kuppel), og der det øverste 

torvlaget kun får tilført næring fra nedbøren (ombrogen torv). I god utforming har typisk 

høgmyr ei mer eller mindre åpen myrflate, en kant med kantskog og en lagg (kant med 

frodigere vegetasjon som får tilførsel av mineralrikt grunnvann fra sidene). Vegetasjonen på 

myrflata er ombrotrof (det vil si at plantene får så godt som alt av næring og vann fra 

nedbøren), mens den i laggen er minerotrof (jordvannsmyr). 

Den foreslåtte utvalgte naturtypen typisk høgmyr er en samlebetegnelse for torvmarksformene 

konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og platåhøgmyr, og følger avgrensningen av disse i 

Norsk rødliste for naturtyper 2018. Typisk høgmyr ble omtalt som sentrisk høgmyr i rødlista 

for naturtyper fra 2011 og dette navnet er også brukt i overnevnte tilrådning av 14.12.18. 

Fagmiljøet har gått bort fra å bruke navnet "sentrisk høgmyr" ettersom noen typer høgmyr 

ikke har et senter og betegnelsen sentrisk derfor ikke er dekkende. Navnet typisk høgmyr 

benyttes både i NiN 2.0 og i rødlista for naturtyper 2018. 

Torvmarksformene konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og platåhøgmyr skilles 

hovedsakelig ut fra om toppunktet er plassert midt på eller mot kanten av myra, og hvordan 

strukturene (høljer og tuestrenger) på myrflata er plassert og utformet. Konsentrisk høgmyr 

har strukturer på myrflata ordna i sirkel (konsentrisk) rundt et sentralt toppunkt, og det er fall 

fra toppunktet og i alle retninger ut mot kanten. Eksentrisk høgmyr har strukturer på myrflata 

ordna på tvers av helningen (eksentrisk) fra et toppunkt som ligger nær en av kantene. 

Platåhøgmyr har uregelmessige strukturer på myrflata, eller mangler strukturer. Myrflata på ei 

platåhøgmyr er klart hevet over laggen, men er nokså flat og mangler et klart toppunkt. 



Typisk høgmyr forekommer oftest i lavlandet på Østlandet og i indre del av Trøndelag, men 

finnes spredt utenfor dette kjerneområdet. De tre typene typisk høgmyr har noe ulik 

geografisk utbredelse. Konsentriske høgmyrer er sjeldne og finnes i indre, sørøstlige deler på 

Østlandet. Eksentrisk høgmyr har de fleste forekomstene i lavlandet på Østlandet og i Midt-

Norge, men har og noen forekomster lenger nord eller høyere opp. Platåhøgmyr har 

hovedutbredelse som eksentrisk høgmyr, men i tillegg opptrer platåhøgmyr lenger vest. 

 

2.2 Status og påvirkningsfaktorer 

I Norsk rødliste for naturtyper 2018 er konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og 

platåhøgmyr vurdert hver for seg, og alle har fått status sterkt truet (EN). I rødlista for 

naturtyper fra 2011 ble typisk høgmyr vurdert samlet (navngitt som sentrisk høgmyr) og 

kategorisert som sårbar (VU).  

 

De viktigste påvirkningsfaktorene for naturtypen er, jf. Norsk rødliste for naturtyper 2018, 

grøfting i forbindelse med jordbruks- og skogbrukstiltak, torvtekt, nedbygging, oppdyrking, 

vann- og vindkraftregulering og klimaendringer. Alle disse påvirkningsfaktorene påvirker 

vannforholdene (hydrologien), som er den mest avgjørende økologiske faktoren for alle typer 

våtmark. Grøfting er den arealmessig største trusselen for høgmyr. Grøftingen har oftest vært 

utført med oppdyrking eller skogreising som formål. Skogreising på myr har nå opphørt, som 

følge av at nygrøfting av myr med sikte på skogbruk er forbudt i forskrift om bærekraftig 

skogbruk. Oppdyrking er en svært viktig påvirkningsfaktor. En annen viktig 

påvirkningsfaktor er nedbygging av ulike slag. Eksempler på nedbygging er infrastruktur, 

industriområder, boligbygging, idrettsanlegg og kraftverk. Beliggenhet i lavlandet der det er 

høyt utbyggingspress, samt betydelig størrelse på en del lokaliteter som kan gjøre det 

vanskelig å legge inngrep utenfor lokalitetene, gjør at typisk høgmyr er utsatt for nedbygging. 

Naturtypen har også vært attraktiv for torvuttak, og en stor andel av torvtak i aktiv drift ligger 

på lokaliteter med typisk høgmyr.  

Rødlistevurderingen fra 2018 angir at andelen typisk høgmyr med inngrep er minst 89 %, der 

alvorlighetsgraden varierer fra lite til mye berørt. Naturtypen anses tapt når høgmyra går over 

til en annen naturtype, for eksempel skogsmark (fastmark) eller sterkt endra mark (vei, 

bygning etc.). Ved grøfting skjer det store endringer i hydrologien gjennom senket 

grunnvannsnivå og endring i tilførsel og gjennomstrømning av vann. Dette gir endringer i 

hele økosystemet: vannforholdene, mikroklimaet og plante- og dyrelivet. Grøftingsaktiviteten 

i myr var stor i tiårene fram til 1960-70-tallet. Effekten av grøfting merkes i lang tid etter at 

inngrepet er utført, og tilstanden vil forverres med tiden, selv uten nye inngrep i hydrologien 

(jf. endringsgjeld i NiN-systemet).  

 



2.3 Kartgrunnlaget 

For å få oversikt over forekomster jf. tilgjengelige kartdata for typisk høgmyr, vises det til 

innsynsløsningen (https://arcg.is/1n9bvm0). En oversikt over kommuner hvor de kartlagte 

forekomstene finnes, ligger i vedlegg 5.  

Ulike myrnaturtyper forekommer ofte sammen i myrkomplekser, som det vil være fornuftig å 

se på som en helhet i en forvaltningssammenheng. I innsynsløsningen vises kun de delene av 

myrkomplekser som er eksplisitt klassifisert som naturtypen typisk høgmyr. Myrmassiv av 

andre myrnaturtyper (for eksempel kystnedbørsmyr) er ikke med, selv om de kan være en del 

av samme myrkompleks som forekomsten av typisk høgmyr. 

Kartgrunnlaget for naturtypen omfatter lokaliteter kartlagt etter til enhver tid gjeldende 

metodikk. "Myrbasen" ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av kildene til data. Myrbasen er en 

database med oversikt over lokaliteter fra arbeidet med landsplan for myrreservater i Norge. 

Den har senere blitt oppdatert med høgmyrlokaliteter identifisert gjennom systematisk 

flybildetolking utført av NTNU Vitenskapsmuseet. Det er også kartlagt typisk høgmyr i 

henhold til DN håndbok 13 – Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold, og etter 

Miljødirektoratets kartleggingsinstrukser, som er basert på Natur i Norge (NiN).  

I innsynsløsningen ligger alle de totalt 1070 registrerte forekomstene av typisk høgmyr, både 

fra Myrbasen og kartlegging etter DN håndbok 13 samt Miljødirektoratets instrukser. For de 

fleste forekomstene som er kartlagt etter DN håndbok 13, og alle som er kartlagt etter 

Miljødirektoratets instrukser, finnes det også mer detaljerte opplysninger i faktaark i 

Naturbase. Forekomstene av typisk høgmyr som er kartlagt etter Miljødirektoratets instrukser 

i 2018-2020, er i Naturbase benevnt som “sentrisk høgmyr” i 2018 og hhv. “eksentrisk 

høymyr”, “konsentrisk høymyr”, “platåhøymyr” i 2019 og 2020. 

Kartet i innsynsløsningen viser 968 utfigurerte forekomster av typisk høgmyr med et samlet 

areal på 79,3 km². Av dette arealet ligger rundt 13 % innenfor verneområder. 87 % av arealet 

er dermed aktuelt for utvalgt naturtype. En fylkesvis oversikt over arealomfang og hvor stort 

areal som er hhv. vernet og ikke vernet er gitt i tabell 1. Størst kartfestet areal finnes i 

Innlandet og Viken fylker.  

I tillegg foreligger 102 høgmyrer fra Myrbasen som punkter, og er framstilt som 1 x 1 km 

ruter på kartet i innsynsløsningen. Dette gjelder noen av forekomstene som er registrert i 

Midt-Norge og to forekomster i Viken. Punktet er plassert i sørvesthjørnet av den 1 x 1 km-

ruta som myrlokaliteten ligger i. I innsynsløsningen er hele den nærmeste 1 x 1 km-ruta 

markert som flate. Det gir en indikasjon på hvor den registrerte høgmyra ligger. Enkelte 

lokaliteter kan strekke seg ut over den angitte 1 x 1 km-ruta, og det må bemerkes at høgmyra i 

slike tilfeller kan dekke annet areal i tillegg til 1 x 1 km-ruta som er markert i 

innsynsløsningen. En fylkesvis oversikt over antall typiske høgmyrer registrert som punkter er 

gitt i tabell 2. Forekomstene som er registrert som punkter inngår ikke i arealstatistikken i 

tabell 1.  

  

https://arcg.is/1n9bvm0
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/


Tabell 1: Fylkesvis oversikt over arealomfang oppgitt i km² jf. tilgjengelige kartdata for 

utfigurerte forekomster av typisk høgmyr.  

 

Fylke Total

t 

kart-

festet 

areal 

Areal 

høgmyr 

Myrbase

n 

Areal 

høgmyr 

DN-

håndbo

k 13 

Areal 

Miljødirektorate

ts instruks (NiN)  

Areal 

høgmy

r  

vernet 

% 

areal 

vernet  

% 

areal 

ikke 

vernet 

Viken 29,84 21,68 7,79 0,37 6,35 
21,3 

% 

78,7 

% 

Oslo 0,02 0,02 0 0 0 
0,0 

% 

100,

0 % 

Innlandet 31,25 20,25 10,92 0,08 3,02 
9,7 

% 

90,3 

% 

Vestfold og 

Telemark 
3,59 3,59 0 0 0,57 

15,9 

% 

84,1 

% 

Agder 0,82 0,82 0 0 0,07 
8,5 

% 

91,5 

% 

Rogaland 0 0 0 0 0  -   -  

Vestland 0 0 0 0 0  -   -  

Møre og 

Romsdal 
0 0 0 0 0  -   -  

Trøndelag 6,23 1,94 0,10 4,19 0 
0,0 

% 

100,

0 % 

Nordland 5,70 3,44 0 2,26 0 
0,0 

% 

100,

0 % 

Troms og 

Finnmark 
1,91 0 0 1,91 0  -   -  

TOTALT 79,3 51,7 18,8 8,8 10,0 
12,6 

% 

87,4 

% 

 

Tabell 2: Fylkesvis oversikt over antall forekomster av typisk høgmyr registrert som punkter. 

Disse er framstilt som 1 x 1 km ruter på kartet i innsynsløsninga.  

 

Fylke Antall punkt-

registreringer 

Antall punkt-

registreringer  

vernet 

Andel punkt i  

verneområder 

Andel punkt 

utenfor 

verneområder 

Viken 2 0 0,0 % 100,0 % 

Oslo 0 0  -   -  

Innlandet 0 0 - - 

Vestfold og 

Telemark 
0 0  -   -  



Agder 0 0  -   -  

Rogaland 0 0  -   -  

Vestland 0 0  -   -  

Møre og Romsdal 9 0 0,0 % 100,0 % 

Trøndelag 91 4 4,4 % 95,6 % 

Nordland 0 0  -   -  

Troms og 

Finnmark 
0 0  -   -  

TOTALT 102 4 4 % 96 % 

 

 

2.4 Kartleggingsstatus 

I tilgjengelige kartdata for typisk høgmyr er samla kartfestet areal 79,3 km² (tabell 1). Det 

reelle arealet typisk høgmyr anslås til å være omtrent 150 km² basert på kunnskap om 

utbredelse og forekomst ut over det som er kartfestet i tilgjengelige kartlag (jf. 

beslutningsgrunnlaget for naturtypen og rødlista for naturtyper 2018).  

Det pågår et arbeid med heldekkende kartlegging av typisk høgmyr i Norge, ved hjelp av 

stereotolking av digitale flybilder (bl.a. Lyngstad & Davidsen 2021). Dette arbeidet har 

kommet langt, og store deler av utbredelsesområdet regnes som ferdig kartlagt.  

De tre typene typisk høgmyr har noe ulik utbredelse og kartleggingsstatus. Utbredelsesarealet 

til konsentrisk høgmyr regnes som ferdig kartlagt og alle lokaliteter er antatt kjent og 

identifisert gjennom stereotolking av digitale flybilder. Konsentriske høgmyrer finnes i indre, 

sørøstlige deler på Østlandet. Det kan imidlertid tenkes at det finnes konsentrisk høgmyr med 

så store inngrep at de ikke lar seg kartlegge ved hjelp av flybilder, og slike lokaliteter kan 

mangle i oversikten. Slike lokaliteter vil imidlertid gå over til andre naturtyper i løpet av noen 

tiår (jf. endringsgjeld i NiN-systemet), og har mindre interesse. 

Eksentrisk høgmyr og platåhøgmyr har to hovedutbredelsesområder; ett på Østlandet, og ett i 

Midt-Norge. På Østlandet og Sørlandet har alle eksentriske høgmyrer og platåhøgmyrer som 

kan identifiseres gjennom stereotolking av digitale flybilder blitt registrert. Hovedutbredelses-

området i Midt-Norge er imidlertid ikke ferdig kartlagt. I Trøndelag er deler av Namdalen 

kartlagt med flybildetolking. Resten av Trøndelag gjenstår, med ganske mange lokaliteter. Vi 

har imidlertid kunnskap om en del forekomster av eksentrisk høgmyr og platåhøgmyr for 

fylkene i Midt-Norge, og det er bl.a. kartlagt flere lokaliteter etter Miljødirektoratets instruks 

de siste få årene - flest i Steinkjer og Indre Fosen. I tillegg gjenstår Møre og Romsdal og deler 

av Vestland fylke. Der forventer man imidlertid å finne færre høgmyrer. I Nord-Norge er 

flybildetolking nylig utført på Helgeland fra litt sør for Mo i Rana og sørover til 

Trøndelagsgrensa (Lyngstad & Davidsen 2021). Her ble det registrert 12 lokaliteter med 

typisk høgmyr. Alle registrerte lokaliteter fra flybildetolking inngår i statistikken i tabell 1. 

 



2.5 Aktuelle tiltak og tilrådt virkemiddelpakke 

I tilrådningen fra Miljødirektoratet av 14.12.18 anbefales en kombinasjon av hydrologisk 

restaurering og sikring av lokaliteter med akseptabel tilstand. Nærmere beskrivelse av 

tiltakene inkl. påvirkningsfaktorer tiltakene er rettet mot, samt varighet og kostnader for 

tiltakene, angis i beslutningsgrunnlaget. Videre er det identifisert virkemidler som kan sikre 

gjennomføring av anbefalt tiltakspakke. Områdevern, utvalgt naturtype, forbud mot 

nydyrking av myr til jordbruksformål, utfasing av uttak av torv, samt styrket hensyn til 

naturtypen i arealsaker generelt og forvaltning etter sektorregelverk anbefales som 

virkemidler for å ivareta typisk høgmyr. Det anbefales at sikring av areal gjennomføres ved 

områdevern av de viktigste områdene og utvalgt naturtype for øvrige lokaliteter. 

Nydyrking reguleres gjennom jordlova § 11 andre ledd og nydyrkingsforskriften. I forskriften 

§ 5a er det egne regler om nydyrking av myr. Utgangspunktet er at nydyrking av myr ikke er 

tillatt, men at kommunen i særlige tilfeller kan gi dispensasjon til nydyrking av myr.  

Stortinget vedtok 28. mai 2021 - i forbindelse med behandling av representantforslag om å 

oppheve forbudet mot nydyrking av myr (Dokument 8:288 L (2020-2021)) - følgende 

endringer i jordlova §11, jf. vedtak til lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot 

nydyrking av myr): 

"§ 11 andre ledd skal lyde: 

For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan 

departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan 

berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein 

heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune." 

Stortingets lovvedtak ble sanksjonert 11. juni 2021, jf. kongelig resolusjon av samme dato. 

Det følger av lovvedtaket romertall II at endringsloven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

Den kongelige resolusjonen inneholder ikke en dato for ikrafttredelse. Det følger av 

resolusjonens omtale av ikrafttredelse at det er nødvendig å få oversikt over konsekvensene av 

lovvedtaket, herunder hvordan den nye regelen kan samordnes med annet relevant regelverk. 

Dagens regelverk gjelder frem til det fattes beslutning om at den nye lovbestemmelsen kan tre 

i kraft. 

 

3. Konsekvenser av typisk høgmyr som utvalgt naturtype 

Det vises til generell omtale av konsekvenser ved bruk av utvalgt naturtype som virkemiddel i 

vedlegg 1. Beslutningsgrunnlaget i Miljødirektoratets tilrådning av 14.12.2018 for sentrisk 

høgmyr beskriver også konsekvenser av anbefalte virkemidler. 

Utvelging av typisk høgmyr som utvalgt naturtype vil innebære at naturtypen skal tillegges 

større vekt ved vurderinger etter plan- og bygningsloven, og at det dermed blir høyere terskel 

for å tillate utbyggingstiltak på typisk høgmyr enn tilfellet er i dag.  En utvelgelse vil også 

tydeliggjøre for kommuner som vurderer å gi tillatelse til nydyrking av myr, at terskelen for 

dette vil være særlig høy når det kan påvirke forekomster av typisk høgmyr. I en del tilfeller 

kan en unngå å berøre forekomster av naturtypen gjennom god planlegging og lokalisering av 

f.eks. utbygging.  



Forekomster av typisk høgmyr opptrer ofte som del av myrkompleks, der myrkompleks 

brukes om hele myra avgrenset mot fastmark og vann. Tiltak som påvirker hydrologien i 

myrkomplekset kan "berøre" forekomsten i lovens forstand, selv om tiltaket skjer utenfor den 

kartlagte forekomsten. Virkninga av å gi typisk høgmyr status som utvalgt naturtype, kan 

derfor gå ut over det aktuelle forekomstarealet.  

Utvelgelsen vil føre til meldeplikt for skogbruks- og jordbrukstiltak som ikke er 

søknadspliktige etter annet regelverk. Omfanget av tiltak som er aktuelle for meldeplikt i 

eksisterende lokaliteter av typisk høgmyr er trolig lite, ettersom ugrøftet høgmyr er lite egnet 

til jord- eller skogbruksproduksjon. Det kan imidlertid være aktuelt med meldeplikt for tiltak i 

en kantsone rundt lokalitetene. Dette vil særlig gjelde tiltak som kan påvirke hydrologien i 

høgmyra.  

Ved vedtak om typisk høgmyr som utvalgt naturtype, skal naturtypen tillegges større vekt ved 

fordeling av tilskudd. Etter naturmangfoldloven § 53 sjette ledd kan det offentlige inngå 

nærmere avtale med grunneier eller rettighetshaver om skjøtsel av en forekomst av en utvalgt 

naturtype. En mulig følge av dette er at grunneiere med typisk høgmyr på sin eiendom, eller 

andre tiltakshavere på arealet, i større grad kan få muligheter til støtte til slike tiltak. Typisk 

høgmyr er ikke en skjøtselsbetinget naturtype, men det kan være aktuelt med tiltak knyttet til 

å fjerne kratt og trær på arealer som er grøfta og dermed utsatt for gjengroing. Det er 

vanskelig å anslå hvor stor økning i tildelte tilskudd en utvelgelse av naturtypen kan gi 

sammenlignet med tildelinger på dagens nivå. 

4. Forslag til definisjon i forskrift 

Utvalgte naturtyper omfattes av én felles forskrift hjemlet i naturmangfoldloven.  

 

Følgende definisjon av naturtypen foreslås inkludert i forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven, som nytt ledd i forskriftens § 3: 

 

Typisk høgmyr.  Med typisk høgmyr menes myr der torva danner en markert 

forhøyning (kuppel) og der det øverste torvlaget kun får tilført næring fra nedbøren 

(ombrogen torv). Typisk høgmyr omfatter torvmarksformene konsentrisk høgmyr, 

eksentrisk høgmyr og platåhøgmyr. 

 

Se vedlegg 4 for endringsforskriften.  

 

 

 

 



Litteratur 

Lyngstad, A. 2019a. Tiltak for å ivareta trua natur. Kartgrunnlag for eksentrisk høgmyr. 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Lyngstad, A. 2019b. Tiltak for å ivareta trua natur. Kartgrunnlag for konsentrisk 

platåhøgmyr. NTNU Vitenskapsmuseet 

Lyngstad, A. 2019c. Tiltak for å ivareta trua natur. Kartgrunnlag for platåhøgmyr. NTNU 

Vitenskapsmuseet 

Lyngstad, A. & Davidsen, A.G. 2021. Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. 

Helgeland i Nordland. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2021-5: 1-37. 



 

 

           Vedlegg 4 

 

Forskrift om endring i forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte 

naturtyper etter naturmangfoldloven. 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon […] med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning 

av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 52, jf. §§ 53 til 56. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

I 

 

I forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven gjøres 

følgende endring: 

 

§ 3 ny nr. 9 og 10 skal lyde: 

 

9) Korallrev. Med korallrev menes et havbunnsområde med revbyggende koralldyr i kolonier 

bestående av både levende og døde deler, som dekker minst 25 m2. Korallrevet kan bestå av 

flere enkeltstående korallkolonier som sammen dekker minst 75 % av minsteområdet. 

 

10) Typisk høgmyr. Med typisk høgmyr menes myr der torva danner en markert forhøyning 

(kuppel) og der det øverste torvlaget kun får tilført næring fra nedbøren (ombrogen torv). 

Typisk høgmyr omfatter torvmarksformene konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og 

platåhøgmyr. 

 

§ 5 skal lyde: 

 

§ 5 Handlingsplan 

 

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel og 

andre tiltak for naturtypene nevnt i § 3 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks. 



Vedlegg 5 

Kommuneliste            

Korallrev:  

Kommunevis oversikt over kjente forekomster. Kilde: Järnegren et. al. 2019 med oppdatering juni 

2021. 

 

Fylkesnavn 
Kommunenummer  

(Pr. 01.01.2020) 
Kommunenavn  
(Pr. 01.01.2020) 

Antall 
forekomster 

Troms og     
Finnmark 

5403 Alta 36 

  5402 Harstad - Hárstták 59 

  5433 Hasvik 7 

  5413 Ibestad 2 

 5423      Karlsøy          13 

  5432 Loppa 25 

  5421 Senja 2 

  5427 Skjervøy 12 

  5401 Tromsø 1 

Nordland 1804 Bodø 1 

  1867 Bø 390 

  1838 Gildeskål 4 

  1875 Hamarøy 4 

  1834 Lurøy 1 

  1851 Lødingen 5 

  1806 Narvik 1 

  1836 Rødøy 1 

  1848 Steigen 1 

  1835 Træna 1 

  1816 Vevelstad 1 

  1865 Vågan 1 

  1868 Øksnes 51 

Trøndelag 5036 Frosta 4 

  5014 Frøya 33 

  5055 Heim 1 

  5056 Hitra 33 

  5053 Inderøy 41 

  5054 Indre Fosen 194 

  5052 Leka 1 

  5037 Levanger 4 

  5007 Namsos 2 

 5020      Osen           1 

  5060 Nærøysund 8 



  5059 Orkland 83 

  5006 Steinkjer 3 

Fylkesnavn 
Kommunenummer (Per 

01.01.2020) 
Kommunenavn (Per 

01.01.2020) 
Antall 

forekomster 

Trøndelag (forts.) 5001 Trondheim 3 

 5058 Åfjord 5 

5057 Ørland 126 

Møre og Romsdal 1547 Aukra 23 

  1576 Aure 3 

  1554 Averøy 2 

  1578 Fjord 1 

  1532 Giske 10 

  1557 Gjemnes 7 

  1515 Herøy (M. og R.) 13 

  1579 Hustadvika 25 

  1505 Kristiansund 34 

  1506 Molde 9 

  1514 Sande 1 

  1573 Smøla 6 

  1528 Sykkylven 1 

  1516 Ulstein 4 

  1507 Ålesund 2 

Vestland 4631 Alver 1 

  4625 Austevoll 3 

  4624 Bjørnafjorden 1 

  4613 Bømlo 70 

  4611 Etne 1 

  4633 Fedje 4 

  4615 Fitjar 1 

  4622 Kvam 3 

  4614 Stord 67 

  4612 Sveio 48 

  4616 Tysnes 15 

  4618 Ullensvang 1 

  4628 Vaksdal 1 

  4626 Øygarden 2 

Rogaland 1134 Suldal 1 

Viken 3004 Fredrikstad 29 

     

    SUM  1550 
 

  



Typisk høgmyr: 

Oversikt over lokaliteter i innsynsløsningen (https://arcg.is/1n9bvm0). 

 

Fylkesnavn Kommunenummer  Kommunenavn  

Troms og Finnmark 5401 Tromsø 

5402 Harstad – Hárstták 

5411 Kvæfjord 

5412 Tjeldsund - Dielddanuori 

5418 Målselv 

5422 Balsfjord 

5423 Karlsøy 

5432 Loppa 

Nordland 1824 Vefsn 

1825 Grane 

1841 Fauske - Fuosko 

Trøndelag 5001 Trondheim 

5006 Steinkjer 

5007 Namsos 

5014 Frøya 

5022 Rennebu 

5028 Melhus 

5029 Skaun 

5031 Malvik 

5035 Stjørdal 

5037 Levanger 

5038 Verdal 

5041 Snåsa - Snåase 

5042 Lierne 

5047 Overhalla 

5053 Inderøy 

5054 Indre Fosen 

5055 Heim 

5057 Ørland 

5058 Åfjord 

5059 Orkland 

5060 Nærøysund 

5061 Rindal 

Møre og Romsdal 1506 Molde 

1520 Ørsta 

1528 Sykkylven 

1539 Rauma 

1557 Gjemnes 

1560 Tingvoll 

1566 Surnadal 

1576 Aure 

Agder 4211 Gjerstad 

4212 Vegårshei 

4213 Tvedestrand 

https://arcg.is/1n9bvm0


4214 Froland 

4216 Birkenes 

4217 Åmli 

Vestfold og Telemark 3802 Holmestrand 

3803 Tønsberg 

3804 Sandefjord 

3807 Skien 

3812 Siljan 

3813 Bamble 

3814 Kragerø 

3815 Drangedal 

3816 Nome 

3817 Midt-Telemark 

Oslo 0301 Oslo 

Viken 3001 Halden 

3003 Sarpsborg 

3006 Kongsberg 

3007 Ringerike 

3012 Aremark 

3013 Marker 

3014 Indre Østfold 

3015 Skiptvet 

3016 Rakkestad 

3017 Råde 

3018 Våler (Østf.) 

3020 Nordre Follo 

3021 Ås 

3025 Asker 

3026 Aurskog-Høland 

3029 Lørenskog 

3030 Lillestrøm 

3031 Nittedal 

3032 Gjerdrum 

3033 Ullensaker 

3034 Nes (Ak.) 

3035 Eidsvoll 

3036 Nannestad 

3037 Hurdal 

3048 Øvre Eiker 

3049 Lier 

3050 Flesberg 

3054 Lunner 

Innlandet 3401 Kongsvinger 

3411 Ringsaker 

3412 Løten 

3414 Nord-Odal 

3415 Sør-Odal 

3416 Eidskog 

3417 Grue 

3418 Åsnes 

3419 Våler (Hedm.) 

3420 Elverum 



3421 Trysil 

3422 Åmot 

3424 Rendalen 

3427 Tynset 

3443 Vestre Toten 

3451 Nord-Aurdal 

 

 



 

 
Bakgrunnsinformasjon 
Korallrev er et spesielt økosystem på havbunnen, som er dannet av 
kalkskjeletter fra samfunnsbyggende koralldyr. I Norge er dette 
kaldtvannskoraller, som er mest vanlig mellom 200 - 500 meters 
dyp hvor de lever uten lystilgang og i lave temperaturer (6-8°C). Re-
vene består hovedsakelig av den revbyggende art steinkorall, Lop-
helia pertusa, men også sikksakk-korallen Madrepora oculata kan 
danne større bestander. Kaldvannskorallen Lophelia perthusa synes 
å ha spesielt gunstige forhold i våre farvann. Vi har verdens grun-
neste rev (Tauterryggen på 37 m dyp), verdens største revkomplek-
ser som "Sularevet" og "Røstrevet" med store tettheter av enkelt-
rev, samt det nordligste kjente korallrevet i verden "Korallen". "Ko-
rallen" som ligger nord for Sørøya og er 1,2km langt er det største 
enkeltrevet kartlagt i Norge. Ca. 30% av alle kjente forekomster av 
L. pertusa-rev i verden, er å finne i Norske havområder. Innenfor le-
vende og døde deler av Lophelia-korallkolonier finnes flere ulike livs-
miljøer.  
 
I natursystem i Norge skiller man på korallrev til havs og kysttilknyt-
tede korallrev som også til dels skiller seg genetisk. Naturtypen 
kaldtvannskorallrev er et integrert system og omfatter områder på 
havbunnen dominert av levende og døde steinkoraller, korallblokker 
og korallgrusbunn samt alle organismene som lever der, eller i vann-
massene nært knyttet til korallforekomstene.  
 
Korallrev har et rikt dyreliv og deres viktigste funksjon er som habitat for andre organismer. En kompleks romlig 
struktur kombinert med langlivethet, gjør dem til svært artsrike økosystemer (>1200 arter er registrert). De er 
levested bla for korallene Paragorgia arborea og Anthomastus grandiflorus samt reproduksjons- og oppvekstom-
råde for mange fiskeslag. Artssammensetning til korallrev varierer fra rev til rev, samt mellom fjorder og korall-
rev utenfor sokkelen. Det er vist å være størst artsrikedom i de kysttilknyttede korallrevene.  Revene er sakte-
voksende, skjøre og sårbare for knusing og fysisk påvirkning som tildekking, men kan tåle en viss grad av ekspo-
nering for sediment, partikler og forurensing. God tilstand for korallrev er at det er hele, friske koraller uten tegn 
på fysisk skade eller sedimentasjon og at det er stor andel levende koraller og høy diversitet i den assosierte fau-
naen.  
 
Fiskeriaktiviteten som foregår til havs er pålagt å utvise hensyn til kjente forekomster av korallrev. Siden 1999 
har kjente korallrev vært beskyttet etter havressursloven mot skade fra bunnslepende fiskeredskap og flere rev 
er valgt ut for å sikre et representativt vern av korallrevområder i norske havområder. I noen av områdene er 
også fiske med garn, line og teine forbudt. Siden korallrev ble oppdaget på norsk sokkel i forbindelse petrole-
umsutvinning er det innarbeidet flere vilkår for denne industrien som skal ivareta korallrev i tillegg til kartlegging 
og overvåking. Korallrev/korallforekomster kystnært er representert bl.a. i de marine verneområdene Tauterryg-
gen og Rødberget. Korallforekomster inngår i flere av de foreslåtte marine verneområdene som nå er i prosess. 
Det er dokumentert rundt 200 korallrev inne i fjordene og langs kysten. Disse er anslått å utgjøre ca. 20% av de 
kjente revene i Norge, men det er generelt dårlig kunnskap om, og kartlegging av, forekomstene av korallrev 
kystnært.  
 
For definisjon av korallrev- se artsdatabanken (https://www.artsdatabanken.no/Pages/171900). I NiN1 er korall-
rev definert under landskapsdel M6. 
 
