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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Formannskap
Møtested Buholmråsa
Dato 15.09.2021
Tidspunkt kl 10:00

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

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

NB! Møtet er onsdag 15.09.21.

Saksliste
Saksnr Sakstittel
044/21 Godkjenning av møteinnkalling
045/21 Samlesak for delegasjonssaker
064/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - Fradeling av eiendom
065/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - - Fradeling av eiendom
066/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - - Fradeling av eiendom
067/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - - Fradeling av eiendom
068/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - - Fradeling av eiendom
069/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - Skautjønna 4 - Fradeling av

punktfeste
070/21 Vedtak om deling - Gnr 12 bnr 101 - Deling av eiendom
071/21 Gnr 16 bnr 27 - Ramsøya 17 - Midlertidig brukstillatelse med

ansvarsrett for fritidsbolig.
072/21 Tillatelse til tiltak - gnr 37 bnr 18 - Ytre Skjervøya 54 -

Redskapshus
073/21 Vedtak om deling - Gnr 39 bnr 1 - Fradeling av tomt nr. 34
074/21 Vedtak om deling - Gnr 14 bnr 115 - Fradeling av areal
075/21 Gnr 33 bnr 1 fnr. 6 - Lindsetveien 43 - Egil Aune Entreprenør

AS - søknad om tillatelse til tiltak for skifte av avløpssystem.
Tiltakshaver - Jostein Green, Verdal.

076/21 Dispensasjonsvedtak - gnr 34 bnr 14 - Setransveien 115 -
Søknad om dispensasjon fra Pbl § 1-8 - Uthus/ redskapsbod

077/21 Tillatelse til tiltak - gnr 32 bnr 54 - Steinsdalsveien 1332 -
Søknad om tiltak for bygging av infiltrasjonsanlegg

078/21 Gnr 37 bnr 5 - Ytre Skjervøya 78 - Byggmester Anders Ramstad
Riving, Steinkjer -søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av
ny fritidsbolig. Tiltakshavere - Tone Sandseter og Anders
Ramstad, Steinkjer.

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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 Politiske saker:  

046/21 Vedtak om deling - Gnr 29 bnr 1 - Steinsdalsveien 923 - Deling 
av eiendom 

 

047/21 Vedtak om deling - Gnr 29 bnr 8 - Botnanveien 52 - Fradeling 
til bolighus 

 

048/21 Klarlegging av eiendomsgrenser på Sandviksberget panorama.   

049/21 Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag  

 
 
Steindalen, 08.09.2021 
 
 
 
 
 
 
John Einar Høvik Greta Hagen 
Ordfører Sekretær 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/818 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 08.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
044/21 Formannskap 15.09.2021 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/818 - 3 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 08.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
045/21 Formannskap 15.09.2021 
 
 
Samlesak for delegasjonssaker 
 
 
Sakene tas til orientering. 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
064/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  Fradeling av eiendom 
065/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom 
066/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom 
067/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom 
068/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom 
069/21 Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - Skautjønna 4 - Fradeling av punktfeste 
070/21 Vedtak om deling - Gnr 12 bnr 101 - Deling av eiendom 
071/21 Gnr 16 bnr 27 - Ramsøya 17 - Midlertidig brukstillatelse med ansvarsrett for 

fritidsbolig. 
072/21 Tillatelse til tiltak -  gnr 37 bnr 18 - Ytre Skjervøya 54 - Redskapshus 
073/21 Vedtak om deling - Gnr 39 bnr 1 - Fradeling av tomt nr. 34 
074/21 Vedtak om deling - Gnr 14 bnr 115 - Fradeling av areal 
075/21 Gnr 33 bnr 1 fnr. 6 - Lindsetveien 43 - Egil Aune Entreprenør AS - søknad om 

tillatelse til tiltak for skifte av avløpssystem. Tiltakshaver - Jostein Green, Verdal. 
076/21 Dispensasjonsvedtak - gnr 34 bnr 14 - Setransveien 115 - Søknad om dispensasjon 

fra Pbl § 1-8 - Uthus/redskapsbod 
077/21 Tillatelse til tiltak -  gnr 32 bnr 54 - Steinsdalsveien 1332 - Søknad om tiltak for 

bygging av infiltrasjonsanlegg 
078/21 Gnr 37 bnr 5 - Ytre Skjervøya 78 - Byggmester Anders Ramstad Riving, Steinkjer -

søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshavere - Tone 
Sandseter og Anders Ramstad, Steinkjer. 

 
 
 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Nordmeland Grunneierlag 
Nordmeland 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/730 - 2 12.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

064/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 064/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  Fradeling av eiendom 
 
Osen kommune viser til søknad om fradeling av tomter fra Nordmeland sameie. 
 

Tiltak: Fradeling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 24/36  
Tiltakshaver: Torstein Ingvar Nordmeland 
Ansvarlig søker: Torstein Ingvar Nordmeland 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt 8 og 9 i Skautjønna hytteområde fra gnr. 24 
bnr. 36. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra hyttetomter bestemt i reguleringsplan for Skautjønna 
hytteområde.   
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser allerede er bestemt. Begge tomtene er ubebygd. 
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant.  
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Gebyr 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 per tomt for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav 
m, jf. Osen kommunes gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 

Vedlegg 
Kart 

 
Mottakere 
Torstein Ingvar 
Nordmeland 

Furuhaugveien 3 7740 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Borgny Johanne Einskar Granbo 
Steinsdalsveien 210 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/732 - 2 12.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

065/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 065/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom 
 
Osen kommune viser til søknad om fradeling av tomter fra Nordmeland sameie. 
 

Tiltak: Fradeling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 24/36  
Tiltakshaver: Nordmeland Grunneierlag 
Ansvarlig søker:  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt 15 og 19 i Skautjønna hytteområde fra gnr. 
24 bnr. 36. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra hyttetomter bestemt i reguleringsplan for Skautjønna 
hytteområde.   
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser allerede er bestemt. Begge tomtene er ubebygd. 
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 



Side 2 av 2 
 

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

Vedlegg 
Kart 

 
Mottakere 
Nordmeland 
Grunneierlag 

Nordmeland 7740 STEINSDALEN 

Sven Åge Granbo Steinsdalsveien 210 7740 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Nordmeland Grunneierlag 
Nordmeland 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/733 - 2 12.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

066/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 066/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom 
 
Osen kommune viser til søknad om fradeling av tomter fra Nordmeland sameie . 
 

Tiltak: Fradeling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 24/36  
Tiltakshaver: Nordmeland Grunneierlag 
Ansvarlig søker:  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt 1 og 2 i Skautjønna hytteområde fra gnr. 24 
bnr. 36. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra hyttetomter bestemt i reguleringsplan for Skautjønna 
hytteområde.  
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser er bestemt. Begge tomtene er ubebygd.  
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
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Gebyr 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 per tomt for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav 
m, jf. Osen kommunes gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 

Vedlegg 
Kart 

 
Mottakere 
Odd Erlend Holand 
Nordmeland 

Einholveien 11 7740 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Anders Tinglum 
Postboks 12 
7741 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/734 - 2 11.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

067/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 067/21 
 

Vedtak om deling - Gnr. 24 bnr. 36 -  - Fradeling av eiendom 
 
Osen kommune viser til søknad om fradeling av tomter fra Nordmeland sameie.. 
 

Tiltak: Fradeling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 24/36  
Tiltakshaver: Nordmeland Grunneierlag 
Ansvarlig søker:  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt 6 og 12 i Skautjønna hytteområde fra gnr. 
24 bnr. 36. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra hyttetomter bestemt i reguleringsplan for Skautjønna 
hytteområde.  
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser allerede er bestemt.  
 