 

Naturtypens reelle areal Ukjent  

Antall forekomster NiN - 
Antall forekomster Natur-
base - 

Andre kilder 1206 

 

Beslutningsgrunnlag for korallrev  
 



TRUA NATUR 

2 

Status 
Naturtypen har status sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011. Bestander offshore er relativt godt 
kjente, først og fremst gjennom MAREANO-kartleggingen, mens det mangler systematisk kartlegging av bestan-
der med Lophelia-rev på kysten og i fjordene. 
 
Påvirkningsfaktorer 
Artsdatabankens liste over påvirkningsfaktorer i rødliste 2011 er benyttet. Følgende påvirkningsfaktorer er vik-
tige for naturtypen:  

 Påvirknings-
faktor Utdypende beskrivelse Tidsrom Omfang Styrke 

Påvirknings-
faktor 1 

Bunntråling Bunntråling over revene **Opphørt, bunn-
tråling i rev-områ-

der er forbudt 

Minoriteten av fore-
komstarealene påvir-

kes  
(< 50 %) 

Ukjent 

Påvirknings-
faktor 2 

Andre (habi-
tatpåvirkning 

i marine 
miljø) 

All type av fiskeri på re-
vene 

**Fiske med garn og line i 
revområder 

Pågående Minoriteten av fore-
komstarealene påvir-

kes  
(< 50 %)  

** betydelig mindre 
en 50% 

Ukjent 

Påvirknings-
faktor 3 

Petroleums-
aktivitet 

Oljeprospektering, oljebo-
ring, rørlegging, oppank-

ring av plattformer 

Pågående Minoriteten av fore-
komstarealene påvir-

kes  
(< 50 %) 

Ukjent 

Påvirknings-
faktor 4* 

Klimatiske 
endringer 

Havforsuring* Pågående Minoriteten av fore-
komstarealene påvir-

kes  
(< 50 %) 

Ukjent 

Påvirknings-
faktor 5 

Klimatiske 
endringer 

Regional temperaturend-
ring 

Pågående* Minoriteten av fore-
komstarealene påvir-

kes  
(< 50 %) 

Ukjent 

Påvirknings-
faktor 6* 

Andre (habi-
tatpåvirkning 

kyst). Opp-
drett, opp-
ankring, av-
renning fra 

land  
 

 
Knusing, eksponering for 
partikler, endring av næ-
ringsinnhold, tungmetal-
ler og kjemiske stoffer  

Pågående Minoriteten av fore-
komstarealene på 

kysten og i fjordene 
påvirkes  
(< 50 %) 

Ukjent 

*Påvirkningsfaktoren er ny i forhold til forrige rødlistevurdering (se Havforskningsrapporten 2013/3.Tema kyst) 
** Betydningen av påvirkningsfaktoren eller spesifisering av påvirkningsfaktoren er justert siden forrige rødliste-
vurdering og kunnskapsgrunnlag 
 
 
Mål og nullalternativ 
Målet for naturtypen er å gå ned én rødlistekategori på Norsk rødliste for naturtyper i 2035, noe som tilsvarer 
nær truet (NT).  Vi gjør oppmerksom på at tiltak mot påvirkning fra bunnslepende fiskeriredskap er allerede inn-
ført. Dette alene indikerer at målet vil nås om å flytte en kategori innen 2035, og forutsatt at ikke annen påvirk-
ning øker betraktelig. Innførte tiltak hør utgangspunktet til nullalternativ, slik at målformuleringen kunne vært 
endret med to trinn istedenfor ett. Vi har på dette tidspunktet likevel ikke foretatt endring av målformulering.  
 
For å nå målet må følgende delmål oppfylles:  
 
Mål for natur-
typen 

Naturtype-
egenskap Målsetting per 2035 (hva må til) Nullalternativ per 2035 
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Delmål 1 Tilstandsre-
duksjon 

Negativt påvirkede korallrev skal reduse-
res til maksimum 30 % i løpet av 50 år. 

Reduksjonen av naturtypen fortsetter 
mot 2035 og forblir mellom 30-50 % 

 
Kunnskapshull 
Prosjekter som vil dekke kunnskapshull hos naturtypen: 
Prosjekt Navn Kategori Beskrivelse Innhold 
Prosjekt 
1 

Identifisere tole-
ransenivåer for ef-

fekter av opp-
drettsanlegg på ko-
rallrev, både vok-

sen og juvenil fase. 

Påvirk-
nings-

faktorer 

I dag mangler det fortsatt mye kunnskap 
om langtidseffektene av organisk mate-

rial, tungmetaller og avlusningsmiddel på 
korallrev og deres livssyklus. Toleranse-
grenser og effekter av eksponering på 

både voksne koraller og larvefase trengs. 

Laboratorie-studier kan fast-
sette toleransegrenser og ef-
fekter. Disse bør kombineres 
med feltstudier på korallrev i 

nærheten av oppdrettsan-
legg.  

Prosjekt 
2* 

Kartlegging Kunn-
skaps-

innhen-
ting 

Å kartlegge korallforekomster er nødven-
dig for å vite nok om utbredelsen til å 
kunne forvalte naturtypen på en god 

måte. Kunnskapsmanglene er størst i kyst 
og fjord. 

Generelt behov for å kart-
legge marine naturtyper, spe-

sielt trua naturtyper på 
dypere vann kystnært. 

*Nytt prosjekt  
 

Tiltak 
For å nå delmålene vil følgende tiltak bidra i positiv retning. Tiltakene er beskrevet, men det har ikke vært mulig 
å beregne nåverdien av tiltakskostnader i perioden fra tiltakene antas igangsatt (2019) og fram til 2035. 

Tiltak Navn Beskrivelse 
Påvirk-
nings-
faktor 

Varighet av 
tiltak 

Nåverdi av 
tiltakskost-

nad 
Tiltak 
1*** 

Utvidet beskyttelse 
mot bunntråling 

Sikring mot bunntråling av alle kjente og 
antatte korallrevområder i norske farvann.  

 

1 Er innført, 
forutsettes 
videreført 

Ingen direkte 
kostnader av 

betydning 
Tiltak 
2 

Utvidet beskyttelse 
mot all type fiskeri  

Sikring mot fiske med garn og line i revom-
råder  

2  Kostnadene 
er ukjente 

Tiltak 
3 

Utvidet beskyttelse 
mot petroleumsindu-

stri 

Enda strengere sikring av korallrev mot 
olje- og gassutvinning  

3  Kostnadene 
er ukjente 

Tiltak 
4 

Forvaltning av opp-
drettsvirksomhet i 

nærhet av korallrev 

For å få best mulig forvaltning av opp-
drettsvirksomhet i relasjon til slike korall-
forekomster vil det være avgjørende å ut-

vikle bedre metoder for overvåking av opp-
drettslokaliteter på hardbunn. Ved å foreta 
en undersøkelse av hvilke naturtyper som 
finnes på en lokalitet før etablering av et 

nytt anlegg, kan man unngå at anlegg plas-
seres slik at det gjøres irreversibel skade på 
forekomster av korallrev. Avstand mellom 

anlegg og forekomster av korallrev bør vur-
deres i hvert enkelt tilfelle basert på spred-
ningsmodeller, sedimentasjons- og strøm-
målinger. I dag mangler fortsatt mye kunn-

skap om effektene av organisk material, 
tungmetaller og avlusningsmiddel på korall-

revene og deres livssyklus.  

6  Kostnadene 
er ukjente og 
vil forbli det 
inntil det er 

foretatt kart-
legginger som 

viser utbre-
delse av na-
turtypen i et 

område. 

Tiltak 
5** 

Stoppe oppvarmingen 
av verdenshavene  

Stoppe oppvarmingen av verdenshavene 5  Kostnadene 
er ukjente 

Tiltak 
6** 

Stoppe forsuringen av 
verdenshavene  

Stoppe utslipp av CO2 til atmosfæren og 
dermed forsuringen av verdenshavene 

4  Kostnadene 
er ukjente 

** Tiltaket er for generelt og lite spisset som tiltak for kaldtvannskoraller 
***Tiltaket utgår da det allerede er iverksatt  
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Tiltaksanalyse – tiltakspakker 
Blant mulige tiltak som er listet ovenfor, er det i kunnskapsgrunnlaget identifisert fire tiltakspakker. Tiltakspak-
kene består av aktuelle tiltak som til sammen gjør at målet nås med minst 50% sikkerhet.  
 

  Tiltak som inngår i pakken 
 Sannsynlighet 
for måloppnå-

else 

Nåverdi av tiltakskost-
nad 

Tiltakspakke 
1 

Tiltak 1*** Tiltak 3   85-95% Kostnadene er ukjente 

Tiltakspakke 
2 

Tiltak 2 Tiltak 3   85-95% Kostnadene er ukjente 

Tiltakspakke 
3 

Tiltak 1*** Tiltak 3 Tiltak 4  85-95% Kostnadene er ukjente 

Tiltakspakke 
4 

Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4  85-95% Kostnadene er ukjente 

*** tiltak 1 er allerede innført 
 
Tilleggseffekter 
Artsmangfoldet i korallrev er meget stort og det er dokumentert over 1200 arter som forekommer på revene. Av 
truede arter er vanlig uer Sebastes norvegicus. I tillegg finnes NT-artene Lophelia pertusa (viktigste revbygger), 
Paragorgia arborea og Anthomastus grandiflorus. Beskyttelse av naturtypen korallrev innebærer også be-
skyttelse av andre arter og samfunn som vokser på og i korallrev, for eksempel hornkoraller og svamper, samt 
leveområde, nærings- og oppvekstområde for fisk og mange andre arter. Sammen med korallrev er forekomster 
av naturtypedannende arter, for eksempel hornkoraller og svamper berikende, da de kan bidra med korallskog 
og svampområder og en mosaikk av leveområder i tilknytning korallrev.  
 
Beskyttelse av korallrev vil bidra til måloppnåelse av Aichi-mål 11 og implementering av OSPAR  
 
 
Samlet vurdering og anbefalte tiltak 
Det er i identifisert 4 tiltakspakker. Tiltakspakke 4 er anbefalt, og ikke foreslått tiltakspakke 1. 
 
Tiltak 1 går ut da det ikke vil tilføre noe nytt. Siden beskyttelse mot bunnstrål allerede er gjennomført foreslår vi 
ytterligere tiltak mot annen påvirkning enn fiskeri og som også kan ha effekt på kystnære korallrev. Det er også 
et argument at Norge har den primære utbredelsen av naturtypen sett i et internasjonalt perspektiv, og at vi 
også derfor ikke bør se oss fornøyd med eksisterende regulering av bunntråling. I og med at Norge har den pri-
mære utbredelsen av naturtypen sett i et internasjonalt perspektiv og samt korallrev har en rekke positive til-
leggseffekter, anbefales tiltakspakke 4 som aktuell uten at kostnadene nødvendigvis blir alt for omfattende. 
Tiltakspakke 2 og 3 vurderes å ikke gi den anslåtte måloppnåelse. 
 
Tiltak 2 omfatter fiske med annen redskap enn trål. Slikt fiske foregår i enkelte områder der korallrev forekom-
mer, men det er målrettet mot områder innenfor disse der faren for tap og skade på redskap er begrenset.  

 
Tiltak 3 som er anbefalt er utvidet beskyttelse mot petroleumsindustri. 
 
Tiltak 4 er forvaltning av oppdrettsvirksomhet i nærhet av korallrev  
 
Anbefalte tiltak er dermed en kombinasjon av 2, 3 og 4. 
Prosjekt 1 samt 2 kartlegging til havs (mareano) pågår mens med kartlegging langs kyst og fjord mangler.  Begge 
prosjekter bidrar som en forutsetning for effektivitet til anbefalte tiltak. 
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Aktuelle virkemidler  
For å utløse tiltakspakken er virkemidler beskrevet i tabellen under aktuelle.  
 

Nr Virkemiddel  Tiltak Beskrivelse  Bidrag til måloppnåelse 

11.1 Område-
vern. Nml §§ 
34-39 

 2, 3, 4 Områdevern etter naturmangfoldloven, 
og da særlig § 39 (marine verneområ-
der), er et aktuelt virkemiddel innenfor 
territorialgrensen for å ta vare på korall-
rev. 
Et verneområde i sjø kan vernes mot all 
virksomhet, forurensning, tiltak og bruk, 
med de begrensninger som følger av fol-
keretten.   

Kan bidra til økt vern av korallrev i kyst 
og fjord.  Nml har begrenset virkeom-
råde gjelder ikke utenfor 12nm fra 
grunnlinja. 

11.3 Utvalgte na-
turtyper. 
(UN). Nml 
§52 

 2, 3, 4,  
 
 

Aktuelt virkemiddel i kyst.  Virkeområdet 
for naturmangfoldloven § 52 (utvalgte 
naturtyper) i sjø er avgrenset til områ-
dene innenfor territorialgrensen.  

UN vurderes som et virkemiddel utenfor 
verneområder. I sjø best egnet dersom 
regulering etter et sektorvirkemiddel 
ikke gir tilstrekkelig beskyttelse og det er 
flere påvirkningsfaktorer. 

12.6 Miljøkartleg-
ging 

2, 3, 4 Viktig virkemiddel, særlig i kyst- og fjord-
områder men også til havs i områder der 
det fortsatt er kunnskapsmangler. 

Bidrar med forutsigbar forvaltning og til 
effektiv bruk av nye virkemidler. 
Tilleggsverdi (optimalisering av dagens 
virkemidler). 

21 Plan og byg-
ningslovens 
virkemidler 

4 Sentralt lovverk for arealdisponering og 
gjelder i sjø ut til 1nm fra grunnlinja 

Begrenset bidrag. Ikke aktuelt som 
eneste virkemiddel. Bidrar potensielt til 
vurdering av miljøhensyn i framtidig 
arealbruk (særlig aktuelt i forbindelse 
med planprosesser som omfatter opp-
drett).   

31 Foruren-
singsloven 

3, 4 Begrense og ev forby forurensing, ev av-
slå søknader. Aktuell for arter/naturty-
per som trues av forurensing i Norsk ter-
ritorialfarvann og virksomhet på konti-
nentalsokkel 

Bidrag til å beskytte korallrev som trues 
av forurensing (relevant for akvakultur 
og petroleum) 

 Forvaltnings-
planer for 
havområ-
dene  

2,3,4 Fastlegger helhetlige rammer for virk-
somhet i havområdene men er ikke juri-
disk bindene. Definering av særlig verdi-
fulle områder, SVO-områder, dekker i 
stor grad korallrev. 

SVO-områder med korallrev kan bidra til 
at påvirkning fra sektorene reduseres.  

91 Havne- og 
farvannslo-
ven 

4 Tillatelse forutsettes å være i tråd med 
arealplaner etter Pbl (eller dispensa-
sjon). Gir anledning til å stille vilkår 

Kan regulere oppankring for å beskytte 
korallrev mot fysisk ødeleggelse. 

101 Havressurs-
loven 

2 Hjemmelslov: gir hjemmel til å regulere 
for eksempel hvilken type redskap som 
kan benyttes i et område. Den gir også 
hjemmel til å forby alt fiske i et område. 
 
i) Generelt forbud mot bunntråling blir 
mer effektivt med prosjekt 2.  
ii) Beskyttede områder etter havressurs-
loven kom på plass i 2016  

Ikke relevant som nytt virkemiddel –er 
innført, forutsettes videreført.  
 
 
  
 
 

111 Akvakultur-
loven 

4 Gir hjemmel til å regulere nye og eksis-
terende akvakulturanlegg for å oppnå 
miljømessig forsvarlig drift. Setter vilkår 
for akvakultur dersom det er nødvendig 
for å bevare områder med særlig verdi 

Kan ivareta korallrev ved nye og eksiste-
rende oppdrettslokaliteter 
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for akvatiske organismer, herunder å be-
skytte forekomster av korallrev.   

141.1 Handlings-
plan- tverr-
sektoriell 

2, 3, 4  Bevissthet og erfaringsdeling om kunn-
skapsgrunnlag og effekter av tiltak kan 
med fordel bli bedre. 

21 Plan og byg-
ningslovens 
virkemidler 

4 Sentralt lovverk for arealdisponering  Gjelder ut til i nm utenfor grunnlinja. Re-
gulerer framtidig arealbruk og kan slik ta 
hensyn til kjente korallrev i planleg-
gingen av arealbruk som kan skade ko-
rallrev. Forutsetter kunnskap om utbre-
delse. 

 
 
Samlet vurdering og beskrivelse av virkemiddelpakke 
 
Hovedkonklusjonen er at vi anbefaler ny kartlegging av forekomster langs kyst og fjord (fortrinnsvis sammen 
med andre naturtyper på dypt vann), at det initieres en tverrsektoriell handlingsplan og i tillegg anbefales at 
marint vern av korallrev innenfor nml §39 vurderes for lokaliteter der det er hensiktsmessig.   
  
Det er etter havressursloven allerede innført regulering av fiske med bunntrål. Videre er et representativt utvalg 
korallrev beskyttet etter havressursloven i 2016.  De største kjente forekomstene av korallrev til havs er i dag 
dermed vernet mot den vesentligste trusselen, som ansees å være fiskeriaktivitet med bunnslepende redskaper.  
Fisket med annen redskap enn trål foregår stort sett i de samme områdene som det har foregått i lenge. Det er 
dermed en aktivitet som i begrenset grad påvirker nye forekomster av korallrev og de som berøres påvirkes i 
mindre grad.  Konsekvensene av å avslutte fisket i de områdene som hittil er benyttet er ikke utredet. Noen av 
forekomstene av korallrev som er beskyttet mot påvirkninger fra bunntrål er også allerede stengt for fiske med 
garn, line og teiner. 
 
Arealbeskyttelse er det viktigste virkemidlet som anbefales for korallrev. Nest etter arealbasert regulering av fis-
keriaktivitet (etter havressursloven –og som er innført), er marint vern etter naturmangfoldloven vurdert som 
det mest relevante virkemiddel. Naturmangfoldloven § 39 (bokstavene a-g) angir en rekke formål/kriterier som 
vernet kan knyttes til, bl.a. områder som representerer en bestemt type natur, og er i utgangspunktet et meget 
godt egnet virkemiddel for alle undersjøiske naturtyper, men det er verdt å merke seg at dette kun gjelder for 
korallforekomster innenfor territorialfarvannet. Virkemiddelet vil derfor omfatte en begrenset andel med areal-
beskyttelse av korallrev i kystnære områder. Virkemidlet vil imidlertid gi en sterk sikring av de viktigste lokalite-
tene som i dag ikke er vernet. I marin verneplan er det flere områder med koraller med blant kandidatområ-
dene, Stjernsund er et slikt område. Kaldtvannskorallrev er eksempel på spesielle marine verneverdier er, som 
finnes både inne i fjordene og ute på sokkelen. Tilstrekkelig beskyttelse vil sikre korallrevenes betydning for pro-
duktivitet og artsrikdom, og er en forutsetning for at de skal å tåle/tilpasses klimainduserte endringer som skjer i 
havmiljøet med økt temperatur og havforsuring.  
 
Aktuelle arealbeskyttende juridiske virkemidler som kan regulere aktivitet fra petroleumsindustrien og eventu-
elle nye marine næringer til havs er begrenset. Arealbeskyttelse (miljø) i forbindelse med olje- og gassutvinning 
reguleres ved petroleumsloven, og virkemidlet her er primært å ikke åpne områder med korallrev for petrole-
umsutvinning. Områder med kjente og antatte korallrev til havs ligger i stor grad innenfor områder som allerede 
er åpnet for leting og drift, og må dermed gis tilstrekkelig beskyttelse gjennom praksis og vilkår for de ulike akti-
viteter og faser i petroleumsaktiviteten, samt ved tillatelser etter forurensingsloven. For å kunne beskytte korall-
revene mot påvirkning fra aktivitet som medfører tilførsler av partikler, kaks, produsert vann og annen potensiell 
påvirkning er forurensningsloven i dag det viktigste virkemiddelet. 
 
Kystnært har vi gode virkemidler i naturmangfoldloven for å ivareta koraller men har ikke tilstrekkelig kunnskap 
om hvor korallene befinner seg.  Kartlegging av kysten er nødvendig for å kunne vite nok om utbredelsen til å 
kunne forvalte naturtypen på en god måte. Kartlegging før arealbruken planlegges vil også være effektivt fordi 
aktører får forutsigbarhet for sine investeringer på et tidlig stadium. Det vil hindre at prosjekter må stanses på et 
sent stadium hvis det kommer opp ny kunnskap om forekomster av naturtypen.  
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Det anbefales derfor å utvide havbunnskartleggingen til også å omfatte kyst og fjord-områder for å optimalisere 
bruken av virkemidler.  
 
Akvakultur er en aktivitet som med stor sannsynlighet kommer til å vokse i fremtiden og som har potensiale til å 
påvirke korallrevene negativt. Planlegging av hvilke områder som egner seg for akvakultur, kunnskap om utbre-
delse og om hvilke påvirkning de tåler vil stå sentralt for å kunne legge til rette for vekst i akvakulturnæringen 
samtidig som forekomster av korallrev gis den nødvendige beskyttelsen. Koraller spiser fra det som kommer 
med vannet og vokser på steder med strømmende vann. For å kunne beskytte korallrevene mot påvirkning fra 
aktivitet som medfører tilførsler av partikler, miljøgifter, næringssalter, er forurensningsloven det viktigste virke-
middelet, i tillegg til akvakulturloven.  Det er også viktig å identifisere toleransenivåer for effekter av oppdretts-
anlegg på korallrev. 
 
Andre virkemidler som bør kunne bidra i tillegg er plan- og bygningsloven med det formål å disponere arealer 
slik at koraller gis tilstrekkelig beskyttelse. Dette forutsetter imidlertid at man har kjente forekomster av korall-
rev, noe som er mangelfullt kartlagt i dag. Det er mulig å avgrense kjente forekomster som og gis et arealformål 
som tar hensyn til forekomsten.  
 
En tverrsektoriell handlingsplan anbefales for å samordne, mobilisere og målrette flere virkemidler og tiltak, 
og eventuelt identifisere de korallforekomster som bør spesielt tas vare på og prioriteres for bruk av virkemid-
ler. Å utbedre kunnskapsgrunnlaget ved kartlegging og studier av toleransenivåer/sårbarhet er av vesentlig 
betydning.  
 
 
 
Anbefalt virkemiddelpakke 
 

Nr Virkemiddel 

11.1.5 Områdevern, marint vern etter naturmangfoldloven 

11.3 Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 

12.6 Kartlegge korallrev 

21 Plan- og bygningslovens virkemidler 

31 Forurensingsloven 

101 Havressursloven 

111 Akvakulturloven 

131 Regulere åpning av nye områder etter Petroleumsloven 

  
141.1 Handlingsplan -tverrsektoriell 

 
Sannsynlighet for måloppnåelse 95-100 % (Beholde nåværende rødlistestatus, unngå ned-

gang) 
Tilleggseffekter utover endret 
Rødlistestatus 

Vern vil også bidra til målsettingen om et representativt vern 
av norsk natur. Rundt 100 rødlistede arter er knyttet til natur-
typen og vil ha en positiv effekt av gjennomførte tiltak. 

 
Kostnader
  
 
 

 

 
Anbefalte prosjekter 
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Prosjekter som vil dekke identifiserte kunnskapshull hos arten/naturtypen 
Prosjekt Virkemiddel nr. Virkemiddel 
1 111 Identifisere toleransenivåer for effekter av oppdrettsanlegg på ko-

rall-rev, både voksen og juvenil fase 
2 12.6 Kunnskapsinnhenting - Kartlegge forekomster av korallrev i kyst og 

fjord, fortrinnsvis også øvrige naturtyper langs kyst og fjord som ikke 
er kartlagt i nasjonal kartlegging i kyst (håndbok 19 

 
Forbehold 
Oljedirektoratet har vært invitert men ikke deltatt i direktorats-gruppen.  
Dokumentet er ikke avklart med OD. 
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Bakgrunnsinformasjon 
Sentrisk høgmyr er nedbørsmyr som er tydelig hvelvet, og som i god 
utforming omfatter åpen myrflate, kantskog og lagg. Naturtypen er 
en samlebetegnelse for myrmassivtypene (dvs. torvmarksformene) 
konsentrisk høgmyr, eksentrisk høgmyr og platåhøgmyr. 
 
Sentrisk høgmyr har en torvkuppel bygd opp av ombrogen torv, og 
torvlagene er ofte tjukke (4-5 m er vanlig). Vegetasjonen er 
ombrotrof, det vil si at plantene får så godt som alt av næring og 
vann fra nedbøren. Nedbørsmyr har sur torv og surt vann (pH i 
myrvatnet 3,5-4), og torvmosene (Sphagnum spp.) dominerer. Det 
er knapt 30 karplantearter som forekommer på nedbørsmyr i 
Norge, og alle disse finnes også på jordvannsmyr. 
 
Status 
Naturtypen har status sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 
2011.  
 
Sentrisk høgmyr er vanlig i lavlandet på Østlandet og i indre del av 
Trøndelag, men finnes spredt utenfor dette kjerneområdet. 
Konsentrisk høgmyr finnes bare i indre, sørøstlige deler på 
Østlandet, og typen er sjelden. Eksentrisk høgmyr har hovedforekomster i lavlandet på Østlandet og i Midt-
Norge, men har og noen forekomster lenger nord eller høyere opp. Platåhøgmyr har hovedutbredelse som 
eksentrisk høgmyr, men i tillegg opptrer platåhøgmyr lenger vest. 
 
Mange forekomster forsvant i perioden 1961-2011, og at 30-50 % av arealet på de gjenværende lokalitetene ble 
ansett å ha «ikke akseptabel» tilstand. Senere undersøkelser tyder på at ca. 60 % av arealet har «ikke 
akseptabel» tilstand. Sentrisk høgmyr forekommer bare i låglandet, og er sterkt utsatt for grøfting, nedbygging, 
oppdyrking og andre inngrep. 
 
Rødlistevurderingen fra 2011 gir et anslag på 320 km2 areal for naturtypen. I dag antar vi at det reelle arealet er 
ca. 150 km2. Antall lokaliteter i NiN, Naturbase, Myrbase og andre kilder overlapper delvis. Et realistisk estimat 
på samlet antall lokaliteter er ca. 900. 
 
Utbredelse og økologiske forhold på myrer i Nord-Norge er for dårlig kjent. Det finnes myrer med 
høgmyrlignende trekk i Indre Troms, men det er usikkert om dette er sentrisk høgmyr eller ikke. 
 
Påvirkningsfaktorer 
Artsdatabankens liste over påvirkningsfaktorer er benyttet. Følgende påvirkningsfaktorer er viktige for 
naturtypen:  

 Påvirkningsfa
ktor 

Utdypende 
beskrivelse Tidsrom Omfang Styrke 

Påvirkningsfa
ktor 1* 

Skogreising/tr
eplantasjer 

Drenering (grøfting) Opphørt, 
kan 

inntreffe 
igjen 

Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 

Naturtypens reelle areal 320 km2

Antall forekomster NiN 9
Antall forekomster 
Naturbase 278

Myrbase NTNU 
Vitenskapsmuseet 157

Andre kilder 462

Beslutningsgrunnlag for sentrisk 
høgmyr 
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Påvirkningsfa
ktor 2 

Jordbruk Drenering (grøfting) Pågående Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 3 

Jordbruk Oppdyrking Pågående Majoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (50-90 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 4 

Skogreising/tr
eplantasjer 

Skogplanting Pågående Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 5 

Utbygging/ut
vinning 

Torvbryting Pågående Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 6 

Utbygging/ut
vinning 

Infrastruktur (veier, 
broer, flyplasser 

mm.) 

Pågående Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 7 

Utbygging/ut
vinning 

Industri/næringsutby
gging 

Pågående En ubetydelig del av 
forekomstarealet 

påvirkes 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 8 

Utbygging/ut
vinning 

Boligbebyggelse/boli
gutbygging 

Pågående Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
Påvirkningsfa
ktor 9 

Utbygging/ut
vinning 

Vindkraftutbygging Pågående Minoriteten av 
forekomstarealet 
påvirkes (< 50 %) 

Langsom, men 
signifikant, reduksjon 

(< 20 % over 10 år) 
*Tidsrom endret fra "pågående" pga. endringer i lovverket. 
 
Mål og nullalternativ 
Målet for naturtypen er å gå ned én rødlistekategori på Norsk rødliste for naturtyper i 2035, noe som tilsvarer 
nær truet (NT). For å nå målet, må følgende delmål oppfylles: 
Mål for 
naturtypen 

Naturtypeegensk
ap Målsetting per 2035 (hva må til) Nullalternativ per 2035 

Delmål 1 Forekomstareal Reduksjon av forekomstareal siste 50 år må 
gå fra 30-50 % til 15-30 % 

Tap av areal kan ventes å ligge i 
størrelsesorden 25-30 % 

Delmål 2 Økologisk tilstand Reduksjon i tilstand på et areal endres fra 
sterk reduksjon (30-50 %) til nokså sterk 

reduksjon (15-30 %) 

Areal som ikke har "akseptabel 
tilstand" kan forventes å øke til 

50-80 % 
 
Kunnskapshull 
Vi vet for lite om utbredelse og økologiske forhold på myrer i Nord-Norge. Naturtypen skal etter planen 
kartlegges systematisk i Midt-Norge og sørlige del av Nordland, men dette er ikke gjort så langt. Typen kan også 
forekomme i indre deler av Troms, men det er usikkert om dette er myrer av samme type, eller en lignende type 
nedbørsmyr. Det mangler en god oversikt over verna areal av sentrisk høgmyr. 
 
Det er ikke foreslått prosjekter som vil dekke kunnskapshull for naturtypen, ut over eventuelle prosjekter om 
kunnskapsinnhenting som er knyttet til tiltak og foreslått tiltak 4 med kunnskapsinnhenting  
 
Tiltak 
For å nå delmålene, vil følgende tiltak bidra i positiv retning. Tiltakene er beskrevet og nåverdien av 
tiltakskostnader er beregnet for perioden fra tiltakene antas igangsatt (2019) og fram til 2035. 

Tiltak Navn Beskrivelse Påvirkningsfa
ktor 

Varighet av 
tiltak 

Nåverdi av 
tiltakskostnad 

Tiltak 1 Hydrologisk 
restaurering 

Heve vannstanden i drenert myr 
slik at den blir slik som før 

inngrepet fant sted. Plugging av 
grøfter er en vanlig metode. 

1 og 2 Tilsvarer 2,6 
km2 i året 

kr 7 300 000 
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Tiltak 2 Sikring av 
lokaliteter med 

akseptabel 
tilstand 

Sørge for at myrer med lite 
inngrep ikke blir utsatt for nye 

inngrep. 

Alle Engangs Trolig svært høye 
kostnader 

 

Tiltak 3 Utvidelse av 
eksisterende 

verneområder 

Målretta tiltak for å sikre særlig 
viktige myrlokaliteter på en god 

nok måte 

Alle Engangs 
 

Trolig svært høye 
kostnader 

 
Tiltak 4 Kunnskapsinnhen

ting 
Bedre kunnskap om utbredelse av 
naturtypen vil gi et bedre grunnlag 

for presis og kunnskapsbasert 
forvaltning 

Alle Engangs Beregnes ikke 

 
Tiltaksanalyse – tiltakspakker 
Blant mulige tiltak som er listet ovenfor, er det identifisert to tiltakspakker. Tiltakspakkene består av aktuelle 
tiltak som til sammen gjør at målet nås med minst 50% sikkerhet. 

 Tiltak som inngår i pakken  Sannsynlighet for 
måloppnåelse 

Nåverdi av 
tiltakskostnad 

Tiltakspakke 1 Tiltak 1 Tiltak 2 95-100% kr 7 300 000 + 
kostnader for tiltak 

2 
Tiltakspakke 2 Tiltak 1 

 
85-95% Kr 7 300 000 

 
Tilleggseffekter 
Naturtypen er blant de viktigste for opptak og langsiktig lagring av karbon. I tillegg er særlig regulering av 
vannkvalitet potensielt viktig, men også det at naturtypen ofte står igjen som "øyer" av natur i et landskap som 
ellers er preget av inngrep og menneskelig aktivitet. Det kan gi grunnlag for dyreliv (fugl og annen fauna) som 
ellers ville ha forsvunnet fra et område. Rødlistede arter som er knyttet til naturtypen er torvflik (VU), vipe (EN) 
og storspove (VU). 
 

Samlet vurdering og anbefaling 
Tiltakspakke 1 anbefales. Sentrisk høgmyr utvikles over flere tusen år, og fram til 2035 er det ingen 
kompenserende tiltak som vil ha effekt. Målet kan kun nås gjennom avdempende tiltak. Det mest akutte 
forholdet er reduksjon i areal med "akseptabel tilstand", der nullalternativet for 2035 er "Meget sterk reduksjon 
(50 - 80 %)", og rødlistevurdering EN (forverret fra VU). For å snu trenden er det i hovedsak to tiltak som kan ha 
effekt innen 2035: 1) Sikre at lokaliteter som har "akseptabel tilstand" i dag ikke utsettes for inngrep; og 2) 
hydrologisk restaurering av lokaliteter der tilstanden er for dårlig, men ikke dårligere enn at tiltaket gir rask, 
positiv og tilstrekkelig effekt. Sikring av lokaliteter betyr at de ikke omdisponeres til torvtekt, oppdyrking eller 
nedbygging av noe slag, og at de heller ikke påvirkes av noe som helst inngrep som gir en dreneringseffekt på 
noen del av myra. En kombinasjon av sikring og hydrologisk restaurering vil være effektivt, og er antakelig 
nødvendig for å nå målet om bedring til rødlistevurdering NT innen 2035. Det er foreløpig kun beregnet 
kostnader ved restaurering. Tiltak 1 som innebærer å hindre nedbygging/inngrep på lokaliteter med «akseptabel 
tilstand» innebærer at dette arealet ikke kan benyttes til alternativ bruk/utbygging, og medfører dermed 
alternativkostnader. Kostnadene per arealenhet vil avhenge av hva som er faktisk alternativ bruk av arealet – det 
kan være alt fra ingen alternativ bruk (dvs. at alternativkostnaden er null, til svært verdifulle tomtearealer, som 
innebærer høye kostnader). For presise kostnadsanslag må man gå nærmere inn på hvor de aktuelle lokalitetene 
er lokalisert og hva som er alternativ bruk på disse lokalitetene. 
 
Aktuelle virkemidler  
For å utløse den anbefalte tiltakspakken kan virkemidlene beskrevet i tabellen under være aktuelle. 
 

Nr Virkemiddel  Tiltak Beskrivelse  Bidrag til måloppnåelse 
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11.1. Områdevern 2, 3  Aktuelt for områder i god tilstand 
som i dag ikke er vernet.  

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vil 
bidra til sikring av viktige lokaliteter, og 
bidra vesentlig til å nå målet dersom en 
vesentlig andel av nødvendig areal 
vernes. (geografisk prioritet: Sør-
Norge) 

11.3 Utvalgte 
naturtyper 

2 Hensynsregel for offentlige 
beslutninger egnet til å bevare et 
utvalg forekomster av naturtypen 
utenfor verneområder. 
 
 

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vil 
bidra til økt hensyn til forekomster 
utenfor verneområder i arealsaker, 
konsekvensutredning og 
konsesjonssaker etter energilova. 
Virkemiddelet forventes ikke å gi sikre 
arealer ved store utbyggingssaker med 
stor samfunnsmessig betydning (f.eks. 
store samferdelstiltak eller store 
utbygginger til energiformål).  

12.2.2 Ny driftspost - 
trua natur 

1, 2 Budsjettposten er aktuell for 
lokaliteter som ikke er vernet. 
Aktuelt for restaurering av 
områder som er drenert.  
Det er ukjent hvor stor andel 
dette utgjør av 
utbredelsesarealet.  

Supplerende virkemiddel. En ny 
budsjettpost for å kunne gå aktivt inn 
med restaurering er viktig for 
måloppnåelsen. Virkemiddelet vil bidra 
til tiltak som bør samordnes med plan 
for restaurering av myr og anna 
våtmark (se virkemiddel 12.5). 

12.3 Statlig erverv 2,3 Virkemiddelet dekker kostnaden 
ved erstatning ved nytt vern. 

Supplerende virkemiddel. Må ses i 
sammenheng med virkemiddel 11.1 
områdevern 

12.4 Tiltak i 
verneområder  

1 Restaurering av naturtypen vil 
være aktuelt innenfor 
verneområder på arealer som 
egnet for slikt tiltak.  

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet kan 
benyttes innenfor verneområder, og vil 
der bidra vesentlig til anbefalt tiltak, og 
viktig for å gjenopprette tilstand i 
naturtypen. Virkemiddelet bør 
samordnes med plan for restaurering 
av våtmark.  
Mulig areal for tiltaket i denne 
naturtypen innenfor verneområder er 
ikke kjent. Flere restaureringsobjekter 
er identifisert gjennom plan for 
restaurering av myr og anna våtmark 
(se virkemiddel 12.5). 

12.5 Restaurering av 
myr og anna 
våtmark  
 

1, 2 Plan for restaurering av våtmark i 
Norge (2016-2020) er utarbeidet 
av Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet.  

Hoved-/Supplerende virkemiddel. 
Lokaliteter av naturtypen kan 
prioriteres for restaurering innenfor 
planen. Virkemiddelet kunne bidra 
vesentlig til måloppnåelsen gjennom 
systematisk restaurering på lokaliteter. 

12.6 Miljøkartlegging 1,2 Kartlegging av naturtyper i regi av 
miljøforvaltningen.  

Virkemiddelet er sentralt for å 
identifisere arealer av naturtypen. 
Særlig viktig er det å supplere 
kunnskapen om forekomster i Midt-
Norge og deler av Nord-Norge.  
Virkemiddelet bidrar ikke til 
måloppnåelse i seg selv, men er 
nødvendig for å ta i bruk andre 
virkemidler som bidrar til å nå målet.  

21 Plan- og 
bygningslovens 
virkemidler 

1 Hensynsregler knyttet til 
lokaliteter av høy naturverdi i 
arealforvaltningen (i 
kommunene), byggesaker og 
konsekvensutredning.  

Supplerende virkemiddel som kan 
hindre omdisponering og nedbygging 
av verdifulle lokaliteter til andre 
formål. Er lite egnet som eneste 
virkemiddel for sikring av arealer, men 
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hensynet til arealer av stor verdi (bl.a. 
utvalgte naturtyper) skal tillegges 
ekstra vekt i arealforvaltingssaker. 

51.1 Forskrift om 
nydyrking 

2 Lokaliteter av naturtypen utgjør 
miljøverdier (innen både 
biologisk mangfold, kulturminner 
og landskap) som skal hensyntas 
ved godkjenning av plan for 
nydyrking til jordbruksformål. 
Forslag om forbud mot nydyrking 
av myr ligger til behandling hos 
aktuelle departementer. 

Hovedvirkemiddel.  
Et forbud i tråd med forslaget vil sikre 
lokaliteter utenfor verneområder mot 
videre oppdyrking til jordbruksformål. 
Virkemiddelet er nytt og vil bidra 
vesentlig til måloppnåelse, men 
forutsetter tilstrekkelig strengt hensyn 
ved håndheving, inkludert vektlegging 
av dette i rundskriv og veiledninger.  

51.2 Forskrift om 
planlegging og 
godkjenning av 
landbruksveier 

2 Hindre nedbygging/inngrep i 
naturtypen når planer planlegges 
og godkjennes. 

Supplerende virkemiddel. Vil bidra til 
måloppnåelsen ved å sikre lokaliteter 
utenfor verneområder mot 
nedbygging/inngrep i forbindelse med 
landbruksdrift.  

81.3 
 

Konsesjonsplikt 
energiloven  

2 Hensyntar miljøverdier ved 
konsesjonsvedtak for 
energiutbygging (vindkraft, 
rørgater og kraftlinjer). Vilkår skal 
bidra til å opprettholde 
økologiske prosesser ved 
konsesjon, og avslå tiltak som 
berører svært store biologiske 
verdier. 

Supplerende virkemiddel. Vil bidra til 
måloppnåelsen ved å unngå 
nedbygging/inngrep i lokaliteter, 
og/eller avbøtende tiltak for å ikke 
forringe økologiske prosesser i 
naturtypen ved utbygging til 
energiformål. 

81.3.2 Detaljplan/MTA 
energiloven 

2 Detaljplan og tiltak for å avbøte 
evt uforutsette lokale 
påvirkninger ved utbygging av 
vindkraftanlegg og kraftgater 
med tilhørende infrastruktur 
 

Virkemiddelet vil kunne være aktuelt 
innenfor energisektorens miljøtilsyn, 
knyttet til å iverksette avbøtende tiltak 
dersom dette avdekker uforutsett 
negativ påvirkning etter utbygging av 
vindkraftanlegg og infrastruktur  

141.6 Utfasing av uttak 
og bruk av torv  

2 Konsekvenser av utfasing er 
utredet, og det vurderes utfasing 
eller forbud mot uttak av torv.  

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vil 
bidra vesentlig til måloppnåelsen ved å 
beskytte lokaliteter utenfor 
verneområder mot torvuttak. 
Virkemiddelet vil være nytt og bidra 
vesentlig til å nå målet for naturtypen, 
forutsatt strengt regelverk og 
håndheving gjennom tydelig 
vektlegging i rundskriv og veiledninger.  

 
 
Samlet vurdering og beskrivelse av virkemiddelpakke 
Det er identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke. 
 
Områdevern, utvalgt naturtype, forbud mot nydyrking av myr, utfasing av uttak av torv, samt styrket 
hensyn til naturtypen i arealsaker generelt og forvaltning etter sektorregelverk anbefales som 
virkemidler for å ivareta sentrisk høgmyr. Styrket hensyn i sektorforvaltningen må sikres gjennom å 
vektlegge hensyn til naturtypen særskilt i rundskriv og veiledningsmateriell knyttet til relevant regelverk. 
Restaurering av naturtypen bør skje systematisk og koordineres innenfor pågående arbeid med 
restaurering av våtmark i og utenfor verneområder. Kunnskap om naturtypen i Midt-Norge og deler av 
Nord-Norge bør ha høy prioritet ved naturtypekartlegging, både som forutsetning for øvrig 
virkemiddelbruk og for nasjonal måloppnåelse gjennom å realisere anbefalte tiltak i en region med 
betydelig del av nasjonal forekomst av naturtypen.  
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Naturtypen er utsatt for flere negative påvirkningsfaktorer, forårsaket av aktiviteter hos ulike samfunnssektorer. 
En kombinasjon av flere eksisterende virkemidler sammen med nytt regelverk vurderes derfor som nødvendig 
for å nå målet for naturtypen. Restaurering av arealer krever en samordnet innsats av formelle og økonomiske 
virkemidler. Igangsatt systematisk restaurering av myr og våtmark gjennom plan for dette over 
miljøforvaltningens budsjetter vurderes som mest egnet for å bidra tilstrekkelig til å bedre økologisk tilstand i 
naturtypen (delmål 1). Økt sikring av arealer (delmål 2 forekomstareal) må oppnås ved vern av noen større 
lokaliteter av naturtypen og status som utvalgt naturtype for øvrige, samt forbud mot nydyrking, utfasing av 
uttak og bruk av torv, og særlig hensyn til naturtypen i arealforvaltning etter plan- og bygningsloven og 
forvaltning av inngrepssaker etter sektorlover (særlig knyttet til energiutbygging). Utvalgte naturtyper er ikke 
et sikringsvirkemiddel alene, men utløser at det skal tas større hensyn til forekomster av naturtypen ved alle 
arealinngrep på tvers av sektorer, og er viktig for å unngå arealtap og forringa tilstand i høgmyr som ikke er 
verna. Et mulig forbud mot nydyrking av myr har klimahensyn som formål, men vil også gi positive virkninger for 
biologisk mangfold. Dersom forbudet innføres som foreslått vil det være et viktig virkemiddel for å unngå 
inngrep fra landbruksaktivitet på arealer av naturtypen, og bidra vesentlig til å kunne bedre naturtypens status 
på rødlista innen 2035. Tilsvarende gjelder dersom utfasing av bruk og uttak av torv realiseres.     
 
Kunnskapsstatus for sentrisk høgmyr varierer i ulike deler av landet. For å sikre god gjennomføring av 
tiltakspakken innenfor hele utbredelsesområdet anbefales det at kunnskapssammenstilling og kartlegging (med 
fjernmålingsteknikker) prioriteres for regionene Midt-Norge og sørlige deler av Nordland. Utsjekk av potensiell 
forekomst i indre Troms er også aktuelt. 
 
Ulike myrnaturtyper forekommer ofte i myrkomplekser. Anbefalt virkemiddelbruk er nær sammenfallende 
for alle de trua myrnaturtypene, og konkrete tiltak bør samordnes på kompleksnivå der mulig.   
 
Anbefalt virkemiddelpakke 
 

Nr Virkemiddel 

11.1 Områdevern  

11.3 Utvalgt naturtype  

12.3 Statlig erverv, nytt vern 

12.4 Tiltak i verneområder 

12.2.2 Ny driftspost - trua natur 

12.5 Plan for restaurering av myr og annen våtmark 

12.6 Miljøkartlegging - prioritere gjenstående aktuelle områder for naturtypekartlegging 

21 Plan- og bygningslovens virkemidler  
 

51.1 Forskrift om nydyrking – forbud mot nydyrking av myr 

81.3 Energilova – særskilt hensyn til naturtypen i konsesjonssaker  

141.6 Utfasing av uttak og bruk av torv 

 
 

Sannsynlighet for måloppnåelse 95-100 %  

Tilleggseffekter utover endret 
Rødlistestatus 

Bidrag til reduserte klimautslipp, tilpasning til klimaendringer, sikre 
leveområder til trua arter 

 
Kostnader
  

7,3 mill kr til restaurering    
+  "trolig svært høye kostnader" for sikring av nytt areal* 
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*Se forklaring og usikkerhet knyttet til dette i hoveddokumentet 
 
Forbehold 
Dersom sentrisk høgmyr blir foreslått som utvalgt naturtype, forutsetter Landbruksdirektoratet at 
konsekvensene en slik utvelgelse vil ha for landbruket og andre sektorer utredes videre og tillegges vekt ved den 
endelige beslutningen. Videre må naturtypen være tydelig avgrenset og mulig å kartfeste på en slik måte at det 
er enkelt for kommune og grunneier å forholde seg til den.  
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21/1757 141 Sistranda, 31.03.2022

TEMATISK RULLERING  AV  KOMMUNEPLANENS AREALDEL  FOR  TEMA

N/ERING  -  HØRING OG  OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til plan— og bygningslovens §11-14 og vedtak i fønnannskapet i møte 29.03.22, sak

53/22, sendes forslag til plan for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022  —

næringsarealer, på høring.

Hensikten med planarbeidet er a ha en grundig medvirknings- og utredningsprosess som grunnlag

for prioritering av nok næringsarealer i et 30-arsperspektiv. Planområdet er hele Frøya kommune.

Varsel om oppstart for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel og utlegging av

planprogram på høring ble vedtatt i sak 21/1757 den 17.08.21. Formannskapet fastsatte

planprogrammet 25.11.21 i sak 21/1757. Planprogrammet ble kunngjort på kommunens nettsider.

Forslag til plan inneholder flere deldokumenter som du vil finne pa kommunens nettsider.

]. Planbeskrivelse

2. Planbestemmelser

3. Plankart

a) Kun nye arealer

b) Nya komplett plankart

4. Kønsekvensutredning

5. ROS-analyse

6. Innspill kommet etter fastsatt planprogram- supplert med innspill i formannskapsmøte

29.03.22.

7. Visualisering Rabbaheia

8. Saksframlegg

9. Vedtak formannskapsmøte 29.03.22 sak 53/22

Det henvises til dokumenter på nettsiden til Frøya kommune:

www.frovakømmune.no/t'enester/ olitikk/kunn 'ørin er

Det blir avholdt folkemøte den 27.04.22 fra kl. 17.00  —  19.00 i Kommunestyresalen,

Herredshuset, Sistranda.

Kontaktperson Frøya kommune: Siri Bø Timestad, siribø.timestadiifrovakømmunenø.

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-postadresse

Postboks 152 Rådhusgata 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no

7261 Sistranda 7260 Sistranda
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Eventuell merknader til høring av forslag til plan  sendes  Frøya kommune, Rådhusgata 25,

7260 Sistranda eller ostmottakfåDfro a.kommune.no innen 20.05.22. Merknader merkes

21/1757.

Med hilsen

Frøya kommune

Espen Skagen

Fagleder planavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:

Statsforvalteren  i  Trøndelag;

Trøndelag Fylkeskommune;

Sametinget  — Sämediggi;

Statens vegvesen;

Norges vassdrags- og energidirektoriat;

Forsvarsbygg;

Kystverket Midt—Norge;

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;

Fiskeridirektoratet;

Luftfartstilsynet;

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark;

Mattilsynet;

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren;

Statsbygg, Region Midt-Norge;

Hitra kommune;

FK. SUT.INKR (Ingrid Kristiansen);

Frøya Eldre- og brukerråd;
Frøya Ungdomsråd;
Trafikksikkerhetsutval get v/Thomas Sandvik;

Trondheim Havn IKS;

Trønderenergi AS;

Tensio TS AS;

Statnett;

Fortidsminneforeningen  — Den trønderske avdeling;

Trondheimsregionens friluftsråd;

Frøya Turlag;

Naturvemforbundet Trøndelag;

Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag;

Hitra Frøya Bondelag;

Frøya Næringsforum;

Frøya og Hitra Fiskarlag;

Fiskarlaget Midtnorge;

Martin Ralph Pearson;

Frøya Pensjonistforening;

Bogøyvær Velforening;

Dyrvik Grendalag;
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Dyrøy Grendalag;

Ervik grendalag;

Flatval Grendalag;

Gjæsingen Velforening;

Hamarvik Grendalag;

Inntian velforening;

Klubben grendalag;

Lyngblomst;

Mausund Grendalag;

Nesset grendalag;

Nordskag og Kverva Grendalag;

Sauøy Velforening;

Sistranda Grendalag;

Skj ønhals Kretsl ag;

Stølan kretslag;

Sula Grendalag;

Sørburøya Velforening;

Titran Grendalag;

Uttian Grendalag;

Valen Grendalag;

Ørland kommune;

Åf] ord kommune;
Osen kommune;

Frøya og Hitra Villsaulag;

Frøya kirkelige fellesråd;



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/528 - 12 
Saksbehandler Ronald Bratberg 
Dato 26.04.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
033/22 Formannskap 12.05.2022 
 
 
Gnr 20 bnr 84 - Osenveien 42 - Bruksendring og ombygging 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra reguleringsplan 
for Osen sentrum for bruksendring av totalt 104 m2 bruksareal til etablering av utleieleiligheter ved 
eiendommen Auto`n ved gnr. 20, bnr. 84 i Osen kommune.  
  
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:  
Auto'n søker om dispensasjon fra reguleringsplan for Osen sentrum for bruksendring for deler av 
eksisterende bygning ved gnr. 20, bnr. 84 i Osen kommune. Bruksendringen gjelder et BRA 
(bruksareal) på 104 m2 som ønskes endret fra butikk og lager til utleieformål, begge innenfor næring. 
I tillegg søkes det om dispensasjon for byggeavstand til fylkesvei 715 med inntil 21,5 m målt fra midt i 
vei. I forbindelse med ombyggingen er det behov for å sette opp en utvendig 
svalgang/trappeoppgang som kommer 1,3 m nærmere fylkesveien. 
  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Bruk av eksisterende bygningsmasse som ikke er hensiktsmessig for andre formål, kommer nå til 
nytte ved at arealene bygges om og tas i bruk til andre formål. Bygget får en nyere og penere fasade 
etter at det er renovert. Ved ombygging av vil dette gi en ny inntektskilde for Auto`n AS, og et 
overnattingstilbud som er etterspurt i kommunen. 
  
 
Planstatus 
Reguleringsplan for Osen sentrum. 
  
 
Planformål 



Eiendommen er i kommuneplanens arealdel regulert til næringsarealer/forretning og hensynssone 
brann/eksplosjonsfare. 
  
 
Atkomst 
Adkomst til eiendommen er fra fylkesvei 715. Det vil ikke bli noen endring av adkomst til 
eiendommen. Det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel før evt. ombygging. 
  
 
Nabovarsel 
Søker har ikke mottatt merknader til nabovarslet. 
  
 
Høring: 
Saken har vært på høring hos Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag. 
  
Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til saken: 
Det søkes om å bygge om et næringsareal (butikk/lager) til 4 utleieenheter. Eiendommen er i dag 
regulert til næringsvirksomhet/forretning i gjeldende reguleringsplan for Osen sentrum, vedtatt 
12.04.2000. Det søkes samtidig om dispensasjon fra byggegrense mot fv. 715. 
  
Regional utvikling/planfaglige vurderinger 
Fylkeskommunen er positiv til næringsutvikling i bygdesamfunn i Trøndelag. Vi har ingen merknader 
til omsøkte bruksendring. 
Vi vil imidlertid oppfordre til å se om en eller flere av utleieenhetene kan etableres med universell 
utforming. Målet med universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for 
personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. 
  
Trafikkfaglige vurderinger 
I henhold til gjeldende reguleringsplan er byggegrense mot fv. 715 på omsøkte eiendom 30 meter fra 
midtlinje på vegen. Det søkes om dispensasjon fra byggegrense mot fv. 715 for oppføring av en 
svalgang/trappeoppgang 21,5 meter fra midtlinja på vegen. 
Eksisterende bygg ligger 15 meter fra midtlinje på vegen. Fylkeskommunen har ingen merknader til 
oppføring av svalgang som omsøkt, men vil påpeke at det ikke kan kreves erstatning for skader og 
ulemper som følge av at bygningen/innretningen ligger nær fv. 715. 
For det tilfelle kommunen finner å gi dispensasjon, opplyses det om at før næringsareal kan 
omdisponeres skal det foreligge tillatelse til endret/utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 715 jf. plan- og 
bygningsloven § 27-4. Det bes om at kommunen påser dette, og orienterer søker om at søknad om 
avkjøringstillatelse må sendes Trøndelag fylkeskommune via denne lenken:https://www.vegvesen. 
no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel 
  
Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, må det fortsatt 
være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom slik at rygging ut på offentlig 
veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må ivaretas. 
  
Støy/støv fra fylkesvegen 
Fylkesveg 715 genererer støy slik at omsøkte eiendom ligger i gul støysone. Fylkeskommunen har 
som vegeier ansvaret for at all nybygging langs fylkesvegene ikke er i strid med anbefalingene i 
retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Grenseverdiene for støy og 
luftkvalitet i klima- og miljøverndepartementets rundskriv T-1441 og T-1520 må tilfredsstilles.  
  
Videre arbeid 



Fylkeskommunen har ikke merknader til omsøkte tiltak, men minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe 
spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
  
Statsforvalteren i Trøndelag har følgende merknader til saken: 
Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. 
Uttalelse fra fagavdelingene: 
Klima og miljø og Helse og omsorg: 
Under forutsetning av at det stilles vilkår i tillatelsen om at det skal utføres tiltak for å ivareta krav 
om innendørs lydnivå og lydnivå på uteoppholdsareal i henhold til T 1442/21, har vi ingen merknad. 
  
Kommunens vurdering:  
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.): 
Omsøkte tiltak ønskes gjennomført på et BRA på 104 m2 som i dag rommer gamle butikklokaler i 1. 
etasje og lager i 2. etasje. Det ønskes nå å foreta ombygging av disse til i alt 4 utleierom. 
  
Generelt: 
Eiendommen er i dag regulert til næringsvirksomhet/forretning. Eiendommen er en drivstoffstasjon 
med verksted for reparasjon av biler samt en tilhørende kiosk. Formålet forblir næring, men deler av 
arealene blir utleie av rom, som også er næring. Endringen både i ombygd areal og formål vurderes 
som liten i forhold til hvilket formål arealene er avsatt til i plan. Fylkeskommunen og Statsforvalteren 
påpeker at grenseverdiene for støy og luftkvalitet må tilfredsstilles, jf. rundskriv T 1442 og T 1520. I 
tillegg oppfordrer fylkeskommunen til at en eller flere av leilighetene etableres med universell 
utforming. Universell utforming av minimum en leilighet vil være naturlig. Ellers er det sendt epost til 
tiltakshaver om at det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel som påpekt av 
fylkeskommunen. Denne saken behandler kun dispensasjon for bruksendring, og tekniske krav som 
nevnt i forkant vil bli vurdert/krevd i selve byggesaken som behandles som delegert sak. 
  
Vurdering av fordeler: 
Når det gjelder avstand til fylkesvei 715 er det snakk om 1,3 m nærmere enn det er i dag, som 
sannsynlig ikke vil ha noen betydning for trafikksikkerheten i området, da det ikke legger beslag på 
«nye» arealer. Det vil fortsatt være god sikt i begge retninger for biler som kjører både inn og ut av 
området. Det pekes også på at det miljømessig er en fordel å få utnyttet eksisterende arealer som pt. 
ikke er i bruk. Derfor vurderes det som positivt med tanke på at nye arealer ikke trengs å tas i bruk. 
Ombygging av eksisterende bygg krever mindre ressurser, og er mindre belastende for miljøet enn 
oppføring av nye bygg, som beslaglegger nye arealer og øker material- og transportbehovet. 
  
Vurdering av ulemper: 
Osen kommune kan ikke se at omsøkte tiltak/bruksendring skal ha noen negativ betydning for verken 
bygg eller området bygget står på, som gjør at prosjektet ikke kan realiseres. 
  
Konklusjon: 
Osen kommune vurderer fordelene med ombygging av deler av bygning som klart større enn 
ulempene, og vil derfor anbefale bruksendring som omsøkt. 
  
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er i Artsdatabanken og Naturbase 
ikke registreringer som er til hinder for omsøkte ombygging. Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 
vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen med plan- 
og bygningsloven. Ombygging av eksisterende lager og forretning 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 reves 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 22 a. 
  
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, høyspenningsanlegg 
eller støy. Området er i reguleringsplan definert som hensynssone brann/eksplosjonsfare. Dette ut 
fra at det er en drivstoffstasjon. Det vil i selve byggesaken kreves tiltak slik at sikkerheten ved 
leilighetene blir ivaretatt på den beste måten. Det må stilles strenge krav til brannskille samt 
rømningsmuligheter fra utleiebygget. Tiltaket ligger under den marine grense, men det er ikke 
registreringer som kan si om det finnes kvikkleire i området. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens for området. 
Tiltaket er vurdert å ikke påvirke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp. Derimot vil ombygging av eksisterende lokaler 
kreve mindre ressurser enn hva et nytt bygg vil gjøre. Tiltaket vil også medføre mindre utslipp fra 
kjøretøy med tanke på at reisende som har en jobb å gjøre i Osen, slipper å kjøre til andre kommuner 
for å overnatte. 
  
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for Osen sentrum for bruksendring fra butikk og lager 
til utleieformål ved gnr. 20/84 i Osen. Totalt er det et BRA på 104 m2 skal bygges om til utleierom. I 
tillegg søkes det om dispensasjon for byggeavstand til fylkesvei 715. Det søkes om en byggeavstand 
til midt i vei på 21,5 m. Eiendommen er i reguleringsplan avsatt til forretning/næringsvirksomhet. 
Saken har vært på høring hos Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag. Ingen av 
instansene har merknader til bruksendring. 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 20 Bnr: 84 Fnr: 0 Snr: 0
Adresse: Osenveien 42, 7740 STEINSDALEN, med
flere

Hj.haver/Fester:  

OSEN
KOMMUNE

Dato: 31/3-2022   Sign: Målestokk
1:5000
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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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SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 20 Bnr: 84 Fnr: 0 Snr: 0
Adresse: Osenveien 42, 7740 STEINSDALEN, med
flere

Hj.haver/Fester:  

OSEN
KOMMUNE

Dato: 31/3-2022   Sign: Målestokk
1:2000
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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.



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/26 - 5 
Saksbehandler Sandra Gausen 
Dato 24.03.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
034/22 Formannskap 12.05.2022 
 
 
Vedtak om deling - Gnr 1 bnr 1 - Husvikveien 18 - Oppretting av ny grunneiendom 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet gir med hjemmel i jordloven § 12 og plan- og bygningsloven §§ 
19-1 og 20-1 bokstav m., tillatelse til fradeling av 5 daa tomt med bolighus og et naust, fra 
eiendommen gnr. 1 bnr. 1. 
  
Vilkår: 

• Resterende areal og driftsbygning skal etter fraskillelsen opprettholdes som gnr. 1 bnr. 1. 
• Eiendommen gnr.1 bnr. 26 som også tilhører Egil Barland, slås sammen med gnr. 1 bnr. 1.  

 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Egil Barland og 3 søsken tok over eiendommen gnr. 1 bnr. 1 etter sine foreldre. De ønsker nå å dele i 
fra hovedhuset med et omliggende areal på ca. 5 daa totalt og et naust. Den nye tomta og naust skal 
den ene søsteren Bodil Nordfjellmark erverve. Resterende areal og driftsbygning skal Egil Barland 
beholde. Eiendommen består ifølge NIBIO av totalt 506 daa fordelt på 18,8 daa fulldyrket areal, 16,5 
daa innmarksbeite, 44 daa produktiv skog og resterende annet markslag. Det er svært lenge siden 
det har vært noe drift på gården og eiendommen har de senere år vært benyttet som fritidseiendom. 
  
Vurdering 
Det er søkt om dispensasjon fra plan og bygningsloven § 20-1 samt § 19-1. 
 
Søknaden må behandles etter jordloven § 12. 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for en tenleg og veriert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealeressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- 
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 
dei fell inn under formålet i jordlova.  
 
Fradelingen er i dette tilfelle forsvarlig ut ifra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Det 
har ikke vært drift på gården på mange år, og den har for lite næringsgrunnlag til å bestå som et eget 
gårdsbruk med drift i framtiden. Ingen arealressurser går tapt som følge av delingen. Fradelingen 
anses derfor ikke å gi noen driftsmessige ulemper for landbruket i området, men samtidig vil en ren 
fradeling uten vilkår, medføre at eiendommen gnr. 1 bnr. 1 består som en jord-/utmarkseiendom 
uten våningshus. Ved å sette vilkår om at eiendommen gnr. 1 bnr. 26 slås sammen med eiendommen 



gnr. 1 bnr. 1, opprettholdes eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som en landbrukseiendom med både 
driftsbygning og våningshus. Gitt dette vilkåret finner Osen kommune at delingssamtykke etter 
jordloven § 12 er til stede. LNF(R)-formålet blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved en slik løsning.  
 
Arealet som er omsøkt fradelt er på ca. 5 daa. Det er betydelig større enn tidligere vedtatte delinger i 
kommunen, og en betydelig størrelse med tanke på at eiendommen skal brukes til fritid. En kan 
imidlertid forstå hvorfor en ønsker denne inndelingen av eiendommen med tanke på arronderingen. 
Det blir et naturlig skille ned mot sjøen og videre mellom hovedhus og driftsbygning ned mot veien. 
Arealet på den omsøkte tomta vil bestå av bebygd areal og det som i NIBIOs kartlag er klassifisert 
som annet markslag, i dette tilfellet berg. Ved denne søknaden om fradeling anses det av de nevnte 
årsakene som akseptabelt at den fradelte eiendommen ender opp med et areal i størrelsesorden 5 
daa, og dermed overskrider tidligere vedtatte delinger.  
  
Totalt sett er vurderingen at Osen kommune godtar at det opprettes ny grunneiendom jf. § 20-1 
bokstav m., gitt vilkår om at eiendommen gnr. 1 bnr. 26 slås sammen med eiendommen gnr. 1 bnr. 
1. En kan ikke finne noen klare ulemper med selve delingen og fordelene anses derfor å være større 
jf. pbl. §19-2. 
 