Samlet vurdering: 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
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Gebyr 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 per tomt for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav 
m, jf. Osen kommune sitt gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 

Vedlegg 
Kart 

 
Mottakere 
Nordmeland 
Grunneierlag 

Nordmeland 7740 STEINSDALEN 

Tina Elisabeth Rånes 
Tinglum 

Postboks 12 7741 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jørn Nordmeland 
Steinsdalsveien 219 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/738 - 2 12.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

068/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 068/21 
 

Vedtak om deling – Gnr. 24 bnr. 36 - Fradeling av eiendom 
 
Osen kommune viser til søknad om fradeling av tomter fra Nordmeland sameie. 
 

Tiltak: Fradeling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 24/36  
Tiltakshaver: Nordmeland Grunneierlag 
Ansvarlig søker:  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av tomt 10 og 11 i Skautjønna hytteområde fra gnr. 
24 bnr. 36. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra hyttetomter bestemt i reguleringsplan for Skautjønna 
hytteområde 
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser allerede er bestemt. En av tomtene er bebygd.  
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
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Gebyr 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf 
Osen kommunes gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 

Vedlegg 
Kart 

 
Mottakere 
Nordmeland 
Grunneierlag 

Nordmeland 7740 STEINSDALEN 

Signe Lillian Fagerdal 
Nordmeland 

Steinsdalsveien 219 7740 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Anna Synnøve Bjørgan 
Prof Ryghs Gate 29 
7650 VERDAL 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/739 - 2 12.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

069/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 069/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - Skautjønna 4 - Fradeling av punktfeste 
 
Osen kommune viser til søknad om fradeling av tomter fra Nordmeland sameie. 
 

Tiltak: Fradeling av punktfeste 
Byggested: Gbnr: 24/36 Skautjønna 4 
Tiltakshaver: Nordmeland Grunneierlag 
Ansvarlig søker:  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av punktfeste på tomt 17 i Skautjønna hytteområde 
fra gnr. 24 bnr. 36.  
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Nordmeland sameie søker om å dele fra et punktfeste som er bestemt i reguleringsplan for 
Skautjønna hytteområde. 
 
Begrunnelse 
Tomtene er satt av til hyttebebyggelse i reguleringsplan for Skautjønna hytteområde, der både 
tomteplassering og grenser er bestemt. Tomten er bebygd. 
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
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Gebyr 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 

Vedlegg 
Kart 

 
Mottakere 
Nordmeland 
Grunneierlag 

Nordmeland 7740 STEINSDALEN 
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Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Kristian Sundal 
Fagerbakkvegen 2 
7605 LEVANGER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/648 - 2 3.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 070/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 12 bnr 101 - Deling av eiendom 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Deling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 12/101  
Tiltakshaver: Wiggo Wodahl 
Ansvarlig søker: Kristian Sundal 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling som omsøkt fra gnr. 12 bnr. 101. 
 
Vilkår: 
Bruken av område må følge reguleringsplan for Brygghaugen. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4). 
 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Wiggo Wodahl søker om å dele fra ca. 575 m2 fra sin eiendom med gnr. 12 bnr. 101 på Vingsand. 
Området er satt av til naust/garasje, veg og parkering i reguleringsplanen for Brygghaugen. En deling 
vil ikke føre til at arealet blir brukt til noe annet enn det er regulert til.  Parsellen skal selges til 
Kristian Sundal, som eier to hyttetomter på Brygghaugen. Det er planlagt å fullføre naustrekken med 
et femte naust. 
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Begrunnelse 
 
Vurdering/drøfting: 
Parsellen skal selges fordi kjøper vil bygge det siste naustet/garasjen i rekken.  For å unngå å bli 
sittende igjen med små teiger, vil Wiggo Wodahl selge hele parsellen markert med blått omriss på 
bildet. Det er uproblematisk. 
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at deling kan 
gjennomføres. Parsellen bytter eier, men bruken er bestemt i reguleringsplan og endres ikke. 
 