Delingen er vurdert med tanke på naturmangfoldloven: 
Vi kan ikke se at delingen vil være i strid med naturmangfoldloven § 8 kunnskapsgrunnlaget. Vi kan 
heller ikke se at de er påregnelige negative effekter i "føre-var" prinsippet i samme lov. Vi kan videre 
ikke se at økosystemet vil få en større belastning jf. § 10 samme lov. Vi har ingen indikasjoner på at 
miljøforringelser vil oppstå jf. naturmangfoldloven § 11. I samme lov § 12 om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmuligheter, føler vi oss trygge på at dette blir ivaretatt. 
 
Delingen er vurdert med tanke på kulturminneloven: 
Kulturminneloven har ingen vesentlig relevans ved fradelingen. Samtidig vil Osen kommune vise til 
det generelle aktsomhetskravet hvis kulturminner skulle komme for en dag. 
  
Høringer: 
Saken er sendt på høring til Statsforvalteren i Trøndelag som kommer med faglig råd om å 
redusere størrelsen på den nye tomta da dette kan sette presedens for framtidige 
delinger/fritidseiendommer. I denne saken er det faglige rådet fra statsforvalteren ikke gitt 
avgjørende vekt, da arealet og grunnen er slik den er på området, og den nye tomta vil få naturlige 
avgrensninger.    
 
Saken er også sendt på høring til Trøndelag fylkeskommune som ikke har noen merknader i saken. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen relevans. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen relevans. 
 
Sammendrag: 
Delingen vil ikke føre til at noen arealressurser går tapt. Delingen fører heller ikke til miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Arealet som ønskes fradelt er større enn tidligere delingssaker 
som er omsøkt og vedtatt i kommunen. Men hver sak er unik, og det er i dette tilfelle et bruk som 
ikke er i drift og ingen landbruksarealer går tapt som følge av delingen. Bruken av arealene vil være 
den samme som før. Arealet i rundt består av berg som grenser ned mot sjø og gir en naturlig 
arrondering på eiendommen. Samlet sett er det ingen klare ulemper med delingen og Osen 
kommune finner derfor at delingen kan tillates. 
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Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppretting av ny 
grunneiendom ved gbnr. 1/1, Husvikveien 18 i Osen 
kommune 

Viser til oversendelse den 14.02.2022 med høring av søknad om fradeling av 
eiendom på gbnr. 1/1 på Sætervik i Osen kommune. 
 
Det søkes om å kunne fradele eksisterende hovedhus med naust fra driftsareal 
og driftsbygninger.  
 
Fylkeskommunen har ingen merknader til omsøkte tiltak, men minner om den 
generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
rådgiver 
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Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppretting av ny 
grunneiendom ved gbnr. 1 / 1 ,  Husvikveien 18 i Osen 
kommune 

Viser ti l oversendelse den 14.02.2022 med høring av søknad om fradeling av 
eiendom på gbnr. 1/1 på Sætervik i Osen kommune. 

Det søkes om å kunne fradele eksisterende hovedhus med naust fra driftsareal 
og driftsbygninger. 

Fylkeskommunen har ingen merknader til omsokte tiltak, men minner om den 
generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

Med vennlig hilsen 

Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
rädgiver 
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Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppretting av ny 
grunneiendom - Husvikveien 18 - Osen 1/1 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven. En 
viktig oppgave for Statsforvalteren som sektormyndighet, er å gi uttalelser i dispensasjonssaker hvor vi uttalelser oss 
som sektormyndighet innenfor flere fagområder. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale vedtak i plan- og 
byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.  
 
Bakgrunn   
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til fritidsbolig på 
eiendommen 1/1 i Sætervika, Osen.  Omsøkte tomt er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig 
avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Tomtearealet er oppgitt til 5,5 daa samt 0,3 daa (naust). 
Kommunen er positiv til saken.  
 
Dispensasjonsadgangen  
Arealplanlegging skjer gjennom arealplaner som har gjennomgått en helhetlig vurdering etter en 
demokratisk prosess hvor berørte parter har hatt en mulighet til å medvirke. Alle tiltak innenfor 
planområdet skal følge de samme bestemmelsene for å kunne ivareta likebehandling.  
Dispensasjon er en snever unntaksregel som kan benyttes i enkeltstående tilfeller som ikke skaper 
uheldige presedensvirkninger som igjen kan ha som følge at de i praksis setter bestemmelser i plan 
til side.  
 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til fritidsbolig på 
eiendommen 1/1 i Sætervika, Osen.  Omsøkte tomt er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig 
avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Tomtearealet er oppgitt til 5,5 daa samt 0,3 daa (naust). 
Kommunen er positiv til saken.  
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Statsforvalteren som landbruksmyndighet har ut fra nasjonale og regionalt viktige 
landbruksinteresser ingen avgjørende innvendinger til tiltaket, men vi har faglig råd om å redusere 
tomtestørrelsen. Dette med bakgrunn i at store tomter til fritidseiendommer kan skape presedens.   
 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
Konklusjon 
 
 
 
 
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tor Sæther (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 

Statsforvalteren gir faglig råd, se uttalelsen over.
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22/26 - 2 14.02.2022

Oversender søknad til uttalelse  - Gbnr 1/1 - Husvikveien 18 - Oppretting av ny 
grunneiendom

Tiltak: Oppretting av ny grunneiendom
Byggested: Gbnr: 1/1 Husvikveien 18
Tiltakshaver: Egil Barland
Ansvarlig søker: Egil Barland

Informasjon om tiltaket
Tiltaket gjelder deling av eiendom på gnr. 1 bnr. 1. 

Egil Barland og 3 søsken tok over eiendommen som ligger på Sætervik i Osen etter sine foreldre. De 
ønsker nå å dele i fra hovedhuset, naust og areal rundt, slik at den ene søsteren kan overta dette. 
Resterende areal og driftsbygningen skal Egil Barland beholde. Eiendommen består av, ifølge NIBIO, 
totalt 506 daa fordelt på 18,8 daa fulldyrket areal, 16,6, daa innmarks beite, 44 daa produktiv skog og 
resterende annet markslag. Det er svært lenge siden det har vært noe drift på gården.

Det er søkt om dispensasjon fra plan og bygningsloven § 20-1 samt §19-1. Osen kommune har ikke 
noe imot at det opprettes en ny grunneiendom jf. § 20-1 bokstav m. Dette begrunnes med at det er 
bruksrasjonalisering, som bifalles av storsamfunnet. Det anbefales at dispensasjon gis, da fordelene 
med dispensasjonen anses å være større enn ulempene ved tiltaket jf. §19-2.

Vurdering av søknaden etter jordloven § 12 
Den som vil dele en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk må ha 
delingssamtykke. Kommunen kan gi tillatelse dersom ett av to vilkår i loven oppfylles: 1) At 
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 2) at delingen er forsvarlig ut fra det hensynet til 
den avkastingen eiendommen kan gi. 

I tillegg skal det ved vurdering av søknaden tas hensyn til drifts og miljømessige hensyn for 
landbruket i området, godkjente planer for arealbruk etter plan- og bygningsloven og til 
kulturlandskapet. 

Fradelingen er i dette tilfelle forsvarlig ut ifra hensynet til den avkastingen eiendommen kan gi. Det 
er ikke mye jordbruksareal på gården og det er veldig fragmentert med bolighus spredt inn imellom 
beite og fulldyrket areal.
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Fradelingen anses derfor ikke å gi noen driftsmessige ulemper for landbruket i området. 

Kommunen finner etter dette at delingssamtykke etter jordloven § 12 er til stede.

Vurdering av søknaden etter LNF(R)
LNF(R) formålet skal sikre landbruks-naturvern og friluftsinteresser. Det sentrale er om 
landbruksinteressene ikke blir” vesentlig tilsidesatt” som følge av fradelingen, og kommunen kan ikke 
se at LNF(R)-formålet blir vesentlig tilsidesatt i denne saken.

Vurdering av søknaden opp mot naturmangfoldloven og kulturminneloven 
Delingen er vurdert opp imot naturmangfoldloven § 8-12. Vi kan ikke se at delingen vil være i strid 
med naturmangfoldloven § 8 kunnskapsgrunnlaget. Vi kan heller ikke se at det er påregnelige 
negative effekter med tanke på «føre-var» prinsippet i samme lov § 9. Vi kan videre ikke se at 
økosystemet vil få en større belastning jf. § 10 samme lov. Vi har ingen indikasjoner å på at 
miljøforringelser vil oppstå jf. naturmangfoldsloven § 11. Og i samme lov § 12 om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmuligheter, føler vi oss trygge på at dette blir ivaretatt. 

Osen kommune kan ikke se at delingen vil få negative konsekvenser for kulturminneloven, men viser 
til det generelle aktsomhetskravet hvis kulturminner skulle komme for en dag. 

Delingen legger til rettet for en tjenlig bruksstruktur. Ingen arealressurser går tapt som en følge av 
delingen. Delingen fører ikke til miljømessige ulemper for landbruket i området.

Uttalelse fra statsforvalteren
Før kommunen behandler saken videre, ber vi om deres uttalelse innen fire uker. 
Vedlagt følger kopi av søknad med vedlegg.

Har du spørsmål?
Ta kontakt om dere har spørsmål i saken.

Med hilsen

Sandra Gausen
Rådgiver

Vedlegg
Søknad om oppretting av grunneiendom
Situasjonskart
Kart 1,1.

Mottakere
Trøndelag 
Fylkeskommune

Fylkets hus Postboks 
2560

7735 STEINKJER



[] I) soknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pl $ 20-1 m

D II) Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter PbI $ 20-1 m,
eller oppmålingsforretning etter MIS 33.
MI$  5,  siste ledd og matrikkelforskr. &$$43-48

Ill) Rekvisisjon av oppmålingsfon-etning
Matrikkelloven $ 33

OSEN KOMMUNE
Utvikling og Miljø

Kommunehuset
7740 STEINSDALEN

www.osen.kommune.no-

Journalforing/stempel:

Sknaden/rekvisisjonen gjelder:

Eiendom

Gnr. 7 Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Bruksnavn/adresse:

I) soknad om tiltak
(deling) etter, Pbl § 20-
lm og matrikulering
etter MI  $  5.

Sakstype, pbl $ 20-1 m, oppretting av

Ny grunneiendom

[] Ny anleggseiendom

[] Nyttjordsameie

D Ny festegrunn over 10 år

[] Arealoverforing

Deling  i  hht.

D Reguleringsplan

D Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

D Privat forslag

 
Annet: .

Søknad om dispensasjon jf. pbl  $  19-1:

[] Plan- og bygningslov

[] Kommuneplan

[] Reguleringsplan

D Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

II) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl §

20-1 m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml $ 33.

[] Sammenslaing (matrikkelforskr. $ 43)

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

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

[] Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. $ 32,ML $$34, 6(serlige grunnerer)

L] Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Annet (angi hjemmel):

Ill) Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
MI$ 33.

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

Ill Grunneiendom  Anleggseiendom  Jordsameie  Festegrunn  Arealoverføring

Må besvares:

A) [K 0nskes gjennomfort uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er  16  uker etter
pbl-vedtak, $ 20-1m + event vinter-
forskrift,  matrikkel  forskriften $ 18.3)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

B) D Onsker autsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pbl $ 93.h bort.)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

C) D Ønsker eller særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25).

Kommunen fastsetter frist for
fullforing, ikke lenger enn  2 ar.

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

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

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

[] Grensejustering (matrikkelforskr. $ 34)

D Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven $ 7, matrikkelforskr. § 35)

D Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. $ 32) (se også felt II)
D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. $ 31) (se også felt II)
D Annet (angi hjemmel):
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Sesitikasion av arseller) som sokes ore. -

Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse pa kjoper/fester
før deling journal nr.

A

1 .""

Ul-· re Ia f, , rtta600 • .
2 60 NE. Be, /'oS c aaat

I

--
Opplvsninger om omsøkt tiltak: bruk, adkomst. vannforsvnine: 02 avløo:

Parsellen(e)

I
Gnt./Bnr./Fnr./Sr.

skal D Selvstendig bruksenhet D Tilleggsareal til

benyttes
Iii D Bolighus D Offentlig virksomhet D Offentlig friluftsområde

k Fritidshus  Landbruk/Fiske D Offentlig veg

 Industri/Bergverk  Naturvern [] Kommunikasjonsareal/tekn. Anlegg

 Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant 0a t./a2.57.......
Adkomst   Pivat vegRiks-/fylkesveg Kommunal veg

Pbl § 27-4

Vegloven  Ny avkjørsel fra offentlig veg  Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

$$ 40-43

D Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) D Søknad 0111 avkjørseltillatelse vedlegges  Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

Vann-
D Offentlig vannverk  forsyning Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pbl § 27-1
D Annet:

Avløp
orrentlig avløpsanlegg [] Privat enkeltanlegg

Beskriv:

Pbl § 27-2 D Privat fellesanlegg
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Vedlegg:

Nr. fra  - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)  
Kart og situasjonsplaner /{  
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

D
Private servitutter  
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter  
Skjema for krav om sammenslåing

D
Andre avtaler, dokumentasjon

D
Andre vedlegg  
Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i/ ikke foreligger heftelser,  urådigheter eller andre restriks ioner som er til hinder for matrikulering
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PARTSLIS1'E :
Naboer, rettighetshavere. andresomer parter.
Det 111ålegges v,ed 1 ..at'ltoriemte11eRcleskisse og andre dokumenter sorn viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven
nedenfor ma fylles ut. Ved sknad omdeling ma det legges ved gjenpartog kvitteringfor varsel er git/sendt

Gnr. Bnr. Fnr. Navn. Adresse.
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SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 0 Bnr: O Fnr: 0 Snr:o
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Hj.haver/Fester: Seter
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OSEN Dato:18/3-2013 Sign:
KOMMUNE
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SITUASJONSKART
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Gnr: undefined Bnr: undefined Fnr: undefined Snr: undefined

Adresse: undefined
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Målestokk 1: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 11.02.2022 13:08
Eiendomsdata verifisert: 11.02.2022 10:28

GÅRDSKART  5020-1/1/0

1/1/0-8/4/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

18.8
2.6

16.6
44.5

413.6
9.9
0.3

506.3

38.0

506.3

44.5

423.5
0.3

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/230 - 5 
Saksbehandler Jo Terje Stein 
Dato 04.05.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
035/22 Formannskap 12.05.2022 
 
 
Tilrettelegging for fiskebåter  -  flytebrygge/fiskerikai mv.   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune ved formannskapet ber med utgangspunkt i formannskapets diskusjon, 
administrasjonen se på mulige løsninger for videre utnyttelse av Strand havn som ivaretar dagens 
fiskefartøyer, samt mulige utvidelser i sjarkflåten. Dersom forslag til løsning medfører endring i 
tidligere prioriteringer og føringer, skal saken fremmes for formannskapet for avgjørelse. 
  
  
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har tidligere investert i flytebryggeanlegg som er tiltenkt sjarkfiskere. 
Fiskerikai/allmenningskai er kun tiltenkt nyttet ved lasting og lossing av fiskebåter og andre fartøyer, 
samt som nødhavn og reserve liggeplass for Osenfjord. Samtidig er det vedtatt gebyrer for bruk av 
fiskerikai/almenningskai i tråd med at denne kaia ikke skal nyttes som fast kaiplass. 
  
En fiskebåt har motsatt seg flytting til tildelt kaiplass på flytebryggeanlegget. Dette med blant annet 
henvisning til at grunnforholdene ved tildelt plass, vil medføre at båten tar nedi bunnen ved fjære 
sjø. 
  
Vurdering: 
Osen kommune skal være en næringsvennlig kommune. Dette tilsier at kommunen må bidra til at 
fiskebåter kan få tilgang til kaiplass til en levelig kostnad. Samtidig er det viktig at 
fiskerikai/almenningskaia nyttes og brukes i tråd med intensjonen. 
 
Generelt bør alle i samme situasjon likebehandles. Dette er gjeldende også i denne saken. Unntatt fra 
denne regelen er prioriteringsliste ved tildeling av båtplasser på flytebryggen. Prioriteringslisten 
tilsier at båter hjemmehørende i Osen prioriteres foran båter hjemmehørende i andre kommuner. 
Slik situasjonen er per nå på flytebrygga, kan denne regelen gi muligheter for flytting/endring av 
tildelt plass. 
  
Det er flere alternative løsninger som kan sørge for at lokale fiskebåter får tilgang til kaiplass. Også 
den/de båtene som krever noe større dybde enn det flytebryggeanlegget tilbyr ved alle kaiplasser. 
Dette kan være løsninger som: 



  
• Utvidelse av flytebryggen 
• Mudring av bunnen ved flytebrygga 
• Omflytting av båter på flytebrygga 
• Etablering av andre kailøsninger/utvidelser av annen kai. 

  
Før administrasjonen kommer med en anbefaling av løsning, er det hensiktsmessig med en diskusjon 
i formannskapet om prioriteringer og vurderinger mtp fremtidige disponeringer og investeringer.    
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ikke relevant for saken. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ikke relevant for saken. 
 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/25 - 6 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 02.05.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
036/22 Formannskap 12.05.2022 
 
 
Regnskap og årsmelding 2021 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem for formannskapet med oppmodning om følgende innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret godkjenner regnskap og årsmelding 2021. Merforbruk på investering på 1 112 000 
kroner dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjett 2022 
tilsvarende. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Regnskap og årsmelding for 2021 
  
Vurdering: 
Regnskapet viser et regnskap i balanse, og med et mindreforbruk for 2021 på den totale drifte på 3 
537 000 kroner. Dette er netto resultat av ordinær drift, og skyldes først og fremst overføringer av 
midler til havbruksfondet. 
Saken behandles i formannskapet sammen med kontrollutvalgets uttalelse. Formannskapets 
innstilling legges deretter frem for kommunestyret til vedtak. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen vesentlige folkehelseperspektiv i saken. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen vesentlige klimaperspektiv i saken. 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Årsmelding 2021 
Regnskap og noter 2021 
Revisjonsberetning Osen kommune 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021(72698)(1) 
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ÅRSMELDING 2021

Osen kommune
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INNLEDNING

Hensikten med meldingen
I henhold til kommuneloven § 14-7 skal det utarbeides en 
årsberetning for kommunens samlete virksomhet. Det er 
rådmannens ansvar å utarbeide og fremme kommunens 
årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med 
bestemmelsene i kommuneloven og god kommunal 
regnskapsskikk.

Rådmannen anser årsberetningen som en hoveddel av 
oppfyllelsen av dette kravet i kommuneloven.
Hovedhensikten med årsmeldingen er å vise om 
kommunens ressurser er forvaltet forsvarlig, og om det er 
samsvar mellom politikernes forventninger gjennom 
årsbudsjettet, planer eller enkeltvedtak, og det framlagte 
årsresultatet. I tillegg viser årsmeldingen at kommunen så 
langt ivaretar den økonomiske handleevnen over tid. 
Årsmeldingen skal gi muligheter til evaluering, slik at det 
skal være mulig å korrigere ressursbruken dersom dette er 
ønskelig.

Rådmannen ønsker å legge frem en så konkret og kort 
årsmelding som mulig. Årsmeldingen inneholder derfor en 
beskrivende og økonomisk del med nøkkeltall i kortformat. 
Ellers utarbeides det en økonomisk oversikt med noter, 
samt et detaljert årsregnskap for regnskapsåret 2021.

Om kommunen
Areal: 387 km²
Kystlinje: 123 km
Fylkesveier: 63 km
Kommuneveier: 16 km

Nøkkeltall for Osen kommune

Nøkkeltall 2019 2020 2021

Innbyggere 31.12. 948 925 904
Frie inntekter pr. 
innbygger 85 535 88 579 97 817

Eiendomsskatt pr. 
innbygger 1 253 1 861 1 719

Netto lånegjeld pr. 
innbygger 88 496 100 394 95 122

Netto lånegjeld i % 
av bruttoinntekt 67,2 68,0 63,1

Netto driftsresultat 
i % av bruttoinntekt 3,9 5,1 3,1

Ansatte i 
kommunen 131 128 107

Årsverk i 
kommunen 92 89 88

Kommuneøkonomien
Ut fra tidligere gjeldende regnskapsprinsipper viser 
regnskapet for 2021 et mindre-forbruk på den totale drifta 
på kr 3 537 `. Dette er netto resultat av ordinær drift. Disse 
midlene er regnskapsført til fondsavsetning og derfor 
kommer regnskapet ut i 0 på drift. Netto driftsresultat 
(etter at renter og avdrag er betalt) er på 3,1 % (KOSTRA). 
Dette er en nedgang fra året før, som var på 5,1 %.  
Driftsresultatet er påvirket av ekstraordinære inntekter 
(havbruksfond). Det er et mål at netto driftsresultat er 
nærmere 3 % for å kunne bygge opp nødvendig buffer for 
fremtidige utfordringer. Teknisk beregningsutvalg 
anbefaler 1,75 %.  
Det vises til økonomisk oversikt lenger bak i heftet, for 
flere detaljer. 

Vi foretok 2 salderinger av driftsbudsjettet og 1 saldering 
av investeringsbudsjettet gjennom året. I tillegg er det lagt 
frem 2 tertialrapporter underveis i budsjettåret, der både 
drift og investering er tatt med.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt

Fondsreserven utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 
30,525 mill. Dette er en nedgang på 17 % fra 2020. 
Disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2021; 19,4 % av 
brutto driftsinntekter mot 23,8 % i 2020, 20,3 % i 2019 og 
16,7 % i 2018. 

Avsetning på fond
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Næringsfond/Næringsarbeid

I 2021 har næringsfondsstyret tildelt kr. 850 000,- i lån fra 
næringsfond II, og i tillegg er det ut fra tidligere tildelinger 
«resirkulert» en del midler til næringsfondene. Totalt ble 
det i 2021 innbetalt kr 83 356,- i avdrag på lån til 
næringsfondet, samt noen renter.

Næringsfondsstyret har hatt 2 møter, behandlet 14 saker 
og utbetalt kr 2 436 533,- i tilskudd gjennom året.

Stillingen som næringsmedarbeider er kombinert mellom 
landbruksforvaltning, tilrettelegging for næringsarbeid 
lokalt og arbeid med næring på Fosen samt Namdalen.

Skatteinngang
Total skatteinngang for 2021 var kr 23 662 184,- mot 
21 980 388,- i 2020. Dette er en økning på kr 1 681 796,- 
fra året før.

Arbeidsledighet
Registrert gjennomsnittlig arbeidsledighet var i 2021 på 1,2 
%. Dette er det samme som foregående år.

Lånegjeld
Netto lånegjeld var ved årsskiftet 2021/2022 på kr 85 990 
mill. Per innbygger blir dette kr 95 122,-. Dette er en 
nedgang fra året før på kr 6 875,- pr. innbygger.

Netto lånegjeld pr. innbygger

Beredskap
Kommunen har gode rutiner for håndtering av kriser og 
hadde siste tilsyn på beredskap av statsforvalteren i 
februar 2021. Det ble vedtatt ny ROS- analyse for 
kommunen i 2021 (utarbeidet i 2020). Det ble ikke 
gjennomført øvelser i 2021, men etter utbruddet av Covid 
19 har organisasjonen hatt jevnlige stabsmøter for 
håndtering av, og tiltak i forbindelse med pandemien.

Organisasjon
Reglement for kommunestyre, politiske utvalg og rådmann 
ble revidert og vedtatt i 2021. Revidering av 
personalreglement ble også utført i 2021. Øvrige planer tas 
opp ut fra planprogram vedtatt i 2020. Dette sikrer 

organisasjonens fokus på, og arbeid med bevissthet rundt 
hva vi ønsker i Osen kommune.
Antall ansatte i og antall årsverk i organisasjonen er 
nedadgående. Antallet årsverk var i 2021, 88 stk., fordelt 
på 107 ansatte mot 89 i 2020, fordelt på 128 ansatte. Av 
disse var 53 deltidsstillinger, mot 85 i 2020. Av 
deltidsstillingene var 96 % kvinner, mot 81 % i 2020. Det 
ble i 2021 innført nytt saksbehandlings-system i 
kommunen (ACOS), noe som har krevd vesentlig 
innføringsinnsats internt i organisasjonen.

Likestilling
Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen 
viser skjevfordeling mellom kjønnene. 85 % av de ansatte 
er kvinner, 84,37 % i 2020. I ledende stillinger er 43 %, (3 
stk.) kvinner, og 4 menn. Ut fra dette mener rådmannen at 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er et 
fokusområde, og ivaretatt så langt som mulig.

Sektortjenestene
Fordelingen mellom sektorene viser at undervisning samt 
helse og pleie/omsorg hadde 73 % av netto driftsutgifter i 
2021, som i 2020, mot 75% i 2019, 2018 og 2017, og 77 % i 
2016.

Befolkningsutvikling
Folketallet viser en nedgang fra 925 til 904 siste år. Siden 
2007 har det vært en reduksjon i folketallet på 133 
personer. 

Det døde 14 personer i kommunen i 2021, mot 8 i 2020, og 
11 i 2019. Samtidig ble det født 8 barn i kommunen i 2021, 
mot 11 i 2020 og 7 i 2019. Året 2021 ga dermed 
fødselsunderskudd for Osen kommune. For 2021 er 
nettotilflyttingen til Osen kommune på minus 15 personer, 
mot minus 23 i 2020 og pluss 5 personer i 2019. 

Befolkningsutvikling siste 10 år

Interkommunalt samarbeid
Osen kommune er med på felles ordninger via 
vertskommunesamarbeid initiert gjennom Fosen 
regionråd, samt Namsos kommune. Dette er ordninger 
som etter hvert er regulert gjennom egne avtaler. I tillegg 
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er kommunen medeier i Midtre Namdal Avfallsselskap, og 
Brannvesen Midt, samt Namdal Rehabilitering.  

På tjenestesida har kommunen samarbeid med Fosen-
kommunene om barneverntjenesten, kommunene på 
Nord-Fosen er sammen om NAV og PPT. Samarbeid på 
helsesida er politisk prioritert nordover. Kommunen har 
inngått samarbeidsavtale om legevakt, kommuneoverlege, 
miljøretta helsevern mv. med Namsos kommune. 
Kommunen har inngått avtale med Namsos og Flatanger 
kommuner om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
(KAD). Bakvakts-avtale for lege er inngått med de samme 
kommunene. 

Personellsituasjonen – sykefravær
Langtidsmeldt sykefravær var for Osen kommune i sin 
helhet i snitt på 8,19 % for året. I 2020 var tilsvarende 6,12 
%, i 2019 på 3,87 %, i 2018 på 4,28 % og i 2017 på 5,18 %. 
Det arbeides aktivt med sykefravær, men vi har ikke 
gjennom året nådd vår egen uttalte målsetting om et 
langtidssykefravær på under 6,0 %. Kommunen har en 
aktiv bruk av IA- avtalen, tilgang på IA- kontakt og NAV 
lokalt.  

Folkehelse
Kommunens folkehelsegruppe består av medlemmer fra 
alle sektorene i kommunen. Handlingsplan 2021 er 
evaluert og lagt fram for kommunestyret, med nye 
satsingsforslag for 2022. 

Måloppnåelse i forhold til budsjettmål
 Tertialrapportering til kommunestyret, er 

gjennomført.
 Langsiktig mål om overskudd i driftsregnskap for mulig 

avsetning til fondsmidler, er nådd.
 Låneporteføljens renteavtaler er i henhold til vedtatt 

finansreglement. Ved regnskapsavslutning har 
kommunen 62,5 % av låneporteføljen som fastlån. 

 Strand skole er sertifisere Olweus-skoler, og jobber 
videre etter programmets intensjon.

 SFO-tilbud er opprettholdt i tråd med målsetting.
 Bassengtilbudet er videreført i tråd med målsetting.
 Barnehagetilbud ut fra behov er opprettholdt i tråd 

med målsetting. 
 Arbeid med HMS og samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten er gjennomført som planlagt.
 Målsetting om maksimum 6 % langtids fravær er ikke 

nådd gjennom året, delvis på grunn av pandemien.

Planarbeid i 2021
Plan for kommunal kriseledelse revidert. 
Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2021 er vedtatt i 
kommunestyret, og satsinger for 2022.
ROS-analyse med ulike scenarier for akutte hendelser ble 
avsluttet som planlagt i 2021. 
Plan for psykososial omsorg og støttetjenester (POSOM-
plan) er revidert i 2020 og plan for håndtering av utbrudd 

Covid-19, og tilhørende vaksineplan er revidert underveis i 
pandemiens utvikling i 2021.

HMS og informasjonssikkerhet
Arbeidet med bygging av kvalitetssystem (Risk Manager) 
for Osen kommune (og Fosen-kommunene) ble avsluttet i 
2019, og et nytt system har vært under utarbeidelse i 2020 
med sluttføring i slutten av 2021. Det nye kvalitets-
systemet er nå innført som en felles kvalitets- og 
rutineportal for alle ansatte. Det er i 2021 videreført 
ressurs som personvernombud i kommunen. Hovedfokus 
har gjennom året vært å kartlegge nødvendig 
dokumentasjon for å tilfredsstille alle krav i loven. 

Det er ut fra ovenstående ikke meldt avvik digitalt i 2021, 
kun via epost og muntlig. Ingen er registrert å kunne ha 
alvorlige konsekvenser. Ved sykehjemmet brukes som før, 
Profil for avvik innen pasientrelaterte hendelser.

Sluttkommentar
Den økonomiske handlefriheten er liten, men tildeling av 
«havbruksmidler» gir likevel noe større frihet for 
kommunale investeringer. Sett opp mot nedgang i 
folketallet vil man likevel få endel tøffe økonomiske 
utfordringer i femtiden. Rådmannen mener på tross av 
dette at Osen kommune har gode fasiliteter, sett i lys av 
kommunens størrelse.

Kommunal tjenesteproduksjon i Osen vurderes som meget 
bra, også i 2021. Vi utøver mange og gode tjenester ut fra 
de økonomiske forutsetningene vi har. I tillegg har vi også 
siste året sett at vi er i stand til å håndtere en situasjon 
med pandemi, både økonomisk og på tjenestenivå. Dette 
er veldig betryggende å ta med inn i fremtiden.

Samarbeidet mellom politikere og administrasjon fungerer 
veldig godt, og rådmannen opplever at det er både 
tradisjon og vilje til å ha en åpen og konstruktiv dialog på 
tvers av disse skillelinjene.

Osen kommunes ansatte utførte også i 2021 en meget god 
jobb. Personalforeningens årsfest med tildeling av gaver og 
hedersmerker ble siste året amputert av pandemien 
(avlyst), og prisutdeling ble foretatt i en egen minimalisert 
seremoni ved kommunehuset.

Gjennom behandlingen av årsbudsjettet for 2022 og 
økonomiplan for 2022 – 2025 har kommunestyret lagt et 
grunnlag for hva det spesielt skal jobbes med i kommende 
4- årsperiode. Heri ligger det mange oppgaver og 
utfordringer, men rådmannen mener at dette er fullt 
gjennomførbart, med den solide arbeidsstokken vi har i 
Osen kommune.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
Organisering
Enheten har omfattet 5,30 årsverk innen saksbehandling 
og administrasjon gjennom året.

Sykemelding
Langtids sykefravær innen enheten var i 2021 på 1,63 %.

IA-arbeid
Enheten foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til 
IA-avtalen

Politisk styring
Saksbehandling Osen kommunestyre

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 11 11 12

Politiske saker 86 81 89

Referatsaker 88 71 75

Saksbehandling Osen formannskap

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 14 16 15

Politiske saker 30 65 71

Referatsaker 28 6 15

Delegerte saker 100 104

Saksbehandling Osen trafikksikkerhetsutvalg

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 2 2 2

Politiske saker 1 3 2

Referatsaker 1 0 0

Saksbehandling Osen administrasjonsutvalg

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 2 2

Politiske saker 10 10

Referatsaker 0 0

Saksbehandling Osen næringsfondsstyre

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 2 2 3

Politiske saker 17 16 14

Referatsaker 0 0 0

Delegerte saker 0 0 0

Saksbehandling Rådet for eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 4 6 4

Politiske saker 0 0 7

Referatsaker 2 7 0

Sektor for Oppvekst og Kultur og sektor for Helse og 
Omsorg hadde tidligere felles hovedutvalg. Utvalget ble 
avviklet ved valget 2019.

Saksbehandling Hovedutvalget 

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 5

Politiske saker 8

Referatsaker 25

Drøftingssaker 3

Sektor for Utvikling og Miljø hadde tidligere eget 
hovedutvalg. Utvalget ble avviklet ved valget 2019.

Saksbehandling innen Utvikling og Miljø

Behandlede saker 2019 2020 2021

Møter 5

Politiske saker 36

Delegerte saker 149

Referatsaker 10

EIENDOMSSKATT  
Eiendomsskattekontoret utfører oppgaver relatert til 
utskriving av skatt, utsending av skattesedler samt 
klagebehandling.

Sakstyper innen eiendomsskatt

Saksbehandling 2019 2020 2021
Nye vedtak i 
sakkyndig nemnd 8 19 19

Klage med 
administrativt 
vedtak

3 1 1

Klagebehandling 
sakkyndig nemnd 3 4 0

Klagebehandling 
sakkyndig 
klagenemnd

0 3 0
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OPPVEKST OG KULTUR

Sektoren omfatter opplæring og kulturarbeid, og arbeids- 
og ansvarsområdene er administrative arbeidsoppgaver 
tilknyttet opplæring, skoleeierrollen, rollen som eier av 
barnehagene, og rollen som tilsynsmyndighet for 
barnehagene. I tillegg ligger ansvar for bibliotek, 
ungdomsklubb og all kontakt/dialog inn mot frivillig sektor 
i Osen – samfunnet inn under denne sektoren. 

Sykefravær
Sektor for hele Oppvekst og Kultur sektoren hadde et 
totalt langtids sykefravær på 6,55%, og dette ligger noe 
under langtidsfraværet i 2020. Ved de største enhetene 
ligger langtidsfravær mellom 6,28% og 8,03%. Det totale 
sykefraværet for sektoren ligger på 8,47%. Dette er også 
noe høyere enn 2020. Covid-19 kan være noe av grunnen 
til det økte sykefraværet, da dette har ført til større 
arbeidspress enn det vi har i et normalår. Det jobbes 
fortsatt godt med oppfølging av sykmeldte ved enhetene, 
selv om vi i 2021 hadde en økning i sykefraværet. 

OPPVEKST

Elev-/barnetall i skole og barnehage pr. desember.
Skole/barnehage 2019 2020 2021
Havgløtt barnehage 30 31 37
Seter skole 9 9* 0
Strand skole 89 88** 83
Osen kulturskole 23 19 13
*nedlagt fra høsten 2020
**fikk i tillegg tre fra Seter skole fra høsten 2020

Vi har nå én barnehage og én skole i Osen. Vi har fortsatt 
en nedgang i elevtallet, men fødselstallet i 2021 var 
forholdsvis «stort», selv om det var noe lavere enn i 2020. 
Likevel indikerer barnetallet at vi fortsatt vil få en nedgang 
i antallet barn i barnehage og skole.
Nøkkeltall fra helsestasjonen viser at vi i 2021 hadde 8 
barnefødsler. 

Hovedsatsingen i barnehagen i Osen har vært 
Ledelsesutvikling. Det er viktig med gode ledere i 
barnehagen, slik at vi greier å følge med i den utviklingen 
som er forventet. Barnehagen har i tillegg startet opp 
arbeidet med sammen mot mobbing, i tråd med endring i 
barnehageloven fra januar 2021.

Vi har også i 2021 fortsatt med felles fagmøter for 
barnehagestyrer og rektor ca. 1 gang/mnd. Sektorleder har 
ansvar for å sende ut agenda og lede møtene, mens 
enhetslederne kan melde inn saker de ønsker skal tas opp i 
møtene. 

Skole og barnehage har en plan for et formalisert 
samarbeid med Pleie og omsorg om ulike besøk og 

kulturelle aktiviteter på sykeheimen, men det oppleves 
noe utfordrende i forhold til økonomi grunnet skyss, i 
tillegg har covid-19 begrenset dette også i 2021.

I ferietider i barnehage og skole, er det etablert et 
samarbeid mellom barnehage og SFO slik at faren for 
stenging av barnehage eller SFO grunnet liten påmelding, 
er liten. 

Skolen har i 2021 opprettholdt fokus på lesing i skolen, og 
at alle lærerne er leselærere. I tillegg videreføres arbeidet 
for å styrke arbeidsmiljøet for både elever og ansatte. 
Mangfoldarbeidet skal være en del av praksis. 
Det ble kun en fysisk samling i Fosen-nettverket i 2021 på 
grunn av covid 19. Fagfornyelsen er læreplanen skolen nå 
forholder seg til og jobber etter.  

Også i 2021 har det vært satset på videreutdanning for 
lærerne. Høsten 2021 hadde vi 2 lærere som begynte på 
videreutdanning. Vi har et godt utdannet «lærerkorps», 
men med nye krav fra 2025, ser vi at vi fortsatt ikke er helt 
i mål og vi er fortsatt avhengig av mer videreutdanning. 

Skolene rapporterer årlig på tjenestekvalitet gjennom 
tilstandsrapporten. Våre resultater bølger noe opp og ned, 
vi ser at innenfor noen områder presterer vi bedre, mens 
på andre områder har vi noe tilbakegang. Det å holde 
stabile resultater kan være utfordrende når elevmassen er 
forholdsvis liten. Det er viktig at det jobbes hele tiden for 
at alle elevene skal få utnyttet sitt potensiale. Tidlig innsats 
er viktig, og da med innsats så tidlig som mulig etter at 
utfordringer er avdekket. Videre må det fortsatt jobbes 
med læringsmiljøet og det psykososiale miljøet i skolen, og 
som et ledd i dette ble det satt stort fokus på Mangfold i 
2021. Skolen er sertifisert Olweus-skole, men vi kan ikke la 
dette være en hvilepute. 

Myndigheten til å fatte vedtak om spesialundervisning i 
skolen, er opprettholdt delegert til rektor ved den enkelte 
skole.

Samarbeidet med Veilederkorpset ble avsluttet våren 
2021. Det jobbes med å ferdigstille en utviklingsplan for 
oppvekstsektoren. Samarbeidet med veilederkorpset 
var lærerikt og godt for oss, og vi ser at vi blir tryggere 
på utviklingsarbeid i både barnehage og skole, samt får 
en bedre barnehage- og skoleeier. 

PPT- Nord-Fosen
På grunn av kommunesammenslåing ble det inngått en ny 
avtale med PPT - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, 
gjeldende fra 01.01.2020. Vi får gode tilbakemeldinger om 
denne tjenesten både fra enhetene og brukerne. 
Kommunesammenslåingen gjorde ingen endring i den 
økonomiske fordelingen.  
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Voksenopplæring
Voksenopplæringa har også i 2021 jobbet med å gi 
språkopplæring til flyktningene som bor i bygda, og har 
rett på opplæring. Fra høsten 2021 hadde vi kun 1 elev 
igjen i voksenopplæringa, og denne eleven fikk 
undervisning ved voksenopplæringa i Åfjord. 

Havgløtt barnehage
Havgløtt barnehage arbeider for å være en barnehage der 
kvalitet i tilbudet er viktig. Barnehagen skal være en 
lærende organisasjon der det settes fokus på pedagogisk 
grunnsyn og barns medvirkning. Barnehagen startet opp 
utviklingsarbeidet «Sammen mot mobbing» for å oppfylle 
ny paragraf i barnehageloven som omhandler barnas 
psykososiale miljø. 
Barnehagen har i forbindelse med BAKOM-arbeidet 
(barnehagebasert kompetanseutvikling) hatt fokus på 
ledelsesutvikling, der ledelse av det pedagogiske arbeidet 
på avdeling og ledelse av utviklingsarbeid er hovedfokus. 
Havgløtt barnehage er en tre avdelings barnehage, med et 
totalt barnetall på 37 barn, noe som igjen tilsvarer 50 
plasser pr. 15.12.21. Personalgruppen drifter barnehagen 
etter rammeplanen og lov om barnehager. 

Barnehagen oppfylte pedagognormen pr. 15.12. 2021, og 
det samme med bemanningsnorm.
Barnehagen har noen faste og dyktige vikarer som blir 
benyttet, men har en god grunnbemanning, som gjør at 
innleie tidvis kan unngås. På grunn av pedagognorm ble 
det i 2021 ansatt en ny pedagogisk leder i 100% stilling. 
Denne var ikke i budsjett. I tillegg til andre uforutsette ting 
hadde barnehagen et varslet overforbruk, og endte opp 
med et merforbruk på ca. 500.00.-. 

Barnehagen har et langtidsfravær på 6,65%, og et totalt 
fravær på 8,51%. Det jobbes godt med oppfølging av 
sykmeldte.

Strand skole
Elevtallet på Strand barne- og ungdomsskole var ved 
utgangen av 2021 på 83 elever.

Strand barne- og ungdomsskole har etter ekstern 
skolevurdering jobbet med å forbedre leseopplæringen, og 
da med tanke på lesing i alle fag. Skolen jobber med SOL, 
systematisk observasjon av lesing på alle årstrinn. Dette 
sikrer kvaliteten på leseopplæringen, og får lærerne alltid 
til å se fremover og hva som er neste steg videre for den 
enkelte elev. Alle trinn har nå daglig «Lesetid» der de leser 
konsentrert i ulike tekster, og får hjelp av lærer der de 
trenger det. Elevene trenger å lese mer og dette er godt 
grep for dette. 
Det er fokus på lesing i alle fag; lesing og leseforståelse er 
viktig i alle fag dersom man skal tilegne seg mer kunnskap 
Man må kunne lese alle salgs tekster og tabeller, og både 
på papir og skjerm. Det er viktig at alle lærere er 
leselærere.

Skolen og barnehagen har i år laget sin egen «Plan for 
språk- og leseutvikling» for Osen kommune. Dette vil bli 
vår «bibel» for å kvalitetssikre opplæringen enda mer. Den 
vil sikre at alle elever får den samme opplæringen, og 
støtte de ansatte i deres arbeid.

Skolen har fortsatt stort fokus på skolemiljø/arbeidsmiljø 
for både elever og ansatte. Vi har det siste året gjort veldig 
mye godt arbeid sammen med barnehagen med oppvekst i 
Osen sine verdiord og visjon. Dette arbeidet har blitt til et 
stort arbeid med mangfold som betyr mye for så mange. 
Mangfolds- arbeidet vårt har blitt lagt merke til både innad 
og utenfor kommunen. Det har gitt en stolthet på enheten 
som har gitt oss et løft.

Det totale sykefraværet ved Strand barne- og 
ungdomsskole lå i 2021 på 5,68 %, mens langtids-
fraværet lå på 5,48 %. Skolen jobber med oppfølging av 
ansatte.  

Seter skole og barnehage
Skolen:
Pr. 31.12.2021 var det ingen elever ved Seter skole. Eleven 
som bor fast på Seter får sin undervisning ved Strand 
barne- og ungdomsskole. Eleven dagpendler til Strand. 
Lærerne er blitt en del av personalet ved Strand barne- og 
ungdomsskole. 

KULTUR

Osen kulturskole
Osen kulturskole organiseres som del av sektor for 
Oppvekst og Kultur. Kulturskolen skal drives i et nært 
samarbeid med grunnskolen. Sektor for Oppvekst og Kultur 
administrerer driften av kulturskolen, herunder sørge for 
påmelding, organisere de ulike kurstilbudene, forestå 
innkreving av elevbetaling, engasjere/ansette nødvendig 
personell m.m. De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, 
har sitt ansettelsesforhold lagt til grunnskolen i 
kommunen. Skolen har personalansvar i hverdagen for de 
ansatte. Det økonomiske og faglige ansvaret ligger hos 
sektorleder.

Våren 2021 var det totalt 19 elevplasser fordelt på 16 
elever, mens det høsten 2021 var 17 elevplasser fordelt på 
13 elever. Disse var fordelt på ulike fag; 
instrumentopplæring, sang og dans. Det ble arrangert 
dansehelg høsten 2021, ledet av Trine Onsøien. Her hadde 
vi 15 deltakere. Stillingene i kulturskolen er svært små, og 
de ansatte i kulturskolen har dette som en bi-jobb. Dette 
gir noe utfordring mtp møtetid med de ansatte. UKM 2021 
ble ikke gjennomført, verken lokalt eller regionalt. Det ble 
derimot laget en film som viser noe av kulturlivet i Osen. Vi 
er en del av kulturskolenettverket i Midtre/Ytre Namdal.  
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Kulturprisen 2021
Også i 2021 var det noen innkomne kandidatforslag til 
Osen kommunes kulturpris. Formannskapet vedtok 
08.12.2021 i sak 071/21 hvem som skulle få kulturprisen. 
Prisen ble tildelt i henhold til kvalifikasjoner som dekker de 
kriterier som ligger til grunn for utdeling av kulturprisen. 
Prisen blir utdelt i 2022, da arrangementet den skulle deles 
ut på ble avlyst pga covid-19. 

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben er åpen for alle ungdommer på 7. – 10. 
klassetrinn. Ungdomsklubben har dette året ikke hatt fast 
sted å være, slik at de har benyttet serveringssteder i 
kommunen. De skal i utgangspunktet ha et treff annenhver 
uke, men i tiden uten hus har det blitt andre løsninger, og 
ikke samme frekvensen på møtene.  

Jegerprøveeksamen
Osen kommune arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen 
for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til denne 
forskrift, studieplan og instruks om innhold og 
gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning.

I 2021 var det 12 som avla jegerprøveeksamen i Osen. 

Idrett og fysisk aktivitet
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 
2022-2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.12.21, sak 
077/21. Handlingsprogrammet ble rullert og vedtatt i 
samme møte PS 075/21. Folkehelseplanen er nå lagt inn i 
den samme planen. 

UKM – Ung Kultur Møtes
Det ble ikke arrangert UKM i 2021, men det ble sendt inn 
et digitalt innslag til fylkeskommunen som viste deler av 
kulturlivet her i Osen.

Biblioteket
For de som benytter seg av biblioteket, oppleves nok 
tilbudet godt. Bokbeholdningen går noe ned, men vi ser en 
økning i lydbøker, musikk og film. Biblioteket har hatt 
ordinær åpning i 2021 så fremt kommunehuset har vært 
åpent. Besøk og aktive lånere har gått noe opp igjen, og 
lånetall for både barn og voksen har økt. Avtalen med 
bokbuss på Seter ble avsluttet når skole ble lagt ned. 
Biblioteket hadde en lavere budsjett i 2021 enn 2020, og 
når regnskapet er ferdig ser vi at det er truffet forholdsvis 
godt med budsjettet. Vi ønsker at biblioteket skal være 
attraktivt for innbyggere i alle aldre, og må tenke nytt i 
forhold til hvordan nå flere av befolkningen med 
bibliotektilbudet vi har. Bøker, leselyst og lesekvalitet 
hører sammen. 

Nøkkeltall biblioteket
BIBLIOTEK 2019 2020 2021
Bøker, fag og 
skjønnlitteratur

6 186 6 345 6 148

Lydbøker, musikk, 
film

616 394 715

Aktive lånere 68 42 48
Brutto driftsutgift 290 000 300 500 262 000
Besøk 654 415 536
Utlån bøker, barn 120 115 195
Utlån bøker, voksne 1 627 922 1 061
Fjernlån: 288 288 248
Bøker sendt andre 182 109 138
Bøker mottatt andre 106 32 110
Bokbuss Seter 284 86 0

HELSE OG OMSORG
Osen kommune skal ha et helse og omsorgstilbud med en 
målsetning om å gi forsvarlige tjenester til innbyggerne av 
opplevd god kvalitet i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 

Helse og omsorgstjenestene skal også drives rasjonelt med 
best mulig utnyttelse av de ressurser som tjenestene er 
tildelt.  

Organisering
Sektoren omfatter:

 Legetjenesten
 Psykiatritjenesten
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl. jordmor.
 Flyktningetjenesten
 Fysioterapitjenesten
 Sosialtjeneste utenom NAV 
 Kommunale boliger
 Koordinerende enhet

Sektoren har en resultatenhet; enhet for Pleie og Omsorg. 
Følgende interkommunale tjenester hører til sektoren: 
Barnevern, NAV (økonomisk rådgivning og sosialhjelp), 
kommuneoverlege, og kommunalt øyeblikkelig hjelp 
tilbud.

Planarbeid og større utviklingsprosjekter
For 2021 har det ikke vært noen større plan og 
utviklingsprosjekter.  Arbeidet med pandemihåndtering 
har beslaglagt det meste av kapasitet til helsetjenestene.  
Vaksinering i Osen kommune er det som har vært høyest 
prioritert i pandemihåndteringen.  

Osen kommune har gjennom felles kommuneoverlege 
med Namsos, Flatanger og Overhalla fått gode planer 
knyttet til pandemihåndteringen.  Gjennom dette 
samarbeidet har Osen kommune hatt ett godt planverk 
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som har vært styrende for Osen kommunes håndtering av 
pandemien. 

På høsten 2021 ble igjen en oppstart i arbeidet med 
kvalitetsreformen Leve Hele Livet, dette med en samling 
arrangert av Statsforvalter og KS i Namsos hvor det var god 
deltakelse fra Osen.

Osen har benyttet sine rehabiliteringsdøgn fult ut etter 
avtalen med Namdal rehabilitering for 2021.  Osen er 
fornøyd med dette tilbudet som gir innbyggerne et godt 
kommunalt døgnbasert rehabiliteringstilbud. 

Sykefravær
2019 2020 2021

Fravær 0,43% 0,97% 0,36%Sektor Helse 
300-420 Langtidsfravær 0% 0,97% 0%

Fravær 6,63% 9,13% 15,01%Enhet PLO 
520-533 Langtidsfravær 5,16% 8,19% 14,21%
Totalt H/O Fravær 5,51% 7,90% 12,56%

Det har vært en negativ utvikling på sykefraværet for 2021.  
Dette skyldes et høyt sykefravær i sykeheim og 
hjemmesykepleien.  Noe av fraværet er koronarelatert, 
men den forklarer ikke hele økningen.  

IA-arbeid 
Det har vært arbeidet aktivt med IA arbeid i forbindelse 
med det høye fraværet.  

Legetjenesten
Osen kommune har en stabil og godt fungerende 
fastlegetjeneste, med én fastlegehjemmel. Det har vært 
LIS1 store deler av året 2021. Osen kommune har 
legevaktsamarbeid med Namsos som vertskommune for 
legevakt på kveld, natt og helg.   Kommunen har avtale 
med Namsos og Flatanger kommune om gjensidig 
bakvaktsordning ved fravær på de respektive 
legekontorene

Legetjenesten har i 2021 organisert og bidratt sterkt til i 
vaksinasjonsprogrammet knyttet til koronavaksinering.  
Legetjenesten har også vært kommunens testasjon knyttet 
til koronatesting.  Legetjenesten har ansvarsgruppemøter, 
familieteam, POSOM-team, og i Namdal legeforum, samt 
månedlig samarbeidsmøte med NAV og dialogmøter i regi 
av NAV.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har vært bemannet 
med 80 % helsesykepleier i 2021.  Det er avsatt 20 % 
ressurs fra psykiatritjenesten til skolehelsetjenesten. 
Selv om året 2021 har vært preget av arbeid knyttet til 
Korona gjennom vaksinering og nye skiftende råd og 
retningslinjer vil si at helsestasjonen har hatt omtrent 
normal drift på helsestasjon og skolehelsetjenesten, med 
tilrettelagt smittevern.

Antall fødsler gikk noe ned, men med 9 stk.er det bra.

2021 har vært et år preget av høy aktivitet. Kontoret har 
hatt over 350 konsultasjoner og det er flere enn tidligere 
år. Fra februar og gjennom hele året har helsesykepleier 
hatt ansvaret for koronavaksineringen. Det var mest 
vaksinering i juli/august og det ble vanskelig å avvikle ferie. 
Fordelen med at det var mye vaksinering akkurat disse 
mnd. er at man ikke hadde skolen å følge opp, og at det 
også er roligere på helsestasjonen i perioden.

Nøkkeltall helsestasjonen
HELSESTASJONEN 2019 2020 2021
Konsultasjoner 205 267 350
Antall fødsler 7 11 9
Hjemmebesøk 15 13 11
Vaksineprogrammet** 100% 100% 100%
Barseltreff 1 1 1
Babysvømming 10 4 3
Tanntreff 0 0 0

*) Planlagte kontroller og annen oppfølging
**) Prosent vaksinerte i barnevaksinasjonsprogrammet.
***) Det ble i løpet av 2020 byttet kontakt for Osen ang. 
tannlege/tannpleier, fra 1.sept 2020 hører vi under Namsos, og 
ikke Åfjord lengre.

 Vaksineprogrammet er meget godt oppfulgt med 
100% dekning. Ingen har takket nei til vaksinering 
i 2021

 Babysvømming er gjennomført 3 ganger a 2 timer
 Familieteamet har hatt 3 møter 

Annet samarbeid/aktivitet i 2021:
 Ukentlige samarbeidsmøter med psyk. 

koordinator og kommunelege
 Fysioterapisamarbeid ift 4 mnd. kontroller og 

førskolekontroller
 Verdensdagen for psykisk helse ble markert 

sammen med psykiatrisk koordinator
 Deltatt i Folkehelsegruppen, 2 møter

Posom-teamet, helsesykepleier er leder, har hatt 2 møter i 
2021, 1 sak til oppfølging. 

Helsesykepleier har hatt flere oppfølgingssamtaler og 
hjemmebesøk hos flyktninger, 3 barnefamilier, gjennom 
året. Dette har krevd ekstra innsats.

Skolehelsetjenesten
Både helsesykepleier og psykiatrisk koordinator har fast 
ukentlig kontordag på Strand skole hver sin dag i 2021 
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Tjenesten her omfatter vaksiner, vekst-registrering, 
planlagt oppfølging (syn, hørsel og samtaler) div 
undervisning, og «dropp inn»-samtaler.

Samarbeidsmøter:
- 12 ansvarsgruppemøter, fordelt på flere barn
- Overføringsmøte(førskolebarna) ble gjennomført 

rett før sommerferien
- Samarbeidsmøter rundt psykisk 

helse/Livsmestring

Oppfølgingstjenesten for videregående elever
Oppfølgingstjenesten har ikke blitt varslet om at noen har 
droppet ut av videregående skole, og har ikke vært i drift i 
2021. 

Helsesykepleier har deltatt 2 kurs i 2021:
- Helsesykepleiekongress i Ålesund i høst
- Traumebevisstomsorg på Namsos

Familieteamet
Består av helsesykepleier (leder), kommunelege, 
barneverntjenesten, Pedagogisk Psykologisk tjeneste og 
psykiatrisk koordinator. Øvrige tjenester og privatpersoner 
kan melde inn enkeltsaker til teamet og delta på 
diskusjonen av disse. Saker drøftes anonymt eller på basis 
av samtykke. 
Det har vært 3 møter i 2021

Jordmortjenesten:
Osen kommune kjøper jordmor-ressurs fra helse Nord-
Trøndelag. 
Stine Haugen Rolstad er vår nye jordmor, men hun har 
vært i svangerskapspermisjon og hennes vikar er Eva Brørs. 
Jordmor har kontordag i Osen hver 2. uke og bruker da å 
være på helsestasjonen.

Koordinerende enhet
Koordinerende enhet (KE) skal ha oversikt over 
habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og 
skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet 
og sammenheng i tjenestetilbudet.

De brukerne kommunen har koordinering for, følges opp 
med ansvarsgrupper og/eller individuell plan.
I tillegg kommer barn som barneverntjenesten har 
hovedansvar for, og som kommunale helsetjenester deltar 
i oppfølgingen av. 

Osen Fysioterapi og Trim
Kommunen har avtale om kjøp av fysioterapitjenester 
tilsvarende en driftsavtale på ca.100 % stilling. I tillegg er 
det avsatt 15 prosent stilling til kommunale oppgaver. 
Stillingen som kommunefysioterapeut innebærer oppgaver 
i forhold til pleie og omsorg, førskolekontroller og 4-
måneders kontroller i samarbeid med helsestasjonen, 
møtevirksomhet mv. Det er 3 fysioterapeuter knyttet til 

instituttet. Personellet har god kompetanse, og dekker til 
sammen de fleste områder. 

Mellom 200 og 250 pasienter har vært til behandling hos 
Osen fysioterapi i 2021. Dette antallet er stabilt sett opp 
imot tidligere år. 

Trimtilbudet på ettermiddags- og kveldstid har store deler 
av året vært stengt, grunnet nasjonale smittevernregler 
grunnet Koronapandemien. 

Psykisk helsearbeid
Psykiatrisk koordinator har 100 prosent stilling, hvor 20 
prosent er knyttet til barn og unge via skolehelsetjenesten. 
I tillegg har noe ressurs gått til oppfølging av Flyktningene i 
kommunen.

Tilbudet er av type lavterskel, innbyggerne tar direkte 
kontakt med tjenesten ved behov. En viktig del av 
tjenestetilbudet består av støttesamtaler til brukere og 
pårørende. I tillegg inngår koordinering av tjenestetilbud 
og samhandling av med andre instanser på første- og 
andrelinjenivå. 

Antall personer som har behov for oppfølging, varierer 
noe. Det samme med hyppighet på oppfølgingen. I løpet av 
2021 har ca. 25 personer hatt oppfølging for sine psykiske 
helseplager. 

Det er fortsatt et regelmessig samarbeid med lege og 
helsesykepleier om skolehelsetjenesten. 
2021 har vært preget av pandemi. Mer ensomhet i 
samfunnet. Redusert sosial aktivitet, er noe mange merker. 
Selv om pandemien har preget livskvaliteten for mange, 
har det ikke vært veldig økning i antall henvendelser. 

Også i 2021 har digitale løsninger vært et greit 
hjelpemiddel. Både i kontakt med enkeltmennesker i 
samtaler, men også i dialog med eksterne hjelpeinstanser. 
Digitale løsninger også ved deltakelse på digitale 
kurs/fagmøter. Lokalt har faste samarbeidsmøter blitt 
avviklet omtrent som normalt.

Støttekontakttilbudet har i perioder hatt pause, grunnet 
retningslinjer knyttet til pandemien. For noen mennesker 
har disse begrensningene påvirket den psykiske helsa 
negativt. 

Treningsgruppen for eldre på Skrenten, har periodevis hatt 
pause. Det samme har aktivitetstilbudet rettet mot menn 
vært, i perioder. Det er mottatt noen nye henvendelser om 
støttekontakt/aktivitetskontakt, flest for barn/unge.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert. Lokale stands 
på butikkene og en temakveld i samarbeid med andre 
instanser i Flerbrukshallen på skolen.  #FØLGOPP var tema 
i 2021.
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Folkehelsearbeidet 
Folkehelsearbeidet har også i 2021 hatt forskjellige 
oppgaver. Arbeidet opp mot Program for folkehelse har 
fortsatt hatt fokus. Folkehelsegruppa hadde i 2021 
samarbeid med oppvekst, Rådet for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne og pensjonistforeningen i 
forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Gruppa 
bisto også på et arrangement om Mangfold som ble 
avholdt ved sykehjemmet. Folkehelsegruppa fortsetter 
med fokus på Mangfold i sitt videre arbeid inn mot 
befolkningen og ansatte. 
Folkehelseplana er nå en del av Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet, og ble vedtatt 15.desember i 2021. 
Handlingsprogrammet i folkehelse-planen ble rullert og 
vedtatt i kommunestyret PS 076/21 på samme møte. 
Handlingsprogrammet for folkehelse blir rullert hvert år, 
mens planen skal revideres hvert 4. år. 

NAV
NAV Nord- Fosen er det interkommunale NAV-kontoret for 
Osen og Åfjord, og ivaretar økonomisk sosialhjelp for 
brukere i Osen kommune. 

Sosial stønad 
NAV sosial             2019 2020 2021

Antall brukere 12 11 9

Antall vedtak 23 25 22

Antall avslag 3 4 10

Gj.sn. per bruker 13 000 16 754 24 427

Ungdom u 30år * * *

Totalt 156 097 184 296 219 848

*NAV ønsker ikke å oppgi så små tall
Økonomisk sosialhjelp er rimelig stabil.  Stønaden 
omhandler for det meste supplerende økonomisk stønad.  
Det vil si at mottakerne har en inntekt (arbeidsinntekt eller 
ulike folketrygdytelser), men av ulike årsaker har de behov 
for hjelp i perioder.

Osen kommune har lav arbeidsledighet, og få personer på 
arbeidsavklaringspenger.  Videre er det et godt samarbeid 
med lege, kommunale instanser og arbeidsgivere. NAV 
vurderer at dette årsaken til lave sosiale utgifter. 

Fosen Vekst 
Fosen Vekst er vekstbedrift og tiltaksarrangør for NAV, 
som heies av Åfjord og Osen kommune.  Hovedkontoret er 
i Åfjord.  Benyttelsen av kommunale plasser har vært lav i 
2021, noe av grunnet kan være koronarelatert med mindre 
mulighet til å gi dette tilbudet.  I tillegg finansierer 
kommunen 25 % av hver av de 4 statlige plassene Fosen 
Vekst har i Osen. 

Sosiale tjenester og bolig
Kommunen ivaretar ulike tjenester knyttet til sosiale 
tjenester og bolig, blant annet tildeling og oppfølging av 
støttekontakter, ledsagerbevis, parkeringsbevis for 
forflytningshemmede, boligtilskudd, bostøtte, utleie av 
boliger, og tildeling av startlån. 

Nøkkeltall startlån og tilskudd til tilpasning
2019 2020 2021

Startlån innvilget kr. 202 000 35 000 500 000
Tilgjengelige midler 
ved årsskifte 

569 350 1 538 614 1 038 614

Tilskudd tilpasning 
innvilget kr.

0 40 000 0

Tilgjengelige midler 
ved årsskifte

19 000 19 000 19 000 

Det har vært få ledige kommunale boliger i 2021 og det er 
venteliste på enkelte boenheter. Det gjenstår fremdeles to 
boenheter til oppussing i gamle Trygdebolig.

Flyktningetjenesten
Flykningstjenesten har i 2021 vært bemannet med 20% 
stilling av sektorleder helse og omsorg, samt 10% stilling 
psykiatrisk koordinator.  I 2021 har det vært et tett 
samarbeid mellom helsesykepleier, Nav og sektor for 
oppvekst i oppfølgingsarbeidet knyttet til denne tjenesten.   
Ved utgangen av 2021 er det ikke lengre flere brukere 
knyttet til introduksjonsprogrammet for flykninger 

Fosen barneverntjeneste
Oppvekstreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, 
og vi har i 2021 jobbet mye med forberedelser til dette. 
Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for 
ansatte og temadag i kommunestyret sammen med KS, for 
å nevne noe.  

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste: 
2018 2019 2020 2021

Antall meldinger totalt 402 434 468 441

Barn med tiltak totalt 337 223 248 248

Antall meldinger Osen 3 4 14 13

Barn med tiltak Osen 7 4 4 10

Drift 2021:
 Sykefraværet i tjenesten var i 2021 på 10%. Dette 

skyldes flere langtidssykmeldinger, samt mye 
korttidsfravær pga koronapandemi. 

 Inngangen av bekymringsmeldinger har variert 
gjennom året og ført til ulikt trykk og behov for 
bemanning. Tjenesten har et nært og godt 
samarbeid med kommunalsjefene i kommunene 
og dette har vært nødvendig gjennom pandemien 
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for å holde godt fokus på utsatte barn og unge. 
Dette har også vært viktig for å holde fokus på 
reformen og tverrfaglig samarbeid. 