Gebyr 
Du må betale et gebyr på kr. 2085 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
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Vedlegg 
Søknad om deling av eiendom 
Kart 

 
Mottakere 
Wiggo Wodahl Karjolvegen 30 7712 STEINKJER 

 













 

 

  Midlertidig brukstillatelse 
Etter plan og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008, ajourført med 
endringer senest ved lov 10.08.2012, §21-10 jf. SAK10 §§ 8-1 og 
8-2. 

 
JpID:  21/4165 

 
Ansvarlig søker: 

Sjømark Byggesøknader As 

Blåbærvegen 17A 
7712 STEINKJER 
  

Tiltakshaver: 

Siv Sandø 

Røstadbakken 11 
7057 JONSVATNET 

 
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE ER GITT FOR TILTAK ETTER §20-2 
Adresse: Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 

Ramsøya 17 16 27   

 

Tiltakets/byggets art: 

Nybygg / fritidsbolig 

Vedtaksdato Saksnr  

17.08.2021 071/21  

   

Dato for søknad om midlertidig brukstillatelse 12.06.2021  

   

Kommunen finner at tiltaket eller dokumentasjonen har feil eller mangler av mindre vesentlig 
betydning i forhold til tillatelsen. Derfor gis det, i medhold av pbl §21-10, midlertidig brukstillatelse for: 

   Hele tiltaket 

 X Følgende del av tiltaket Selve fritidsboligen 

Ferdigattest må begjæres når nedenstående arbeid er utført. Må utføres innen: 

 Det skal søkes om godkjenning av terrasse som ble bygd større enn 
omsøkt og godkjent 

 Ferdigattest skal fremmes så snart denne søknaden evt. er godkjent 
 

 

Sikkerhetsstillelse for at manglene blir rettet     JA  NEI   
 

Merknader: 

 
 
Sted Dato Stempel/underskrift 

Osen 17.08.2021 Ronald Bratberg 
 Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,  

i henhold til interne rutiner. 
 

 
 
Gebyr - ingen 
 
 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jan Ketil Buarø 
Ytre Skjervøya 54 
7742 YTTERVÅG 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/706 - 2 18.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

072/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 072/21 
 

Tillatelse til tiltak -  gnr 37 bnr 18 - Ytre Skjervøya 54 - Redskapshus 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Redskapshus 
Byggested: Gbnr: 37/18 Ytre Skjervøya 54 
Tiltakshaver: Monika Skodvin Buarø 
 Ytre Skjervøya 54 
 7742 YTTERVÅG 
  
  
  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av 
redskapshus ved gnr. 37, bnr. 18 ved Ytre Skjervøya med en avstand på 0 m fra nabogrense til gnr. 
37, bnr. 3. Dette med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jfr. § 20-4 pkt. a. og 29-4. 
 
Tiltakets størrelse: 
BRA: 43,8 m2 
BYA: 48,0 m2 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Når arbeidet er gjennomført skal dette meldes til kommunen på skjema; melding om 
frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på tegninger datert 09.07.2021 med journaldato 11.07.2021. 
 
Forutsetninger iht lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
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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. 
 
Saksopplysninger 

Monika og Jan-Ketil Buarø, Ytre Skjervøya søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for 
oppføring av redskapshus ved eiendommen gnr. 37, bnr. 18 i Osen kommune. Tiltaket har et 
BYA (bebygd areal) på 48 m2, og et BRA (bruksareal) på 43,8 m2. Det søkes om oppføring av 
bygget med en avstand på 0 m til nabogrense til gnr. 37, bnr. 3. 
Eier av naboeiendommen har erklært at han fraskriver seg retten til å føre opp tiltak på sin 
eiendom nærmere det overnevnte tiltak enn det som er fastsatt i loven. 
 

Planstatus 
Ytre Skjervøya hytteområde 
 

Planformål 
Boligbebyggelse 
 
Adkomst 
Ingen endring i adkomst til parsellen  
 
Nabovarsel 
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet. 
 