 Utvikling av samarbeidet i Kystregionen. For 
Fosens del inngår vi i læringsnettverket 
Kystregionen sammen med Heim, Orkland, Hitra 
og Frøya. Kystregionen samarbeider om å utvikle 
tjenestene og ønsker å samarbeide om felles 
stillinger, som for eksempel fosterhjemsveileder 
som pr nå er finansiert via staten.

 Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som 
må til for å møte barnevernreformens 
kompetanse krav. Videreutdanningene har 
økonomisk støtte fra Bufdir. 

Økonomi
Regnskap 2020: 1.820.000 kr
Regnskap 2021: 1.604.000 kr 
Budsjett 2021: 1.784.000 kr

Barneverntjenesten har meldt om mindreforbruk gjennom 
hele året 2021, kostnadene på barnevern i Osen har vært 
lavere i 2021 enn i 2020. Dette skyldes lavere kostnader på 
fosterhjem. 

Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Indre Fosen:
Fosen barneverntjeneste hadde et mindreforbruk på ca 
700.000 kr i 2020. Dette ble satt av på fond som reserve til 
senere år. 

På grunn av stort trykk på bekymringsmeldinger i 
mars/april 2021 ble det leid inn vikarer for å løse 
tjenestens oppgaver. I tillegg har tjenesten hatt store og 
krevende saker som har ført til økning i reisekostnader og 
overtid. Dette har ført til at vi nesten har brukt opp 
fondsreserven fra i fjor og i tillegg ble nødt til å fakturere 
kommunene noe ekstra. Osen sin ekstraandel ble 32.000 
kroner. 

Tjenesten har 6,8 faste stillinger finansiert av staten. Disse 
vil inngå i kommunerammene fra 01.01.2022 som en del av 
reformen, budsjettene for 2022 er justert for dette. 

Positive hendelser i 2021:
 Opplever tett kontakt med våre eierkommuner og 

kommunene har eierskap til tjenesten. 
Barnevernforum har vært svært positivt.

 Økt kompetanse hos egne ansatte i form av fagdager, 
kurs og utdanning, samt kontinuerlig 
kompetansedeling internt.

 Bruk av digitale løsninger for gjennomføring av møter 
og kompetanseheving gir mer effektiv ressursbruk.

Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få 
veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år, avsluttes våren 
2022.

Helsesamarbeid
Osen har i 2021 hatt flere områder knyttet til 
helsesamarbeid

 Helseplattformens innføringsprosjekt
 Velferdsteknologiprosjektet VINA
 Helseledernettverk
 Samarbeidsarena mellom helseforetak, 

statsforvalter og kommune knyttet til 
pandemihåndteringen

 KADH tilbud 
 Kjøp av institusjonsplass
 Vederlagsberegning

Osen vedtok i 2021 å gjøre avrop på opsjon knyttet til 
tilknytting til Helseplattformen.  Osen har deltakt aktiv i 
samarbeid med regional innføringsleder med å forberede 
innføringsprosjektet for Osen.

Velferdsteknologiprosjektet i Namdalen ble avsluttet i 
2021.  Osen er med videre i ett samarbeid med Høylandet, 
Røyrvik, Leka, Namsskogan, Flatanger Lierne, Bindal og 
Namdal rehabilitering. Denne tilknyttingen har gitt Osen 
utvidet kompetanse knyttet til å utnytte de velferds-
teknologiske mulighetene på en enda bedre måte. 

Samarbeidsarena knytte til pandemihåndteringen har gitt 
Osen en god informasjon og kunnskap knyttet til arbeidet 
med å ha en god håndtering av pandemien. 

KADH tilbudet har Osen kommune gjennom en avtale med 
Namsos kommune.  Dette er et tilbud som ikke er brukt i 
noe stort omfang. Osen har en avtale med Namsos, 
Overhalla, Flatanger og Høylandet om mulighet til å kjøpe 
institusjonsplass, dette tilbudet har vært bruk i liten grad i 
2021. 

Osen har en avtale med Namsos om kjøp av tjeneste 
knyttet til vederlagsberegning.  Dette har for Osen sikret at 
vi har god kvalitet på denne tjenesten, og sikrer at 
innbyggeren får riktig beregning av vederlag knyttet til 
langtidsopphold på institusjon. 

PLEIE OG OMSORG
Er organisert som en egen resultatenhet innenfor sektor 
helse. 

Kvalitetsarbeid
Det arbeides kontinuerlig med fokus på kvalitetsarbeid, 
selv om arbeidet med covid-19 har vært prioritet i 2021. 
Kvalitet og internkontroll eksempelvis innenfor 
legemiddelhåndtering er ett kontinuerlig fokus.
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Det ble gjennomført internrevisjon i 2021 på 
legemiddelhåndtering. 

Kommunens elektroniske kvalitetssystem, Compillo ble 
implementert i årsskiftet 2021/2022. Avvikssystemet er nå 
klart for å bli tatt i bruk, mens vi fortsatt har noe arbeid 
igjen med kvalitetssystemet. 

Samhandling med spesialisthelsetjenesten har fungert 
godt i 2021.  Det er for 2021 vært betalt for 3 døgn med 
«overliggere» til helseforetaket. 
 
Multidose / velferdsteknologi
Når det gjelder medisinadministrering i hjemmesykepleien 
legger vi opp medisiner for 52 brukere. Dette tallet øker 
stadig, og er 10 brukere flere enn året før. 25 av brukerne 
har multidose, 8 har tilleggsdosetter. 27 brukere har alle 
medisiner i vanlig dosett. Målet er at der det er 
hensiktsmessig skal flest mulig ha multidose ved utgangen 
av 2021. Innføring av multidose gir mindre tidsforbruk for 
sykepleiere for opplegg og kontroll av medisiner.  Det ble 
bestilt 5 flere trygghetsalarmer i 2021. Alle trygghets-
alarmer er i bruk. 

Aktiviteter
I 2021 har planlagte aktiviteter blitt påvirket av pandemi-
situasjonen.  En god del aktiviteter har vi likevel fått 
gjennomført. Her kan nevnes Gaukrenn, påskelunsj, 
sommerfest «Mat og musikk midt på dagen» i samarbeid 
med pensjonistforeningen, Halloween, og markering av 
mangfolduka sammen med oppvekst og folkehelsegruppa. 
Vi har gjennomført flere andakter – både innendørs og 
utendørs, mange arrangement med eksterne musikere, 
kor, kulturskole, og trekkspillklubb blant annet. Vi har 
markert Eldres dag og verdensdagen for psykisk helse, vi 
har deltatt på trøndersk matfestival, feiret 100 årsdag, og 
hatt besøk av amcarklubb, og flere besøksdyr. Vi har et tett 
samarbeid med flere, spesielt bør Hagelaget nevnes, som 
stiller opp hele sommeren, deres bidrag er av stor 
betydning for trivsel, hygge og aktivitet for både beboere 
og besøkende ved PLO. El-sykkelen har vært flittig brukt i 
vår- sommerhalvåret både av beboere i institusjon og 
hjemmesykepleien med sykkelturer i nærområdet.
Mot jul økte smittetrykket i samfunnet på nytt, og flere 
planlagte arrangement måtte kanselleres. 
Juleaftens andakt måtte også avlyses, men korpset kom og 
markerte inngangen til julehøytiden, til stor glede for 
beboere og ansatte.
Pårørende har hatt mulighet til å besøke sine kjære, i tråd 
med smitteverntiltakene gjennom hele året. 

Pårørendeforening
Pårørendeforeningen har vært mindre aktive enn tidligere 
år som følge av covid-19.

Institusjon
For 2021 har det vært en økning i antall tildelte 
langtidsopphold ved institusjonen.  Tildelte korttidsplasser 
har vært lik som tidligere år.  Vi har i store perioder hatt 
overbelegg med 1-2 plasser.  Det er 2 som er på venteliste 
for langtidsopphold ved inngangen av 2022.  Vi har hatt 
noen overliggerdøgn på sykehus i 2021, dette skyldes at 
det var ikke var ledige plasser ved sykeheimen eller ved 
KAD plass.  Bruken av KAD plasser har vært lav for 2021. 
Dette forklares med at tilgjengeligheten på plasser ved 
Namdalseid sykeheim har vært lav, samt at henvisningen 
fra fastlege og legevakt har vært lav. For 2021 har en økt 
bruken av dagopphold, dette med bakgrunn i at en har 
hatt et redusert dagtilbud. 

Hjemmesykepleien
I 2021 har det vært en økning i antall brukere av 
hjemmesykepleien.   Beboere i omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg har hatt ett økende behov for tjenester i 
2021.

Det er ved årsskiftet 1 ledig leilighet på Mølnbergtunet av 
omsorgsboligene som ligger i tilknytning til sykehjemmet. 
Behovet for et høyere omsorgsnivå er stort, derfor er det 
en del sirkulering av leiligheter. I tillegg til nye brukere i 
2021, har vi noen brukere som har hatt et midlertidig 
behov for hjemmesykepleie. Dette i form av behandling i 
hjemmet eller ved behandlingsrommet på sykehjemmet. 

Brannvern i hjemmet er utført i hjemmesykepleien, og det 
er foretatt brannvernkartlegging hos alle brukerne. 

Eldresenteret
Aktiviteten på eldresenteret (tirsdagsklubben) har vært lav 
grunnet covid-19. Det var aktivitet fra september til 
desember før det ble ny stenging. I tillegg er det 
gjennomført utflukt til Vingsand, åpen dag og julebord. 
Oppmøte har stort sett vært uforandret siden 2019, med 
ca. 30 besøkende hver gang.
Etterspørsel har vært stor, og tilbudet er populært blant 
seniorene i bygda. 

Personell
I 2021 har det vært et år med et økende høyt sykefravær. 
Dette har medført at gjenværende ansatte har måttet stille 
opp ekstra og jobbet ut over sin ordinære stilling. Dette 
igjen har ført til stor slitasje på ansatte i omsorgstjenesten, 
og et vesentlig merforbruk ut over budsjettrammen. 
Omsorgstjenesten har hatt høy turnover grunnet at flere 
har gått av med alderspensjon.  Disse stillingene er det ikke 
gjort rekrutering i, og dermed har belastningen økt på 
gjenværende bemanning
Omsorgstjenesten har i 2021 hatt 3 lærlinger, 2 lærlinger 
har avlagt fagprøve, ved årsskiftet har vi bare 1 lærling. 2 
av lærlingestillingene er ikke erstattet da vi ikke har 
søkere. 
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Kompetanseheving: 
Det har ikke vært gjennomført generell 
kompetanseutvikling i 2021, da utviklingsprosjektet ved 
PLO har hatt alt fokus. Det har derimot vært stor aktivitet 
innen smittevernforebyggende tiltak dette året også. 

Avvik 
Institusjon

2019 2020 2021
Prosedyreavvik 12 60 39
Manglende Oppfølging 5 21 25
Feilmedisinering 4 15 51
Fallulykker 28 11 37
Nesten ulykker 1 6 6
Totalt 50 113 158

Av avvik i 2021 er det 100 avvik av liten alvorlighetsgrad, 
55 av middels alvorlighetsgrad. 3 av avvikene er stor 
alvorlighetsgrad. De store avvikene er fordelt på 
prosedyreavvik, feilmedisinering og nestenulykker. 
Fallulykker har gått noe ned fra forrige år.  Årsak til avvik 
meldes i stor grad som manglende rutiner, og at 
prosedyrer ikke er fulgt og ressursmangel 

Hjemmetjenesten
2019 2020 2021

Prosedyreavvik 11 15 18
Manglende Oppfølging 5 7 7
Feilmedisinering 6 5 9
Fallulykker 1 18 14
Nesten ulykker 0 2 2
Totalt 73 47 49

Av avvik i 2021 er 30 avvik av liten alvorlighetsgrad. 19 
avvik er middels alvorlighetsgrad, mens 1 avvik er av stor 
alvorlighetsgrad. Avvikene fordeles med flest 
prosedyreavvik, og deretter fallavvik..  Når det gjelder 
avviksårsak står mangelfulle rutiner som årsaken til 21 av 
avvikene

Kreftomsorgen
Det har vært noe aktivitet på dette området i 2021. Vi har   
rigget palliativ plan/lindring ved livets slutt ved 2 tilfeller i 
2021. Funksjonen ivaretas av fagsykepleierfunksjonen og 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Enheten har også 
helsefagarbeidere med spesialkompetanse, og ivaretar evt. 
behov med egen kompetanse og et samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten.

Demensomsorgen
Dagsenteret har ikke hatt i normal drift i 2021, grunnet 
koronapandemien.  Vi har hatt tilpasset dagtilbud for de 
som er vurdert med høyest behov.
Ved utgangen av 2021 var det 5 brukere som har hatt et 
dagtilbud, de fleste har tilbud 3 dager pr uke. Dette er 

langt mindre enn behovet, men har ikke vært mulig å 
utvide grunnet covid-19. 

Demensteamet: Det er foretatt flere utredninger hos 
pasienter som har fastlege i andre kommuner. 
Demenskoordinator og lege har samtaler ved behov. Dette 
arbeidet bør prioriteres i 2022, da behovet for 
demensomsorg er stort i kommunen. 

Demenskoordinator: 
Det har vært noe aktivitet i 2021. Hjemmebesøk og 
samtaler med pårørende. Ønskelig med oppstart av 
pårørendeskole, men ikke vært mulig å gjennomføre 
grunnet pandemien. Samarbeid med demensforeningen på 
Fosen er initiert, og planlegges for 2022

Nøkkeltall pleie- og omsorgstjenester 
Tjeneste Brukere 

31.12.19
Brukere
31.12.20

Brukere 
31.12.21

Korttidsopphold 4 4 4
Langtidsplass 9 12 14
Praktisk bistand 36 33 32
Hjemmesykepleie 39 47 53
Omsorgsbolig 28 29 35
Omsorgslønn 1 1 1
Avlastning 0 0 0
Trygghetsalarm 24 22 37
Matombringing 29 30 16
Dagopphold 0 0 4

Service
Kjøkkenet, lokalisert på sykehjemmet, leverer fremdeles 
mat til kantine og møte-mat på kommunehuset, og
har fokus på god og riktig ernæring til våre brukere. Det er 
økende antall hjemmeboende brukere som benytter seg av 
kjøp fra institusjonskjøkkenet.

Fast vaskeri og renholdspersonell er knyttet til pleie og 
omsorgsenheten. I løpet av corona-pandemien med blant 
annet økt behov for smittevask, har arbeidsmengden økt 
til renholder ved institusjonen. Alle pasientrom og 
fellesarealer i 1. 2. og lager/garderober i kjeller bør vaskes 
daglig gjennom hele året. Det er også økt belastning i 
vaskeriet med flere brukere som benytter seg av tjenesten. 
Dette som medfører økt behov for vasking av tøy. I tillegg 
benytter vi leievask av arbeidstøy fra Fosen vekst.
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UTVIKLING OG MILJØ

Målet er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale 
tjenester, innenfor de gitte økonomiske rammer. Målet er 
at standarden skal forbedres samtidig som kostnadene er 
under kontroll. Vi utfører tjenester til ca. 910 innbyggere 
og ca. 450 fritidseiendommer, med oppmerksomhet på 
vekst og trivsel. Ny og ressursbesparende teknologi søkes 
brukt der hvor det er mulig. Dette muliggjør bedre oversikt 
og vil føre til mer lønnsom økonomisk drift over tid.

Organisering
Sektoren omfattet ved utgangen av året 8,3 årsverk innen 
saksbehandling, prosjektering, drift og vedlikehold, 
renhold og administrasjon. 

Hovedoppgaver
UM skal ivareta og videreutvikle Osen kommune innen 
fagområdene landbruk og næring, miljø, teknikk og plan 
innenfor rammene av sentrale, regionale og lokale 
bestemmelser. Forvaltningsoppgavene omfatter 
byggesaksbehandling, kart- og oppmålingsarbeider, 
behandling av delingssøknader, adressering, 
miljøvernarbeid, viltforvaltning, kommunalt 
næringsarbeid, behandling av private reguleringsforslag 
samt landbruksforvaltning. I tillegg ligger kommunale 
avgifter og eiendoms-skattekontoret til avdelingen. 
Driftsoppgavene omfatter drift og vedlikehold av 
kommunale veier og bygg, vannforsynings- og 
avløpsanlegg.

Sykemelding
Langtids sykefravær innen sektoren var i 2020 på 1,36 %.  

IA-arbeid
Sektoren foretar oppfølging av arbeidstakerne i 
henhold til IA-avtalen

PLANSAK, BYGGESAK OG OPPMÅLING
UM skal sørge for veiledning og saksbehandling innen 
tjenesteområdene plansak, byggesak og oppmåling.  
Sakstyper innen plan, bygg og oppmåling

Saksbehandling 2019 2020 2021

Kommuneplan 1 0 0
Reguleringsplaner 1 1 1
Delingssaker 70 10 39
Rammesøknader 0 5 0
Søknader med 12 
ukers frist 20 24 15

Søknader med 3 
ukers frist og 
ansvarsrett

51 41 40

Søknader uten 
ansvarsrett 22 24 12

Dispensasjoner 17 24 15

LANDBRUK OG MILJØ
UM skal bidra aktivt i arbeidet med arealforvaltning, 
miljøspørsmål og bygdeutvikling i kommunen samt 
være ei serviceavdeling til det beste for næringa. 
Avdelingens arbeidsområde omfatter blant annet 
tilskuddsordninger for landbruket, viltforvaltning, 
oppfølging av vannrammedirektivet og 
motorferdselsaker. 

Landbruket i hovedtall:

Landbruk
Saksbehandling innen landbruk og miljø

Saksbehandling 2019 2020 2021
Omdisponering, 
jordloven § 9, daa 1 1,5 0

Dyrkbart areal 
omdisponert, daa 1,3 0 0

Deling, jordloven § 
12 4 3,3 2

Nydyrking 3 0 0
Konsesjon 4 2 3
Gyldige tillatelser til 
motorferdsel i 
utmark

58 62 62

Forvaltning av hjortevilt i tall
Vilt og miljø 2019 2020 2021
Tellende areal 
(daa) 179 399 179 399 178 889

Elg tildelt/felt 74/70 74/74 74/73
Hjort tildelt/felt 30/18 30/9 30/34
Rådyr tildelt/felt -/30 -/35 -/34

KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG
UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale 
bygg og anlegg, herunder administrasjonsbygg, sykehjem, 
skole, barnehage og utleieboliger, næringseiendom, lager, 
samt kaier og havner.

VAR-OMRÅDET
UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale 
vannverk og avløpsanlegg. Renovasjonstjenesten og 
slamtømming leveres av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 
og feiing og forebyggende brannvern av Brannvesenet 
Midt IKS.

Hovedtall 2019 2020 2021

Kvotekjøp melk (l) 0 0 16 660
Total melkekvote 
(1000 l) 3 626 3 626 3 796

Avvirket skog (m³) 5 048 2 000 7 833
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Drift av vann og avløpsanlegg
Vann og avløp 2019 2020 2021
Total 
vannleveranse i m³ 313 427 381 194 233 771

Vannabonnenter 602 605 605
Brutto 
driftsutgifter i 
1000 kr

3 240 3 358 3 888

Driftsutgifter pr. 
abonnent 5 382 5 550 7260

Avløpsabonnenter 158 158 158
Brutto 
driftsutgifter i 
1000 kr

1 319 823 771

Driftsutgifter pr. 
abonnent 7 117 5 080 5 317

Selvkostberegning – tall i 1000 kr
2021 Vann Avløp Slam Avfall

Direkte driftsutgifter 1 921 412 845 2466
Indirekte 
driftsutgifter. 313 117 1 0
Kalkulatoriske renter 467 76 0 0
Kalkulatoriske 
avskrivinger 1 185 165 0 0
Andre inntekter -268 0 0 0
Gebyrgrunnlag  3 619 770 844 2 466
Gebyrinntekter -3 013 -4 -817 -2 392
Avsetning til 
selvkostfond 0 0 0 0
Bruk av selvkostfond -607 -4 -26 -78
Selvkostgrad 100% 100% 100% 100%

Som det framkommer av tabellen, har kommunen i 2021 
brukt fond på vann, avløp, slam og renovasjon (avfall).

KOMMUNALE VEIER
UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale 
veier, herunder asfaltering, sommer- og vintervedlikehold.

Drift av kommunale veier – tall i 1000 kr

Veier 2019 2020 2021
Brutto drift og 
vedlikehold 1 547 1 213 1 787

Brutto investering -169 2 874 1503
Brutto drift av 
gatelys 0 0 0
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift  
Regnskap 2021    

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2021
Regulert 

budsjett 2021
Regnskap 

2020
Driftsinntekter
Rammetilskudd -64 235 -61 009 -59 956
Inntekts- og formuesskatt -24 192 -23 153 -21 980
Eiendomsskatt -1 719 -1 740 -1 721
Andre skatteinntekter -3 -3 -3
Andre overføringer og tilskudd fra staten -3 541 -268 -10 836
Overføringer og tilskudd fra andre -20 738 -9 130 -22 020
Brukerbetalinger -4 858 -4 117 -3 874
Salgs- og leieinntekter -12 694 -12 579 -11 554
Sum driftsinntekter -131 980 -111 997 -131 943
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 63 375 58 330 59 692
Sosiale utgifter 10 096 12 185 9 566
Kjøp av varer og tjenester 36 824 31 738 34 884
Overføringer og tilskudd til andre 10 921 8 391 14 746
Avskrivninger 7 371 7 600 7 130
Sum driftsutgifter 128 587 118 244 126 019
Brutto driftsresultat -3 394 6 247 -5 925
Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -378 -153 -416
Utbytter -1 835 -2 147 -1 852
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0
Renteutgifter 1 849 2 237 1 967
Avdrag på lån 7 593 6 270 6 861
Netto finansutgifter 7 228 6 207 6 561
Motpost avskrivninger -7 371 -7 601 -7 130
Netto driftsresultat -3 537 4 852 -6 495
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 9 196 9 196 4 097
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 382 -56 -365
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 042 -13 993 3 906
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 -1 144
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 3 537 -4 852 6 494
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0

Kommunen hadde mer inntekt på skatt (0,509 mill.) og mere på rammeoverføring (3,226 mill.) enn budsjettert. I tillegg har vi 
mottatt 3,4 mill. mer på andre statstilskudd (havbruksfond) som er avsatt til fond. Skatt på eiendom er i tråd med budsjett. 
Samtidig er avdrag høyere enn budsjett (1,3 mill.), mens renteinntekter er 0,5 mill. høyere enn budsjett. Det er gjennom året 
foretatt avsetning av midler fra havbruksfond, eiendomsskatt og mindre-forbruk på drifta.
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Inntektstyper

Utgiftstyper
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Lønnsandel av brutto driftsutgifter 

Andel av netto driftsutgifter

UTGIFTER TIL 
TJENESTEOMRÅDENE

Regnskap 
2021

Regnskap 
2020

Inntekter -193 -119
Lønn og sosiale utgifter 1 467 1 546
Andre driftsutgifter 1 428 1 321
Politisk virksomhet 2 702 2 748
Inntekter -8 246 -13 192
Lønn og sosiale utgifter 5 599 5 313
Andre driftsutgifter 13 547 19 214
Sentraladministrasjon 10 900 11 335
Inntekter -5 561 -8 059
Lønn og sosiale utgifter 26 885 26 636
Andre driftsutgifter 7 911 8 938
Oppvekst og kultur 29 235 27 515
Inntekter -2 542 -3 025
Lønn og sosiale utgifter 4 615 3 809
Andre driftsutgifter 5 944 5 785
Helse 8 017 6 569
Inntekter -2 336 -2 087
Lønn og sosiale utgifter 913 1 332
Andre driftsutgifter 1 558 2 896
Sosial og barnevern 1 558 2 141
Inntekter -4 519 -7 559
Lønn og sosiale utgifter 29 128 26 568
Andre driftsutgifter 2 108 6 541
Pleie og omsorg 26 717 25 550
Inntekter -7 970 -12 933
Lønn og sosiale utgifter 4 277 4 977
Andre driftsutgifter 12 492 17 046
Utvikling og miljø 8 799 9 090
Lønnskostnader inkl. sos. kostn. 90 87
Fordelte pensjonmskostnader KLP 0 -3 400
Arb.g.avg. pensj.kostn. KLP 5 -170
Pensjonsinnskudd KLP 16 0
Premieavvik -1 474 762
Arb.g.avg. av premieavvik -75 42
Div. andre utg./overf. til andre 144 91
Gebyrinntekter -54 -54
Gebyr-kostnader 16 16
Avskrivninger 0 0
Motpost kalk. Renter -544 -366

Netto 81 562 81 955
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 § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 
Regnskap 2021    

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2021
Regulert 

budsjett 2021
Regnskap 

2020
Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 15 331 16 164 18 470
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 10 321 10 385 566
Utlån av egne midler 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0
Sum investeringsutgifter 25 652 26 549 19 036
Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -1 984 -1 898 -1 899
Tilskudd fra andre 0 0 -730
Salg av varige driftsmidler -6 589 -6 502 -1 539
Salg av finansielle anleggsmidler -5 723 -5 723 -57
Utdeling fra selskaper 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -384 211 0
Bruk av lån -860 -860 -14 623
Sum investeringsinntekter -15 539 -14 771 -18 848
Videreutlån
Videreutlån 0 0 237
Bruk av lån til videreutlån 0 0 -237
Avdrag på lån til videreutlån 836 0 831
Mottatte avdrag på videreutlån -2 0 -568
Netto utgifter videreutlån 825 0 263
Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -9 196 -11 778 -4 097
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond -609 0 -51
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond -20 0 -215
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 3 911
Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger -9 825 -11 778 -451
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket beløp) 1 113 0 0

Avvik på investering kommer frem av detaljert tabell over investeringer i årsmeldingen. 
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HOVEDTALL FRA REGNSKAPET

Tabellene gir en oversikt over hovedtall angitt som 
nettotall i 1000 kr for de aktuelle tjenesteområdene. 
Minustall i avvikskolonnen betyr merforbruk/mindre 
inntekt.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Hovedtall Sentraladministrasjonen
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Politiske 
styringsorganer 2 294 1 999 295

Kontroll og revisjon 653 611 42
Råd for eldre/funksj 11 1 10
Politiske org. 20 20 0
Valg 43 71 -28
Rådmann 5 435 5 329 106
Økonomiavdelingen 2 766 2 561 205
Fellesutg. sentr.adm. 2 513 2 090 423
Lærlinger 455 295 160
Sommerarbeid 
ungdom 91 109 -19

Fosen vekst 598 618 -20
Turistnemnda 34 35 -1
Næringsfond I 0 0   0
Næringsfond II 0 0 0
Næringsrådgiver 315 316 -1
Næringseiendommer -263 -241 -23
Utleieboliger -328 -2 -326
Festeavgift -230 -211 -19

Sentraladm. 14 406 13 602 804

Sentraladministrasjonen har i 2021 hatt kr 804 236,- i 
mindre-forbruk i forhold til revidert budsjett. 
 Politiske styringsorganer har et mindre-forbruk i 

forhold til budsjett på 295 439,-. Avvikene er 
reduserte kostnader på godtgjøring, bevertning, 
reiseutgifter og regionale samarbeid. Det har på 
motsatt side blitt overforbruk på lønn, telefon-
utgifter og leie av lokaler til kommunestyremøter.

 Kontroll og revisjon har et mindre-forbruk på 
41 635,-. Det er mindre-forbruk på kurs godtgjøring.

 Råd for eldre og funksjonshemmede har mindre-
forbruk på 9 904,-. Det er ikke brukt midler på 
hverken mat/bevertning, kurs eller reiseutgifter.

 Merforbruk valg er på 27 521,-. Dette kommer av 
bruk av overtid og innkjøp av materiell til 
stortingsvalget 2021.

 Mindre-forbruk rådmann på 105 959,-. Dette 
kommer først og fremst av mindre lønn og pensjon 

samt lisenser, bilgodtgjørelse og avskrivninger, enn 
budsjettert. På andre siden er det noe merforbruk 
på telefon, kurs og kontingenter. 

 Mindre-forbruk økonomiavdelingen, kr 205 036,- .
Det er noe merforbruk i forhold til budsjett på gebyr 
banktjenester, men mindre-forbruk på kostnader 
med samarbeidsordninger. Største avviket er på 
avskrivninger, ca. 190`mindre enn budsjettert.

 Fellesutgifter sentraladministrasjonen har et 
mindre-forbruk på 422 652,-. Største avviket er 
mindre utbetalt på lønn tillitsvalgte, telefon, 
kontingenter, kostnader på samarbeidsløsninger, 
leasing av maskiner, drift av egne biler og 
avskrivninger (705`). Merforbruket ligger på 
materiell, velferdstiltak, porto, lisenser og 
driftsavtaler (334`).

 Lærlinger har et mindre-forbruk på 160 208,-. Dette 
kommer av mindre lønnsutbetalinger enn 
budsjettert, samt refusjon av fødselspenger.

 Sommerarbeid for ungdom har et mer-forbruk på 
18 633,-. Ordningen ble litt mer brukt enn 
budsjettert, men i tillegg ga fylkeskommunen et 
tilskudd til ordningen på 35`. Dette tilsvarer 
kostnaden som kom på pensjon på året.

 Fosen vekst kom ut med 20 309,- over budsjett. 
Dette da vi la inn en ordinær vekst på ordningen, 
mens vedtatt budsjett fra selskapet kom inn etter 
kommunens budsjettvedtak, og var litt høyere.

 Næringseiendommer fikk mindre-inntekt på 
22 522,- Dette kommer av bruk av 
advokattjenester, Husleie ble som budsjettert.

 Utleieboliger (ordinære) fikk mindre-inntekt på 
398 973,-. Dette kommer av tap på fordringer, 
avskrivninger og vesentlig lavere utleie enn 
budsjettert. Motsatt ble det mindre utgifter på 
strøm og kommunale avgifter enn budsjett. På 
Sandviksberget Panorama er regnskapet i pluss 
(73`). Her er det noe overforbruk på strøm, 
kommunale avgifter, lisenser og vedlikehold. I 
tillegg er det noe mindre inntekter enn budsjettert 
på husleie. Motsatt er det vesentlig mindre 
avskrivninger enn budsjettert på ansvaret.

 Festeavgifter er ca. 20 000 lavere enn budsjettert.
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FINANS

Hovedtall finans 
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik

Renter/aksjeutbytte 113 -398 511
Avdrag 6 270 7 593 -1 322
Finans 0 3 713 -3 713
Avskrivinger -7 601 -7 907 306
Skatt og 
rammetilskudd -84 164 -88 430 4 266

Øvrige statstilskudd -268 -137 -131
Eiendomsskatt -1 316 -1 231 -85
Pensjonsavregninger -786 -1 131 345

Finans -87 752 -87 928 176

Finans har i 2021 hatt en regnskapsført merinntekt på kr 
175 904,- i forhold til budsjett. 

 Rente/utbytte. Aksjeutbytte er lavere enn 
budsjettert (112 028,-). Renteutgifter på lån er 
lavere enn budsjettert (374 436,-) og renter av 
bankinnskudd er høyere enn budsjettert 
(266 155,-)

 Avdrag på lån er 1 322 167,- større enn 
budsjettert. Dette kommer av 
underbudsjettering i 2020, som ble dratt med 
inn i 2021.

 Avskrivninger er vesentlig høyere enn 
budsjettert 313 417,-). Denne posten går andre 
vegen innenfor de enkelte ansvar, og gir slik et 
nullspill i totalregnskapet. 

 Skatt og rammetilskudd ble kr 4 265 753,- 
høyere enn budsjettert, dette iberegnet ekstra 
midler over revidert statsbudsjett under 
pandemien. Øvrige statstilskudd kom ut med 
130 593,- mindre enn budsjettert. 

 Eiendomsskatt kommer kr 85 465,- lavere i 
inntekt, enn budsjettert. Totalt ble det utskrevet 
kr 818 828,- i eiendomsskatt for «annen 
eiendom» og kr 900 148,- for bolig- og fritids-
eiendommer. Av eiendomsskatten er det i 
regnskapsåret avsatt 236 033,- til fond, i tråd 
med budsjett.

 På pensjonsavregninger kom vi regnskapsmessig 
ut med mer inntekt på kr 345 037,-. 

SEKTOR OPPVEKST OG KULTUR

Hovedtall Oppvekst og Kultur
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
PPT 721 663 58
Fellestjenester skole 41 62 -21
Felles skyss 830 910 -80
Osen kulturskole 235 201 34
Drageid leirskole -102 -146 44
Administrasjon 1 147 1 101 46
Strand skole 17 811 17 233 578
Seter skole og bhg 0 65 -65
Havgløtt barnehage 6 446 6 939 -493
Kulturtiltak 138 108 30
Ungdommens hus 0 0 0
Osen ungdomsklubb 143 118 25
Bibliotek 274 262 12
Bygdatunet 475 472 11
Bygdabok -6 -4 -2
Religiøse formål 1 285 1 261 24
Oppvekst/Kultur 29 437 29 243 202
Oppvekst og Kultur har i 2021 hatt et mindre-forbruk på 
201 664.- i forhold til revidert budsjett. Ansvar med de 
største avvikene er:

 Mindre-forbruk på PPT kommer av at endelig 
budsjett fra tjenestekjøpet ble lavere enn 
stipulert (var ikke ferdig ved budsjettering).  

 Merforbruk på felles skyss kommer av 
ekstrautgift pga skoleskyss med båt gjennom 
året, som ikke var avklart ved budsjettvedtak.

 Strand skole har et mindre-forbruk vikar og 
ekstrahjelp, men først og fremst på pensjon som 
alene utgjør 529 257,- kroner. Av kontoer med 
merforbruk er det først og fremst kostnader 
med lisenser, og leasing av skrivere som er 
større enn budsjettert. SFO kommer i minus, 
særlig på lønnsutgifter. Idrettsbygg har 
merforbruk på 110` på grunn av høyere strøm- 
og energikostnader enn budsjettert.

 Havgløtt barnehage har et overforbruk i 2021, 
og dette er pga. barnetall i forhold til 
bemanningsnormen som gir behov for et 
årsverk mer enn budsjettert. I tillegg har 
pandemien i perioder gitt mer oppdeling av 
grupper, og liten mulighet til å benytte ansatte 
på tvers av avdelingene
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SEKTOR HELSE OG OMSORG

Hovedtall Kommunehelse
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Administrasjon 1 205 1 072 133
Allmennlegetjeneste 2 052 2 332 -280
Legevaktsentral 296 35 261
Legevaktordning 1 418 1 259 159
KAD-plasser 206 200 6
Rehabilitering 488 616 -128
Helsestasjonstjeneste 499 482 17
Helseopplysning 5 2 3
Miljørettet helsevern 352 352 0
Skolehelsetjeneste 310 292 18
Jordmortjeneste 90 90 0
Fysioterapitjenester 656 573 83
Psykiatri 882 712 179
Helse 8 461 8 017 443

Kommunehelsetjenesten har i 2021 hatt et mindre-
forbruk på kr. 443 242.- i forhold til revidert budsjett.

 På administrasjon er mindre-forbruk (133 907,-) 
knyttet til refusjon av sykepenger.

 Merforbruk på legetjenesten (979 930,-) 
kommer av noe overforbruk på fastlønn, samt 
kjøp av tjenester fra andre leger. I tillegg er det 
noe merforbruk på medisinsk forbruksmateriell.

 Legevaktsentral og legevaktordning må ses 
samlet. Legevaktsamarbeidet som administreres 
av Namsos kommune har et mindre-forbruk 
som kommer av lavere kostnad enn budsjettert.

 Merforbruk på rehabilitering skyldes større 
kostnader til Namdal rehabilitering, enn 
budsjettert. 

 Mindre-forbruk på fysioterapitjenester kommer 
først og fremst av mindre kostander på lisenser, 
samt lavere godgjøring og lønn enn budsjettert.

 Mindre-forbruk psykiatri skyldes vesentlig 
mindre utgifter på støttekontakter, enn 
budsjettert (grunnet Korona-tiltak). 

Hovedtall Sosiale tjenester
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Sosial rådgivning -8 -43 36
NAV Osen flyktninger 0 75 -75
NAV 583 446 137
Bosetting flyktninger -25 -514 489
Edruskapsarbeid -14 -11 -3
Barnevernsarbeid 1 784 1 605 179
Sosiale tjenester 2 320 1 558 762

Sosiale tjenester har i 2021 hatt et mindre-forbruk på kr    
762 006,- i forhold til revidert budsjett.
 
 Sosial rådgivning har hatt et mindre-forbruk av 

mindre lønnsutgifter til støttekontakter enn 
budsjettert, samt litt høyere inntekt på husleie. 

 NAV Osen flyktninger har et merforbruk i forhold til 
budsjett. Dette er et behov for tilskudd sosial 
omsorg som ikke var kjent i budsjettprosessen.

 NAV har mindre-forbruk ut fra mindre utbetalt 
tilskudd sosial omsorg enn budsjettert. 

 På bosetting av flyktninger er det vesentlig mindre-
forbruk på støttekontakter, telefon kommunale 
eiendomsavgifter og introduksjonsstønad. I tillegg 
har vi mottatt noe mer refusjoner fra staten, på 
ordningen, enn budsjettert.

 Barnevern går i pluss grunnet mindre utgifter til 
lokaler, advokatutgifter og tilskudd sosial omsorg 
enn budsjettert.

Hovedtall Pleie og Omsorgstjenester
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Sykeheim, PLO 14 903 16 593 -1 690
Kjøkken 1 764 1 905 -141
Hjemmesykepleie 7 867 8 087 -220
Hjemmehjelp 428 334 93
Eldresenteret 55 29 25
Dagtilbud demens 376 292 83
Omsorgsb. sykehjem -613 -469 -143
Osen trygdebolig -38 -17 -21
Mølnbergtunet -308 -213 -95
Trekanten -121 23 -144
Skrenten -208 -109 -99
Psykisk utv.h. 94 69 26
Funksjonsnedsettelser 187 193 -6
Pleie og Omsorg 24 386 26 717 -2 332

Pleie og omsorgstjenestene har i 2021 hatt et mer-
forbruk på kr. 2 331 526,- i forhold til revidert budsjett.

 Sykehjem og hjemmesykepleie ses samlet, da endel 
lønnsposteringer går opp mot hverandre her. Totalt 
merforbruk kommer av et merforbruk i forhold til 
budsjett på overtid, på vel 1,4 mill. I tillegg har man 
overforbruk på vikarbruk, og et «tap» på sykefravær 
(lønn opp mot refusjoner) på vel 300`. Motsatt har 
man ubrukte pensjonsmidler på 447`. Det er også 
ganske stort merforbruk på flere ordinære 
driftskontoer i forhold til budsjett.

 Merforbruk på kjøkken skyldes høyere kostnader på 
innkjøp av matvarer og emballasje for transport, enn 
budsjettert. 
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 Mindre-forbruk på hjemmehjelp knytter seg til 
lavere lønnskostnader enn budsjettert.

 Mindre-forbruk på eldresenter kommer av mindre 
aktivitet enn budsjettert, da senteret har vært stengt 
i perioder under pandemien.

 Dagtilbud demens går i pluss av samme årsak som 
eldresenteret.

 Mindre-inntekt på omsorgsboliger skyldes vesentlig 
høyere strømutgifter enn budsjettert (113`), samt 
noe mindre inntekt på husleie enn beregnet (343`).

 De to siste ansvarene har samlet underforbruk 
grunnet mindre bruk av støttekontakter (Korona).

SEKTOR UTVIKLING OG MILJØ

Hovedtall Utvikling og Miljø. 
Ansvar Budsjett Regnskap Avvik
Plan, byggesak, 
oppmåling 961 695 266

UM-stab 1 218 977 241
UM-anlegg 2 044 1 821 223
Vann 12 139 -127
Avløp 3 -124 126
Slam 0 2 -2
Avfall 0 75 -75
Havner 211 136 76
Kommunale veier 1 197 1 787 -589
Fylkesveier 74 56 18
Private veier 4 4 0
Trafikksikkerhetstilt. 193 228 -35
Brannvern 2 409 2 409 0
Forurensingsvern 7 7 0
Jordbruk 249 262 -13
Skogbruk 63 75 -12
Veterinærtjeneste -41 -76 35
Miljøvern 130 324 -194
Fiske, jakt og 
viltstell 11 4 7

Utvikling og miljø 8 744 8 799 -56

Sektor for Utvikling og Miljø har i år 2021 hatt et 
merforbruk på kr 55 527,- i forhold til revidert budsjett. 

 Plansaksbehandling og kart og oppmåling har hatt 
mer oppmålingsaker enn beregnet, altså større 
gebyrinntekter enn beregnet. I tillegg mangler en 
faktura på GIS-samarbeidet på Fosen (100`), som vil 
komme med i regnskap 2022.

 UM stab går i pluss, grunnet lavere lønnskostnader 
enn beregnet. Reduserte lønnskostnader kom som 
følge av kortvarig vakans ved ansettelse av ny 
sektorleder. I tillegg kom det til uforutsette inntekter 
på leie av master for fiberoppheng (159`).

 UM anlegg har mindre-forbruk, som i hovedsak 
skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert, og noe 
ekstra husleie som ikke var budsjettert.

 Vann og avløp har avvik. Området skal normalt gå i 
0, da dette er selvkostområder, der abonnentene 
skal dekke alle kostnader. I 2021 har det ikke vært 
fondsmidler til å dekke inn alle kostnader på vann, 
og eiendomsavgiftene dekker ikke inn reell kostnad 
etter utbygging av nytt vannverk. Dette vil rettes 
over tid, når inntektene blir større enn årlige 
utgifter.

 Avfall har merforbruk som skyldes at kostandene til 
MNA er noe høyere enn abonnementsavgiften. 

 Havner har noe merinntekt/mindre utgift enn 
budsjettert. Dette er først og fremst av noe mer 
liggeavgift ved kaiene, og bruk av fond til vedlikehold

 Kommunale veier har merforbruk på brøyting 
/sandstrøing, rasvurdering av Setransveien og 
avskrivninger.

 Fylkesveier har et lite mindre-forbruk på strøm 
(veilys).

 Trafikksikkerhetstiltak har overforbruk skyldes i 
første rekke avskrivninger.

 Veterinærtjeneste har noe merinntekt på 
administrasjon av ordningen.

 Miljøvern har merforbruk pga. lønnsføring (161`) og 
noe av Fosen-samarbeidet på spredt avløp som ikke 
var tatt inn i budsjett.

INVESTERINGER
Tabellen gir en oversikt over hovedtall angitt som 
bruttotall i 1000 kr for de aktuelle tjenesteområdene. 
Minustall i avvikskolonnen betyr merforbruk.

Investeringsprosjekter 2021 (inkl. mva.)
Prosjekt Budsjett Regnskap Avvik

Oppgradering vannverk 600 503 97
Ombygging kommunehus 345 276 69
Fiber- og mobilprosjekt 1 640 800 840
Drenering Strand skole 287 287 0
Reg.plan Vingsand 0 20 -20
Flerbrukshus 250 195 55
Mobilmast Kromsfj. 0 609 -609
Hovedplan avløp 250 343 -93
Vannbehandl. Basseng 119 119 0
Vent.anlegg Skrenten 254 276 -22
Scanning eiend.arkiv 450 360 90
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Sykehjemmet utv. rehab. 400 496 -96
Ny anløpskai hurtigbåt 4 500 5 907 -1 407
Uteområde Strand skole 301 301 0
Ny el-kjel sykehjem 200 204 -4
IT-investeringer 250 237 13
Fosen samarbeid inv. 317 317 0
Egenandel KLP 380 316 64
Oppgr. komm. boliger 1 000 813 187
Renovering sykehjem 200 197 3
Asfaltering komm. Veier 1 800 1 502 298
Rehab. vannkummer 1 000 936 64
Kjøp av aksjer 10 005 10 005 0
Salg eiendom 0 87 -87

Investeringer 24 548 25 106 -558

Avvik i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak:
 Oppgradering vannverk: Innkjøring Storenget (Åsegg 

Vannverk) har medført lavere kostnader enn 
forventet.

 Ombygging kommunehus: Kostnader knyttet til 
bytte av vinduer ble noe lavere enn budsjettert. 

 Fiber- og mobilprosjekt, mindre utgifter på året en 
planlagt, og en del prosjekt kommer i 2022/23.

 Mobilmast Kromsfjellet: Kom inn som prosjekt i 
løpet av året. Ikke i budsjett.    

 Hovedplan avløp: Arbeidet pågår fortsatt. Skal 
vedtas i 2022. Arbeidet er noe mer omfattende enn 
budsjettert. 

 Scanning eiendomsarkiv. Scanning er for det meste 
gjennomført iht. plan. Noe arbeid gjenstår, derav 
avvik. 

 Utvendig rehabilitering av sykehjemmet: Utskifting 
av vinduer og dører som planlagt. Det påløp ekstra 
kostnader knyttet til dreneringsarbeid (vannlekkasje 
i garderobe).  

 Ny anløpskai hurtigbåt: Ekstra kostnader til riving av 
teglsteinsbygg, midlertidig venterom, og andre 
nødvendige arbeider. 

 Oppgradering kommunale boliger: Det ble 
gjennomført flere prosjekter. Nye vinduer og 
etterisolering to vegger ved Mølnbergtunet, skifte av 
vinduer og kledning på to vegger ved Trekanten, ny 
brannsentral Mølnbergtunet, ny brannsentral 
trygdebolig gamle sykeheim, 4 nye altandører 
Skrenten, ny el-kjel sykeheimen. Noen av 
prosjektene ble rimeligere enn budsjettert. Derav 
avvik.

 Asfaltering kommunale veier: Priser på 
asfaltarbeider hadde gått vesentlig opp etter 
budsjettarbeidet. Asfaltarbeider ble derfor 
nedskalert for å tilpasse utgiftene til tilgjengelige 

midler (og en naturlig avslutning på hvor asfalt ble 
lagt).  

BALANSE 2021 2020

Faste eiendommer og anlegg 200 731 201 982
Utstyr, maskiner og 
transportmidler 8 424 6 985

Utlån 14 133 13 809
Aksjer og andeler 17 359 6 512
Pensjonsmidler 174 191 180 321
Anleggsmidler 414 840 409 609
Kortsiktige fordringer 19 422 15 509
Premieavvik 9 931 8 382
Bankinnskudd og kontanter 32 988 37 555
Omløpsmidler 52 410 53 064
EIENDELER 467 249 462 673
Disposisjonsfond -25 415 -31 457
Bundne driftsfond -4 082 -3 700
Ubundne investeringsfond -861 -881
Bundne investeringsfond -190 -798
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i inv.regnskap 0 0
Udekket i inv.regnskap 1 113 0
Endring i regnskapsprinsipp som 
påvirker AK (drift) -390 -390

Kapitalkonto -141 001 -122 657
Egenkapital -170 826 -159 883
Pensjonsforpliktelser -175 670 -181 230
Andre lån -101 567 -105 396
Langsiktig gjeld -277 237 -286 626
Annen kortsiktig gjeld -11 785 -10 297
Leverandørgjeld -7 401 -5 867

Kortsiktig gjeld -19 186 -16 164

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -467 249 -462 673

Memoriakonti 0 0
Ubrukte lånemidler 5 224 1 494
Andre memoriakonti 3 283 2 567
Motkonto for memoriakontiene -8 507 -4 061

Ut fra ovenstående tabell kan man se at eiendeler, øker 
også i 2021, mens fond går noe ned. Egenkapitalen øker 
også, samme som kapitalkonto. 
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Formaliserte samarbeid kommunen har deltatt i 2021
Samarbeid Type Vertskommune/leverandør

TrønderEnergi AS - (Trondheim)
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) IKS - (Overhalla)
Brannvesenet Midt IKS - (Steinkjer)
Interkommunalt arkiv Trøndelag
Museet Midt (fra 1/1-20)
Namdal Rehabilitering (fra 1/1-20)

IKS
IKS
IKS

- (Trondheim)
- (Rørvik)
- (Høylandet)

Revisjon Midt-Norge SA - (Steinkjer)
Fosen IKT VK Rissa kommune
Fosen Barneverntjeneste VK Rissa kommune
Fosen Inkasso VK Rissa kommune
Fosen Låneadministrasjon VK Rissa kommune
Fosen Regnskap VK Bjugn kommune
Fosen Lønn VK Åfjord kommune
NAV Nord-Fosen VK Osen kommune (fra 1/1-20)
Kommuneoverlege og miljørettet helsevern VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Smittevern og helsemessig beredskap VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Legevaktordningen i Namdalen (LINA) VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Legevakttjenesten i MNS VK Namsos kommune (fra 1/1-20)
Senter mot incest og seksuelle overgrep VK Trondheim
Fosen Regionråd S Åfjord kommune
Regionkonsulent oppvekst S Åfjord kommune
Fosen Kart/GIS S Åfjord kommune
Helse- og omsorgsprogrammet (Profil) S Åfjord kommune
Biblioteksamarbeid S Åfjord kommune
Kvalitetsvurderingssystem i grunnskolene S Åfjord kommune
Fosenportalen S Åfjord kommune
Innkjøp forsikringer S Åfjord kommune
PPT Nord-Fosen S Åfjord kommune
Nordre Fosen Vannområde S Rissa kommune
Næringsalliansen på Fosen S Åfjord kommune
Jordmor A Helse Nord-Trøndelag
Krisesenter A Verdal kommune
Helseplattformen A Interkomm. politisk råd Namdal
Overgerepsmottak A Trondheim kommune
Legetjeneste (vikar) A Namsos/Flatanger kommuner
Ø-hjelpsenger A Namsos/Flatanger kommuner
Norge Digitalt A Statens kartverk
Skjenkekontroll A Avarn Security (Tønsberg)
Tilrettelagte arbeidsplasser for yrkesvalghemmede A Fosen Vekst AS (Åfjord/Osen)
IUA Sør-Trøndelag A Trondheim kommune
Felles veterinærvakt A Osen kommune

Forklaringsnøkkel til samarbeidstyper
AS Aksjeselskap - eierne hefter for sin andel av aksjekapitalen
IKS Interkommunalt selskap - deltakerne har delt ansvar
VK Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 28 (vertskommune)
S Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 (styre)
A Avtale om tjenesteleveranse
P Prosjekt
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§  5-4. Bevi/gningsoversikter  -  drift
Regnskap 2021

Rogulert buds]ett Opprlnnellg

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2021 2021 budsjett 2021 Regnskap 2020

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd -64 235 -61 009 -61 009 -59 956

Inntekts- og formuesskatt -24 192 -23153 -23 153 -21 980

Eiendomsskatt -1 719 -1 740 -1 740 -1721

Andre enerelledriftsinntekter -3 544 -271 -271 -10 840

Sum nerelle drittsinntekter ·93 690 -86 173 ·86 173 ·94497

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto (inkl avskrivninger) 90 291 93 096 87 521 88 560

Avskrivninper 0 0 0 0

Sum netto drlftsut ltter 90 291 93096 87 521 88 560

[ratiodrittsresultat G@G7]-3 399 6923 1348

Flnanalnntekter/Finansutgifter
Renteinntekter -373 -143 -143 - 405

Utbytter -1 835 -1947 -1947 ·1 853

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0

Renteu1gifter 11 1 849 2 237 2 237 1 968

Avdra pAIan 12 7 593 6270 6 270 6882

lfter 7 234 6417 6 417 8572

Motpost avskrivninger -7 371 -7 600 -7 600 -7130

[Netto drittsresultat -3 536 5740 165 @@s]

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overiøring til investering 9 196 9 196 419 4 097

Avsetning til ubundne fond 8 396 274 274 13 628

Bruk av ubundne fond -14 438 -15 154 -802 -9722

Avsetning til bundne fond 6 886 291 291 1 538

Bruk av bundne fond -504 -347 -347 -1 902

Deknin av lidll ere årsmerforbruk 0 0 0 -1 144

Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultot 3 536 -5 740 -165 6 495

Fremtort til inndekning i senere ar (mertorbruk). 0 0 0 0

1
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Justert Opprinnelig- ---- ----
Ansvars- _Regnskap budsjett budsjett Regnsk-- - - - -
område 2021 2021 2021 2020

1 Polittiske styringsorganer I

Ansvar 000-099
- -

Lønn og sosiale utgifter 1 466 1 616 1 616 1 546
--·

IAndre driftsutgifter 1 403 1 609 1 559 1 321
- - --

Andre driftsinntekter -143 -154 -154 -119

Sum tll tordellng 2726 3 071 3 021 2748
,--...

Avsetning Ul ubundne fond 0 0 0 0-
Bruk av ubundne fond -50 -50 0 0-, -- -·- --· - ---
Avsetningtilbundne fond 25 0 0 0

- ... -
Bruk av bundne fond 0 0 o' 0

Netto driftsramme 2 701 3 021 3 021 2748
- - -- - --

--
1 Administrasjonen - ---

Ansvar 100-199
Lønn og sosiale utgifter 5 599 5 888 7 013 5 312

- --
Andre driftsutgifter 14 061 14 318 9 317 16 724

-
Andre driftinntekter -4 737 -3 039 -3 039 -8 037

-
_ Sum til f ordellng 14 923 17 167 13 291 13 999-- 38/Avsetning til ubundne fond 1 048/ 38 1454-- --

Bruk av ubundne fond -5 062 -5 788 -787 -4 564
-

Avsetning til bundne fond 102 0 O· 1 036---
Bruk av bundne fond -111 -33 -33 -590

-
Netto driftsramme 10900 11 384 12 509 11 335-

-
2 Oppvekst og kultur I

Ansvar 200-299
Lønn og sosiale utgifter

--·-----
26 886 25 824 25 279 26 636

Andre driftsutgifter 8 753, 8462 8 367 8 636

Andre driftsinntekter -6 521 -4 536 -4 536 -7 042
-

SumtUfordellng 29118 29750 29110 28230
----, '1 Avsetning til ubundne fond 0 0 0 0

Bruk av ubundne fond -106 -97 o -68
-- - -- - --

Avsetning til bundne fond 565 0 0 303-· --
Bruk av bundne fond -333 -216 -216, -949

Netto driftsramme 29 244 29437 28 894 27 516
-

'--- . - -
3 Helse ---·- ----Ansvar 300-399

Lønn og sosiale utgifter 4 615 4483 4 392 3 809
- -· -

Andre driftsutgifter 6 046 4 612 4 611 5 787
-- -

Andre drifsinntekter -2 628 -619 -619 -3 014

_  Sum tll fordeling 8033 8476 8384 6 582

Avsetning til ubundne fond 0 0 0 0
- - -

Bruk av ubundne fond -15 -15 -15 -12
- -------- --- ------ -

Avsetning til bundne fond 0 0 0 0-
Bruk av bundne fond -1 0 0 0

Netto driftsramme 8 017 8 461 8369 6570
-- ·- I - -- - - -

2



Ansvars- Regnskap budsjett budsjett Regnsk
·-

område 2021 2021 2021 2020

4 Soslal
.

Ansvar 400-499
- --

Lønn og sosiale utgifter
- ---- -- ,_ - - -·-

912 1 240 1 233 1 332-- -- -
Andre driftsu_t.fll.fter 3 218 2 278 2 278, 2 712

Andre driftsinntekter -2 572 -1 198 -1 198, -1 927
f--

Sum til fordeling 1 558 2320 2 313 2117

--

_LAvsetninq til ubundne fond 0 0 0 0-- --
Bruk av ubundne fond 0 0 0 0

-·- - - ---
Avsetning til bundne fond 0 0 0 186. - -- --

IBruk av bundne fond 0 0 0 -160

: Netto driftsrame 1 558] 2 320 2 313] 2143
--

I

5 Pleie og omsorg - ---- -
Ansvar 500-599. -----

-

- -- -·-- . --
'Lonnog sosiale utgifter 29 127 25 982 25 584. 26 568___.__ -
Andre driftsutgifter 7 804 5 417 5 042 6 542

'Andre driftsinntekter
------ -------

-9 838 -6 636 -6 636. -7 552

Sum tll fordeling 27 093 24763 23 990 25558

Avsetning til ubundne fond 0 0 ol 0-
Bruk av ubundne fond -377 -377 0 0-
'Avsetning til bundne fond 2 0 0: 0

I

, Bruk av bundne fond
---- 0 0 0 -7

Netto driftsramme 26 718] 24 386 23 990/ 25 551

----

6 UM
Ansvar 600-699 -- .

Lønn og sosiale utgifter 4279 4 661 4 574 4 970

Andre driftsutgifter 20 698 18 214 13 666 17 035-
Andre driftsinntekter -11 761 -9 775 -9775 -9 687

Sum til fordeling 13 216 13100 8465 12 318

rAvsetning til ubundne fond
-- -

0 0 0 0

· Bruk av ubundne fond -4 550 ·4 550 0 -3 050-
:Avsetning til bundne fond 192 291 291 12---
Bruk av bundne fond -58 -98 -98 -196

Netto driftsramme a soo· 8 743 8 658 9 084
- - ---- ---

·- -

- Sum områdene 1 - 6 96667 98647 88 574 91552
_____.,

I
-- -

I

--
. -

--- ----- -- - ------
. -- ---
--- ------

----
- ---
:

--.--- - -
- ·-- - . - -· --

- - - - - . 3



Ansvars-
område

Regnskap
1 2021

budsjett
2021

budsjett
2021

Regnsk
2020

7 Andre sentrale Inntekter og utgifter
Lønnskostnader .
Arbeidsgiveravgift
Pensjonsinnskudd KLP
Fordelte pensjonskostnaderKLP

Overtoring driftsom er tortog budsj under ansv650
Premieavvik ----·-

_ Arbeidsgiveravgift avpremieavvik
__ Diverse andre utgjfter/overtøringer til andre __

Gebyrinntekter _
Gebyrer - kostnader
Avskrivninger -
Mot ost kalkulatoriske renter

90 90

5 5
16/ 2o

0 0
-4500 -4500
-1474 -1084--- ------ ---
-75 -120---
144 71
-54 -53

88
5

20

0

0

-1084
-120

71

16
0

-544

. -----
20\ 20
0 0
ol o;

-53

87
-170

0

-3400

0

762
42

91
-54
16
0

-366

Sum område 7

Sum område 1 - 6- --
Sum netto området 7

-6376 -5551 -1053 -2992

os6s7: se647 88 574- -----
-5551 -1053-6376

91 552
-2992

Sum til fordeling
:Avsetning til ubundne fond

Bruk av ubundne fond
Avsetning til bundne fond
Brukavb6undnefond

90 291
1 048]

-10160

93 096 87  521
38

-10 877
886 291
-503· -347

38.__,_
-802
291

-347

88560
1 454

-7 694
1 537

-1 902

Sum netto

---- -- -- -
Sum område 1-6inkl bruk/avsetning fond
Område 7

181562 82 201--I-87 938
-6376

86 701 81 955

87 752 87 754
-5551 -1053

84 947
-2992

Sum netto alle områder 81 562 82 201 86 701

-· ---- --- - . - -

--- --- - --- - , _

- -···---

81955

-------

--------
-

--- -----

---------
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art  -  drift

Regnskap 2021

Regulert Opprinnelig

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2021 budsjett 2021 budsjett 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd -64 235 -61 009 -61 009 -59 956

Inntekts- og formuesskatt -24192 -23 153 -23 153 -21 980

Eiendomsskatt -1719 -1 740 -1 740 -1721

Andre skatteinntekter -3 -3 -3 -3

Andre overføringer og tilskudd fra

staten -3 541 -268 -268 -10 836

Overføringer og tilskudd fra andre -20 738 -9130 -9130 -22 020

Brukerbetalinger -4 858 -4117 -4117 -3 874

Salus- o leieinntekter -12 694 -12 579 -12 579 -11 554

Sum driftsinntekter -131 980 -111 999 -111 999 -131 944

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 13 63 375 58 330 58 330 59 692

Sosiale utgifter 10 095 12 185 12 185 9 566

Kjøp av varer og tjenester som
erstatter tjenestepr 13 36 824 31 738 29 530 34 885

Overføringer og tilskudd til andre 10 921 9279 5913 14 747

Avskrivnin er 9 7 371 7 600 7 600 7130

Sum driftsut ifter 128 586 119132 113 558 126 020

Brutto driftsresultat -3394 7133 1 559 -5924

Finanslnntekter/Flnansutglter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler

Renteutgifter 11
Avdra a lan 12

Netto finansutgifter

Motpost avskrivninger 9

-378 -153 -153 -416

-1 835 -2147 -2147 -1 855

0 0 0 0

1 849 2237 2237 1 968

7 593 6 270 6 270 6 862

7 229 6 207 6207 6 559

-7 371 -7 600 -7 600 -7 130

Netto driftsresultat -3536 5 740 166 -6495

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 9196 9196 418 4 097

Avsetning til ubundne fond 8 396 274 274 13 628

Bruk av ubundne fond -14 438 -15 154 -802 -9 722

Avsetning til bundne fond 886 291 291 1 538

Bruk av bundne fond -504 -347 -347 -1 902

0 0 0 -1 144

Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat 3 536 -5 740 -166 6495

Fremfort til inndekning i senere
ar (merforbruk) 0 0 0 0
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§ 5-5  Bevilgningsoversikter- investering

Regnskap
Rogulert buds]ett Opprinnellg

Tall I 1000 kroner Regnskap 2021 2021 Reguleringer 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020

lnva,terlngøutglfler
Investeringer i varige driftsmidler 15 331 16164 7056 9106 1B 470

Tilskudd Iii andres investeringer D 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 10 321 10 385 10 005 380 566

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0

Avdra åfån 0 0 0 0 0

Sum invosterut itter 25 652 26 549 17061 9 488 19 036

Investeringainntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -1 984 -1 898 0 -1 898 1 899

Tilskudd fra andre 0 0 0 0 -730

Salg av varige driftsmidler -6 589 -6 502 -6 502 0 .1 539

Salg av finansielle anleggsmidler -5723 -5 723 -5723 0 -57

Uldeling fra selskaper 0 0 a 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -384 211 211 0 0

Bruk av tan -880 860 3 730 4 590 -14 623

[Sum_investor@ngomnntkter -15 539 -14771 -8 283 .6 488 18s4]

Videreutln
Videreutlån 0 0 0 0 237

Bruk av lån Iii videreutlån 0 0 0 0 -237

Avdrag på lån Iii videreutlån 826 0 0 0 831

Mottatteavdr vid orClullån ·2 0 0 0 568

Netto utqiftor videreutln 825 0 0 0 263

Overfeorng fradrift og nettoavsetnlnger
Overføring fra drift -9196 -11 778 -8 778 -3000 4 097

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 609 0 0 0 -51

Nella avsetninger lil eller bruk av ubundet investeringsfond -20 0 0 0 -215

Deknu avudl ere ars udekket belo 0 0 0 0 3011

Sum overtortn tra dritt o nollo avootnln  "' ·9 825 -11778 -8 778 .J 000 451

Fremtort ti/ inndknun@ senere ar (udekket belop)
1113 0 0 0 0
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S 5-5. Bevilgningsoversikter  --  investering

Regnskap til fordeling

Regulert budsjett Opprinnelig

Tall i 1000 kroner Regnskap 2021 2021 budsjett 2021 Regnskap2020

Fra bevilgningsoversikt:
Netto investeringer til fordeling: 25 652 26 549 9 488 19 036

Prosjekt Fordeling pa prosjekt

0 0 D 1

1380 Oppgradering vannverk 503 600 0 2 289

4015 Ombygging kommunehus 276 345 300 D

4030 Trafikksikkerhetstiltak D 0 0 602

4038 Strand Havn 544 2 000 2 000 1192

4044 Kjøp av ny bil 0 0 0 343

4056 Utvidelse vei opp til Osen Kirke 0 0 0 426

4067 Utv parkpl Strand sk/Havglott bhg 0 0 0 314

4068 Fiber- og mobilprosjekter 800 1 640 1 000 27

4069 Drenering Strand skole 287 287 0 104

4070 Velferdsteknologi 0 0 100 0

4072 Tak/solskjerming Strand skole 0 0 0 173

4077 Nyvannledning Urdskaret/Hansenget 0 0 0 600

4079 Tribune/kulturarena Bygdatun 0 0 0 201

4081 Oppgradering renseanlegg 0 0 0 209

4083 Reguleringsplan Vingsand 20 0 0 218

4084 EL-ladepunkt Osen kommune 0 0 D 1 331

4085 Flerbrukshus 195 250 D 85

4086 Sysselsettingsmidler investering 0 0 0 291

4087 Mobilmast/hytte Inner Kromsfjellet 609 0 0 50

4088 Kjop av andeler 0 0 0 191

4089 Hovedplan avløp 343 250 500 0

4090 Vannbehandlingsanlegg basseng 119 119 110 0

4091 Ventilasjonsanlegg Skrenten 276 254 220 0

4092 Skanning eiendomsarkiv 360 450 450 0

4093 Sykeheimen - utvendig rehabilitering 496 400 400 0

4094 Ny anlo pskai hurtigbat 5 907 4 500 0 0

4095 Uteomradet Strand skole 301 301 0 0

4097 Ny El-kjel sykeheimern 204 200 0 0

5001 IT-investeringer 237 250 500 448

5002 Fosen sammarbeid investeringer 317 317 228 0

5012 Egenandel KLP 316 380 380 351

5026 Oppgradering kommunale boliger 813 1 000 1 000 0

5044 Nytt gjerde Strand skole 0 0 0 130

5045 Renovering sykeheim bygg/inventar 197 200 0 0

5046 Lokaler Fosen vekst 0 0 0 145

6010 Asfaltering kommunale veier 1 502 1 800 1 800 2 653

6023 Boligbygging 0 0 0 4 695

6025 Rehabilitering av vannkummer 936 1 000 500 0

6026 Hovedplan for vann 0 0 0 349

6027 Grunnarbeid veg open - Vingsandaur 0 0 0 1227

6028 Gjerde rundt Steinbrudd indre/ytre Skj 0 0 0 278

6044 Kjøp av aksjer 10005 10 005 0 25

6045 Salg fast eiendom 87 0 0 88

Sum fordelt 25 652 26549 9468 19036
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§  5-8. Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

EIENDELER

A. Anleggsmidler 414 840 409 608

I. Varige driftsmidler 10 209 156 208 966

1. Faste eiendommer og anlegg 200 731 201 982
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 8 424 6 985

II. Finansielle anleggsmidler 31 492 20 321

1. Aksjer og andeler 8 17 359 6 512
2. Obligasjoner 0 0
3.Utlån 11 14133 13 809

Ill. Immaterielle eiendeler 0 0

IV. Pensjonsmidler 2 174 191 180 321

B. Omlepsmidler 3 52 410 53 064

I. Bankinnskudd og kontanter 32 988 37 536

II. Finansielle omløpsmidler 0 0

1. Aksjer og andeler 5 0 0
2. Obligasjoner 0 0
3. Sertifikater 0 0
4. Derivater 0 0

Ill. Kortsiktige fordringer 19 422 15 528

1. Kundefordringer 4053 3145
2. Andre kortsiktige fordringer 5438 4 001
3. Premieavvik 2 9 931 8 382

Sum eiendeler 467 249 462 672

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital -170 826 -159 883

I. Egenkapital drift -29 497 -35 157

1. Disposisjonsfond 6 -25 415 -31 457
2. Bundne driftsfond 6 -4 082 -3 700
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0

II. Egenkapital investering 62 -1 679

1. Ubundet investeringsfond 6 -861 -881
2. Bundne investeringsfond 6 -190 -798
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 1 113 0

Ill. Annen egenkapital -141 391 -123 047

1. Kapitalkonto 7 -141 001 -122 657
2. Prinsippendrinaer som påvirker arbeidskapitalen drift 7 -390 -390
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0

D. Langsiktig gjeld -277 237 -286 626

I. Lån -101 567 -105 396
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 11 -101 567 -105 396
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Tall I1000 kroner Note Regnskap 2021 Regnskap 2020
2. Obligasjonslån 0 0
3. Sertifikatlån 0 0

H ..Pensjonsforpliktelse 3 -175 670 -181 230

E. Kortsiktig gjeld -19186 -16 163

I. Kortsiktig gjeld · 2 -19 186 -16 163
1. Leverandørgjeld -7 401 -5866
2. Likviditetslån 0 0

3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld -11 785 -10 297
5. Premieavvik a 0

Sum egenkapital og gjeld -467 249 -462  672

F. Memoriakonti

I. Ubrukte lånemidler

II. Andre memorlakonti

Ill. Motkonto for memoriakontiene

0

$ 224

3 283 •·.

$507. '

0

1 494

-4 061
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$ 5-9- Oversikt oversamlet budsjettavvik og arsavslutningsdisposisjoner
Drift

1 Netto driftsresultat

2 Avsetning til bundne driftsfond

3 Bruk av bundne driftsfond

4 Overføring til investering i hht budsjett

S Avsetning til disposisjonsfond i hht budsjett

6 Bruk av disposisjonsfond i hht budsjett

7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk

8 rets budsjett-awvik (mer- eller mindreforbruk far strykninger

9 Strykning av overføring til investering

10 Strykning av avsetning til disposisjonsfond

11 Strykning av tidligere års merforbruk

12 Strykning av bruk av disposisjonsfond

Regnskap Regnskap

2021 2020

3 537 - 6 495

886 1538

503 - 1 902

9196 4097

274 2120

15 154- 9 544

8 838 10 186

716- 178

13 Mer-eller mindreforbruk etter strykninger

14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger

15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk

16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk

17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond

18 Framf@rt til inndekning senere år (merforbruk)

8122 - 10 364

8122

1144

11508

2021 2020

1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån

2 Avsetning til bundne investeringsfond

3 Bruk avbundne investeringsfond

4 Bruk av lån

5 Overføring fra drift i hht budsjett

6 Avsetning til ubundet investeringsfond i hht budsjett

7 Bruk av ubundet investeringsfond i hht budsjett

8 Dekning av tidligere ars udekket belp

11 796

-608

-860

-11778

15 642

-51

-15 191

-4 097

-215

3 912

9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)

10 Strykning av avsetning til ubundet investeringsfond

11 Strykning bruk av lån

12 Strykning overforing fra drift

13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond

-1 450 0

2582
-20

14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger

15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond

1112

16 Framfrt til inndekning i senere ar (udekket belop) 1112
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Note nr. 1 : Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper, iflg ny

kommunelov kunngjort 22.06.2018

Anordningsprinsippetjf.Kommuneloven § 14-6

AIiekjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året er med i årsregnskapet for

vedkommende år, enten de er betalt eller ikke nå regnskapet avsluttes

Grunnleggende regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. AIie utgifter, utbetalinger,

inntekter og innbetalinger regnskaps føres brutto, og alle kjente utgifter og inntekter tas med i det

året de oppstår. I den grad at det ikke kan fastsettes eksakte beløp for inntekter og utgifter ved

regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp. Justering i forhold til eksakt beløp, foretas i det

paflgende ar.

Klassifisering og verdivurdering lflg. Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap

Og arsberetning - ikrafttredelse01.01.2020-53-1,93-2 og 33

Eiendeler som er vesentlige og til varig eie klassifiseres i balanseregnskapet som anleggsmidler.

Anleggsmidler måles til anskaffelseskost.

Andre eiendeler klassifiseres som omlpsmidler).

Omløpsmidler måles til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
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Note 2 Arbeidskapitalen
Begrepet arbeidskapital er en størrelse i kommunens balanseregnskap som gir uttrykk for hvor god

likviditeten er, det vil si evnen til abetale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Budsjett

og regnskapsforskriften,§ 5-10, a)

BALANSEN 31.12.2021 01.01.2021 Endring

Omløpsmidler 52 410,00 53 063,00 -653,00

Kortsiktig gjeld 19 186,00 16 163,00 3 023,00

IArbeidskapital 33 224,00 36 900,00 -3 676,00

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET
(bevilgningsoversikter)

Netto driftsresultat

Netto utgifter/inntekter i investering

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring arbeidskapital i drifts- og
investeringsregnskapet

Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift
og investering

2021

3 536,00

10 936,00

3 730,00

-3 670,00

-6,00

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING
ARBEIDSKAPITAL
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker
arbeidskapital, drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker
arbeidskapital, investering

Andre forklaringer

Sum forklaringer
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Note 3 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensionsordningene _ikommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens

pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter

alders-, ufre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon

med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordes med utbetaling

fra NAV.

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan

bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men

bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Fellesordning Folkevalgte Sykepleiere Sum

Innestående på premiefond 01.01 577 452 1 1030

Tilført premiefondet i løpet av året 6385 33 1013 7431

Bruk av premiefondet i l@pet av aret -2927 -36 -65 -3029

Innestående på premiefondet 31.12 4035 449 949 5432

Regnskapsforing av pension
Etter 93-50g 3-6i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader

som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen

mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts

eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste ar/med 1/7 per år for

premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013

og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for

kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for

vedkommende år {kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av

premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 20x1 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter

er 3,6 mill kroner høyere enn faktisk betalte pensjonspremier. Bestemmelsene innebærer også at

beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis

anleggsmidler og langsiktig gjeld.
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Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

KLP SPK SUM

Pensjonskostnad og premieavvik 2021 2021 2021

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 957 328 895 820 5 853148

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4 889 091 298 401 5 187 492

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5 646 796 -185 622 -5 832 418

E Administrasjonskostnad 235 121 29 030 264151
Beregnet netto pensjonskostnad - inkl

A adm 4 434 744 1037 629 5 472 373

B Forfalt pensjonspremie - inkl adm kostnader 8 294 402 950 337 9 244 739

C rets premieavvik (B-A) 3 859 658 -87 292 3 772 366

I 
Pensjonsutgifter i drifts- og
investeringsregnskapet 2021 2021 2021

B Forfalt premie inkl adm kostnader 8 294 402 950 337 9 244 739

C Årets premieavvik -3 859 658 -87 292 -3 946 950

D Amortisering av tidligere års premieavvik 2 383 516 -85 400 2 298 116
Brutto pensjonsutg etter premieavvik og

F amortisering 6 818 260 777 645 7 595 905

G Pensjonstrekk ansatte -843 548 -211 751 -1 055 299

Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 5 974 712 565 894 6 540 606

IAkkumulert premieavvik 2021 2021 2021

Sum gjenstående premieavvik tidligere
år 8 233 758 -261 992 7 971 766

Årets premieavvik 3 859 658 -87 292 3 772 366

Sum amortisert premieavvik dette året -2 383 516 85400 -2298 116

Akkumulert premieavvik pr 31.12 9 709 900 -263 884 9 446 016

Sum akkumulert premieavvik inkl arb.g.avg 9 709 900 -263 884 9 446 016

IPensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2021 2021 2021

Netto pensjonsforpliktelse pr 01.01. 1763300 -2 456 426 -693 126

Årets premieavvik 3 859 658 -87 292 3 772 366
Estimatavvik - fort direkte mot
egenkapitalen -2 468 317 -1763 541 -4 231 858

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12 3 154 641 -4 307 259 -1 152 618

Herav: (balanseverdier)

Brutto pensjonsforpliktelse -164 203 188 -11140 928 -175 344 116

Pensjonsmidler 167 357 829 6 833 668 174 191497
Arbeidsgiveravgift av netto

-219 670 Ipensjonsforpliktelse 160 887 -58 783
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Note 4 Kommunens garantiansvar pr 31/12-202l

Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2021

Gitt overfor - navn Adresse Belp Utloper dato

Midtre Namdal avfallsselskapBarlia, 7863 Overhalla 1 827 642 Ved nedbet. Lan,imfvedlegg

Brannvesenet Midt IKS Seihn.gt.l 0, 7725 Steinkjer 82 225 Lån 8317. 50.45662,innfrielsesdato 19/11-2024

Brannvesenet Midt IKS Seilrngt.10, 7725 Steinkjer 28 500 Lån 8317.50.28199, innfrielsesdato 15/6-2024

Brannvesenet Midt IKS Seilrngt.10, 7725 Steinkjer 95 999 Lån 8317.52.80998,innfrielsesdato 15/11-2027

Brannvesenet Midt IKS Seilrngt. l 0, 7725 Steinkjer 9 900 Lån 8317.53.19576,innfrielsesdato 4/12-2023

Brannvesenet Midt IKS Seilm.gt.10,7725 Steinkjer 33 300 Lån 8317.53.62927,innfrielsesdato 22/12-2024

Sum garantiansvar 2 077 566

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Balansefrt Eierandel i

Selskapets navn verdi Lignings verdi selskapet
22141010 Egenkapital KLP 5 455 925

22170010 Biblioteksentralen AL 300 300 1 andel

22170020 Torghatten ASA 0

22170095 Trondelag Reiseliv 1 000 1000 0,06 %

22170100 Trønder Energi AS A-aksjer 10 104 000 3 864 495 1,18 %

22170110 Stiftelsen Halten 1 000 1000 10 andeler

22170120 Brannbil og pumpe 770 000

22170121 Fosen Vekst AS 250 000

22170122 Nord-Fosen Utvikling AS 15 000

22170123 Revisjon Midt-Norge SA 15 000

22170124 Namdal Rehabilitering 190 835

22170125 Flyco AS 555 900

Brannvesenet Midt Iks 5,60 %

Midtre Namdal Avfallselskap 2,40 %

221 Aksjer og andeler 17 358 960 3 866 795
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Note 6 Fond

Bokført Bokført verdi
Bunde fond  -  formål verdi 01.01  . Avsetning Bruk 31.12.
Bundne driftsfond 3699617 886075 480180 4082035
Selvkostfond 178795 23477 155318
Sum 3878412 886075 503657 4082035
Bunde
investeringsfond
Bundne
investeringsfond 798039 608507 189532
Øremerket
statstilskudd
Gavefond
Sum 798039 0 608507 189532
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Beholdning Avsetninger/ Bruk av Beholdning

01.01 omdisp/korr fond/omdisp 31.12

Disposisjonsfond 31456 914 8 396 788 14 438 510 25 415 192

Bundne driftsfond 3 699 618 886 075 503 657 4082 036

Ubundne investeringsfond 881233 0 20475 860 758

Bundne investeringsfond 798 039 0 608 507 189 533

Samlede avsetn. og bruk av avsetn. 36 835 804 9 282 863 15 571148 30547 518

Spesifikasjon:

Beholdning Bruk av Beholdning

01.01 Avsetninger fond 31.12

Bundne fond:

Selvkostfond 178 795 0 23 477 155 318

Øremerka og øvrige bundne fond 3 356 871 886 075 480182 3 762 764

Næringsfond/kraftfond 33 324 0 0 33 324

Gavefond 130 629 0 0 130629

Sum driftsfond 3 699 619 886 075 503 659 4082 035

Bundne investeringsfond:

Mobildekningsprosjekt 767 360 0 608 sos 158 855

Øvrige bundne invest.fond/omdisp 30 678 0 0 30 678

Sum bundne investeringsfond 798038 0 608 505 189 533

Disposisjonsfond:

Inngående balanse 31456 913

Næringsfonda/næringsrådgiver 1048196 3 698 248

Finansområdet - overskudd 2020 3 712 891 4 277 500

Eiendomsskatt 236 033

Havner 4 500 000

Tilskudd havbruksfondet

Rådmann 1364 008

Oppvekst og kultur 6 500

Kulturtiltak 85 413

Bygdatunet 14 539

Helseopplysning 15 000

Fylkesveier - teknisk

Miljvern so000

Politisik styringsorganer so000

Sykehjem 377 300

Havbruksfond 3 399 667

Sum disposisjonsfond 31456913 8396 787 14438 508 25 415 192

Ubundne investeringsfond

Øvrige bundne investeringsfond 881233 0 20 475 860 758

Sum ubundne investeringsfond 881 233 0 20475 860 758

Overt fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet:

Regnskap Justert budsj Opprinnelig Regnskap

2 021 2 021 budsj 2021 2 020

Overført i 2021 4 696 034 7 277 500 3 000 000 2 581466
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Note 7 Kapitalkontoen
Kapitalkontoen i kommuneregnskapet benyttes til autligne virkninger av transaksjoner i

bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i anleggsmidler og gjeld.

Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene som ikke er finansiert med

gjeld.

BALANSEN 31.12.2021 01.01.2021 Endring

Anleggsmidler 414 838,00 409 609,00 5 229,00

Langsiktig gjeld 277 237,00 286 626,00 -9 389,00

Endring ubrukte lånemidler (økning
5 224,00 1494,00 3 730,00

+/reduksjon-)

Endring i regnskapsprinsipp som
påvirker anleggsmidler

Endring i regnskapsprinsipp som
påvirker langsiktig gjeld

INetto endring 142 825,00 124 477,00 18 348,00

IB 122657

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) 0

Aktivering av fast eiendom og anlegg 15221

Reversert nedskrivning av fast eiendomog anlegg

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

Kjop av aksjer og andeler 10878

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler

Utlån 841

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse

Avdrag på eksterne lån 8420

Økning pensjonsmidler -6130

Reduksjon pensjonsforpliktelser 5789

Arb.avg netto pensjonsforpliktelse

Reduk sjon av kapitalk onto(debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg 7 663,00

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 7 371,00

Nedskrivning fast eiendom og utstyr/maskiner

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler

Avgang aksjer og andeler 30,00

Nedskrivning av aksjer og andeler

Avdrag på utlån
y

467,00

Avskrivning utlån

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse

Bruk av midler fra eks terne lån 860,00

Økning pensjonsforpliktelser 119,00
y

Arb.avg netto pensjonsforpliktelse 165,00

Saldo 31.12 141 001,00
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Note 8 medarbeidere

Tekst 2021 2020 2019
Antall årsverk 87,6 89 92

Antall ansatte 107 128 131

Antall kvinner 91 108 105

% andel kvinner 85 84,37 80,15

Antall menn 16 20 26

% andel menn 14,9 15,6 19

Antall kvinner ledende stillinger 3 3 6

% andel kvinner i ledende 42,8 50 66,7
stillinqer
Antall menn i ledende stillinger 4 3 3

% andel menn i ledende stillinger 57,2 50 33,3

Antall deltidsstillinger 53 85 91

Antall ansatte i deltidsstillinger 53 85 91

Antall kvinner i deltidsstillinger 51 69 80

% andel kvinner i deltidsstillinger 96,3 81 87,9

Antall menn i deltidsstillinger 2 5 11

% andel menn i deltidsstillinger 3,7 5,8 12

Note 9 Anleggsmidler

Tekst 5 år 10 ar 15 år 20 ar 40 år 50 år 50 år
Bokført verdi

2 225 796 4 758 679 0 20 449 667 126 828 909 44 437 765 10 265175
per 1.1
Tilgang 1 962 885 952 578 0 2 510 345 9 797 872 0 0
Avqanq 0 115 000 0 0 7 548 205 0 0

Avskrivninger 769 682 591 278 0 1 102 425 3 829 511 1 078 129 0

Nedskrivninger 0

Reverserte
0

nedskrivninger

Bokført verdi
31.12 3 419 000 5 004 978 0 21857587 125 249 064 43 359 637 10 265 175
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Note 10 Gebyrfinansierte selvkost-tjenester

Osen kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til

"Forskrift om beregning av selvkost". Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum

Selvkost Kommune.
Hva er selvkost:
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med a frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene

som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til a tjene penger på tjenestene.

For a kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en

selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en

selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to

regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Elementene i en selvkostkalkyle:
Samlet
selvkost:
+ Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn
gebyrinntekter

+ Indirekte driftsutgifter (adm.
utgifter)

+ Kalkulatorisk rentekostnad
+ Kalkulatorisk avskrivningskostnad
= Gebyrgrunnlag

Driftsregnskapet:
+ Direkte driftsutgifter

- Andre inntekter enn gebyrinntekter

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a.
selvkostomradenes
bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene
skal ikke
føres i driftsregnskapet.

= Resultat før gebyrinntekter

its
=Selvkostresultat =Driftsresultat (alltid storre enn selvkostresultat)

Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

1 selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter

(administrasjonsutgifter).
Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering

trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens

driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at

kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i

anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-arig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2021 var denne lik 1,956

%.
Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå

i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne

selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i

løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller

omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av

tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i

sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd

som stammer fra 2021i sin helhet være disponert innen 2026.
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Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til autarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler

i forkant av budsjettåret for aestimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode.

Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.

Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall

brukere og generell ettersprsel.I tillegg til aoverholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha

målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2021 var ikke kjent

ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2022 og

etterkalkylen for 2021.
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Note 11 Langsiktig gjeld

Eksterne lån Bokført verdi 31.12 Løpetid Rentefot
Refinansering

%

Lån til egne
investeringer 97627459
Lån til innfrielse
av kausjoner 39900
Lån til videre
utlån 3899797
Finansielle
leieavtaler
Sum lån 31/12 101567156

24



L
an

en
u

m
m

er
L

an
L

an
 1

/1
-2

02
1

N
ye

 l
an

A
vd

ra
g

L
an

 3
1/

12
-2

02
1

R
en

te
N

ed
b

et

51
46

37
76

92
H

us
ba

nk
en

 s
ta

rt
la

n,
 

ut
be

ta
lt 

11
/5

-2
01

7
10

00
00

0
0

10
00

00
0

F
as

t
20

26

51
46

36
14

56
H

us
ba

nk
en

 -
 s

ta
rt

la
n,

 
ut

be
ta

lt 
26

/5
-2

01
5

90
00

00
20

00
00

70
00

00
F

as
t

20
24

51
46

35
19

52
H

us
ba

nk
en

 -
 s

ta
rt

la
n,

 
ut

be
ta

lt 
21

/5
-2

01
4

70
00

00
20

00
00

50
00

00
F

as
t

20
23

51
46

34
55

17
H

us
ba

nk
en

 -
st

ar
tln

,
ut

be
ta

lt 
6/

5-
13

50
00

00
20

00
00

30
00

00
F

as
t

20
22

51
46

33
89

91
H

us
ba

nk
en

 -
 s

ta
rt

la
n,

 
ut

be
ta

lt 
6/

9-
12

24
00

00
12

00
00

12
00

00
F

as
t

20
21

$1
46

33
33

49
H

us
ba

nk
en

 -
 s

ta
rt

ln
, 

ut
be

ta
lt 

17
/3

-1
1

50
00

0
50

00
0

0 
F

as
t

20
20

51
46

30
76

65
H

us
ba

nk
en

 -
 s

ta
rln

, 
ut

be
ta

lt 
19

/1
2-

07
30

29
19

23
12

2
27

97
97

F
as

t
20

36

51
46

26
33

06
H

us
ba

nk
en

 -
 s

ta
rt

la
n

33
33

2
33

33
2

O
 F

as
t

20
20

K
B

20
17

04
83

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
26

/9
-2

01
7

93
32

12
0

54
89

60
87

83
16

0
F

as
t

20
37

K
B

20
16

02
28

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
6/

5-
20

16
13

93
67

80
89

91
60

13
03

76
20

F
ly

te
nd

e
20

36

K
B

20
15

06
11

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
4/

12
-1

5
86

04
00

0
57

36
00

80
30

40
0

F
as

t
20

35

K
B

20
13

06
66

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
29

/1
1-

13
34

91
87

0
26

86
20

32
23

25
0

F
as

t
20

34

K
B

20
12

05
21

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
8/

11
-1

2
26

23
51

0
37

47
80

22
48

73
0

F
as

t
20

32

K
B

20
11

07
39

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
6/

12
-1

1
60

65
50

10
11

00
50

54
50

F
as

t
20

26

K
B

20
10

08
07

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
- 

ny
tt 

lå
n 

in
ve

st
er

in
ge

r 
7/

12
-1

0
10

99
66

0
21

99
40

87
97

20
F

ly
te

nd
e

20
25

K
B

20
09

04
79

K
om

m
un

al
ba

nk
en

51
36

49
0

57
07

20
45

65
77

0
F

as
t

20
24

K
B

20
04

01
50

K
om

m
un

al
ba

nk
en

11
98

48
60

14
98

10
0

10
48

67
60

F
ly

te
nd

e
20

28

K
B

20
19

05
52

K
om

m
un

al
ba

nk
en

10
21

44
00

-
53

76
00

96
76

80
0

F
as

t
20

38

83
17

58
98

19
3

K
LP

 - 
K

om
m

un
ek

re
di

t 
A

S
0

45
90

00
0

45
90

00
0

F
ly

te
nd

e
20

41

83
17

55
79

69
1

K
LP

-b
an

ke
n 

- n
yt

t 
lå

n
83

77
40

0 
-

35
43

00
80

23
10

0
F

as
t

20
43

83
17

53
61

76
9

K
LP

-b
an

ke
n 

- n
yt

t 
la

n 
F

am
ul

us
13

45
25

1
96

11
2

12
49

13
9

F
as

t
20

33

83
17

53
49

63
7

K
LP

-b
an

ke
n 

- 
ny

tt 
lå

n
90

84
60

0
64

89
00

84
35

70
0

F
as

t
20

33

14
94

36
18

0
H

us
ba

nk
en

 -
 M

ln
be

rg
tu

ne
t

19
95

00
15

96
00

39
90

0
F

as
t

20
20

14
60

57
13

8
H

us
ba

nk
en

 -
 G

je
nn

om
g.

bo
lig

 
-9

6
10

00
0

10
00

0
0 

F
as

t
20

20

K
B

20
20

04
82

K
om

m
un

al
ba

nk
en

 
ny

tt 
lå

n 
20

20
14

62
30

00
73

11
60

13
89

18
40

F
as

t
20

40

51
46

33
47

5
H

us
ba

nk
en

 s
ta

rt
lå

n
10

00
00

0
0

10
00

00
0

F
ly

te
nd

e
20

40

SU
M

10
53

96
24

2
45

90
00

0
84

19
10

6
10

15
67

13
6

t) n

20
20

20
21

Lå
n 

m
ed

 f
as

t 
re

nt
e

77
 3

74
 9

42
73

,4
1

%
71

57
3 

03
6

70
,4

7
%

Lå
n 

m
ed

 f
ly

te
nd

e 
re

nt
e

28
 0

21
 3

00
26

,5
9

%
29

 9
94

 1
00

29
,5

3
 %

S
um

 lå
n 

31
/1

2
10

5 
39

6 
24

2
10

0,
00

%
10

15
67

 
13

6
10

0,
00

 %



Note 12 Avdrag på lån

Konto(T)

Husbanken - formidlingslan

Husbanken - andre lån

Kreditt- og finansinstitusjoner

KLP-lån

Andre lån

- Husbanken formidlingslån

Sum lan 1/1-2020

2021

-4 726 251,00

-209 500,00

-81 653 240,00

-18 807 251,00

-105 396 242,00

4 726 251,00

-100 669 991,00

Avskrivning (kto 15900) 7 371024,28

Minimumsavdrag= (avskrivninger/anleggsmidler)*langsiktig

gjeld

Minimumsavdrag 3 551012,99

Årets avdrag 7 592 632,00

Konklusjon: betalt tilstrekkelig med avdrag 4 041619,01

Note 13. Ytelser til ledende personer og revisor i 2021

1/5-2020  -  30/4--2021 1/5-2021 -31/12-2021 1/1-31/12-2021

Ordfører 839.800 839.800

Rådmann 875.000 925.000

Revisor 404.001
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Note 14: Selvkostregnskap feiing og boligtilsyn 2021

Driftsinntekter: Bel@p:
Gebyrinntekter 333726

Div.inntekter/refusjoner/kompensasjoner 17735

Overføring fond fra kommune 0

Sum driftsinntekter 351461

Driftsutgifter:
Lønn inkl.sosiale kostnader (tilsyn) 59261

Lønn inkl.sosiale kostnader (feiing) 58455

Kjp av varer/tjenester 89213

Sum driftsutgifter 206928

Finansutgifter 10641

Finansinntekter -58

Tidligere akku. Regnskapsmessig resultat 4121

Bruk av fond 0

Avsetning til fond 133834

Akku. Regnskapsmessig resultat 137955

Regnskapsmessig resultat 133834

Feiing og tilsyn utføres av Brannvesen Midt IKS.

Tallene i note 13 er hentet fra Brannvesen Midt IKS's regnskap.
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Note 15: Selvkostregnskap renovasjon 2021

Driftsinntekter: Belp:
Andre inntekter 134000

Gebyrinntekter 2390000

Overføring fond fra kommune 0

Sum driftsinntekter 2524000
-

Driftsutgifter:

Direkte driftsutgifter, internt til egne innbyggere 2076000

Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon 0

Henførbare indirekte driftsutgifter 13000

Kalkulatoriske rentekostnader, internt til egne innbyggere 31000

Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon 0

Kalkulatoriske avskrivinger, internt til egne innbyggere 206000

Kalkulatoriske avskrivinger, ekstern produksjon 0

Sum driftsutgifter 2326000

Årets selvkostresultat 198000

Avregning selvkost fra ekstern tjenesteprod. Tidl. Regnskapsår 0

Årets resultat som skall disponeres 198000

Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd 198000

Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd 0

Saldo selvkostfond pr. 1/1-21 9000

kostnad ved bundet kapital på selvkostfond 2000

Saldo selvkostfond pr. 31/12-21 208000

Årets finasielle dekningsgrad 109 %

Årets selvkostgrad 100%

Renovasjon utføres av Midtre Namdal Avfallselskap IKS

Tallene i note 15 er hentet fra Midtre Namdal Avfallselskap IKS's regnskap.
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NOTE nr. 16: Utlån (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, $5-11,c)

Finansiert
Finansiert Vesentlig

Låntaker Utlån (beløp) med egne
med lån tap

midler
Startlån 3931428 3931428
Naeringslan:
Vingsand Brygge 500000 500000

Sætervik Handel 245456 245456

Nordmeland Gårdshotell as 1400000 1400000

Diverse lån 30377 30377

Sosiallån 26113
SUM 6133 374,00 2175 833,00 3 931 428,00

Note 17 : Salg av aksjer

Aksjeposten i Torghatten AS er solgt i 2021 for kr 5.722.500,-. Beløpet er inntektsført i

investeringsregnskapet

Osen ..... ·············/

alee«et
Roar Leirset

rådmann
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Til kommunestyret i  
Osen kommune 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Osen kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr. 3 536 730. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, 
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 

31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Årsberetningen og annen øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som 
er publisert sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter 
kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen 
årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker 
verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen 
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss 
under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller 
annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsmelding mottatt 24.03.2022 
og har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og 
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

 
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under 
uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Osen kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 
 
Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik 
 
Se www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 
 
 
 
Steinkjer, 19. april 2022 
 
 

 
Knut Tanem 
statsautorisert revisor 
oppdragsansvarlig  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Til 
Kommunestyret 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2021 
 
Kontrollutvalget har i møte 26.04.22, under sak 9/22, behandlet kommunekassens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, datert 17.03.22, rådmannens 
årsberetning og revisors revisjonsberetning datert 19.04.22.  
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 3 536 730. 
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra 
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har også fått orientering fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter som de har bedt 
om. 
 
Kontrollutvalget mener at årsregnskap med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar 
med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
 
Kontrollutvalget 26.04.22 
 
 
 
Kopi: Formannskapet  
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