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Nybygget det søkes om skal oppføres i en etasje med en takvinkel på 15o.  
Tiltaket er i utgangspunktet søknadsfritt, men pga. at det søkes satt opp med en avstand på 0 m 
fra nabogrensen, er det krav om behandling av saken. Grunneier av gnr. 37, bnr. 3 har signert 
naboerklæring. 
Omsøkte nybygg er vurdert å tilfredsstille de krav som Pbl. § 29-2 som går på utforming, visuelle 
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak.  
 
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. 
 
Folkehelseperspektiv 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp  
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr  1701 1 1701 Monika Skodvin 
Buarø 

 
 
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 
Monika Skodvin Buarø Ytre Skjervøya 54 7742 YTTERVÅG 

 



 

Osen kommune 
Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200  postmottak@osen.kommune.no 
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Jan Robert Ward 
Tangenvegen 18 
7653 VERDAL 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/754 - 2 20.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

073/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 073/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 39 bnr 1 - Fradeling av tomt nr. 34 
 
Viser til søknad mottatt 18.08.2021. 
 

Tiltak: Fradeling av tomt nr. 34 
Byggested: Gbnr: 39/1  
Tiltakshaver: Statskog SF 
Ansvarlig søker:  

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling av punktfeste av tomt nr. 34 i Vassdølin 
hytteområde som omsøkt fra gnr. 39 bnr. 1.  
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningslova § 21-9 (4). 
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Statskog SF søker om å dele fra et punktfeste til hyttetomt ved Vassdølin. Tomteplasseringen er 
bestemt i reguleringsplanen for Vassdølin hytteområde fra 1989.  
 
Begrunnelse 
Tomta er satt av til fritidsbebyggelse i reguleringsplan, og oppretting av punktfeste kan 
gjennomføres.  
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Vurdering etter naturmangfoldloven (nml):  
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Reguleringsplanen er fra 1989 og ble 
vedtatt lenge før naturmangfoldloven kom. Området er registrert som leveområde for storfugl i 
artsdatabanken. Det er ikke til hinder for fradeling og vi anser at tiltaket ikke berører 
naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig.  
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml):  
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
 
Samlet vurdering:  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor har Osen kommune kommet fram til at saken er kurant. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Fradelingsgebyr  2085 1 2085 Jan Robert Ward 

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

Mottakere 
Statskog Sf Postboks 63   Sentrum 7801 NAMSOS 

 



 

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 

 

 
 
 

Hans Petter Hestmo 
Steinsdalsveien 917 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/672 - 8 06.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 074/21 
 

Vedtak om deling - Gnr 14 bnr 115 - Fradeling av areal 
 
Viser til søknad om deling. 
 

Tiltak: Fradeling av areal 
Byggested: Gbnr: 14/115 Strandaveien 262 
Tiltakshaver: Hepsø Fiskeindustri As 
Ansvarlig søker: Osen Kommune 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om fradeling som omsøkt fra gnr. 14 bnr. 115 og gnr. 14 bnr. 70. 
 
Du må be om oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen til fradeling ble gitt. Hvis du ikke 
gjør det, vil tillatelsen til fradeling bli trukket tilbake. Dette gjelder også dersom matrikkelføring er i 
strid med lov om eigedomsregistrering, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4).  
 
Saksopplysninger 
Lovgrunnlaget: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1. 
 
Informasjon om saken: 
Hepsø fiskeindustri AS og Osen kommune søker om å dele sine eiendommer på Sandviksberget.  
 
Begrunnelse 
 
Alt er vurdert i dispensasjonssaken vedtatt i Osen formannskap 19. August 2021. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Fradelingsgebyr  2085 1 2085 Hepsø Fiskeindustri 
As 

Dispensasjonsgebyr  1906 1 1906 Hepsø Fiskeindustri 
As 
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Du må betale et gebyr på kr. 3991 for behandling av delingssøknad etter PBL § 20-1 bokstav m, jf. 
Osen kommunes gebyrregulativ. 
 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tormod Vik Brede 
Saksbehandler 
 
 
 
 

Mottakere 
Hepsø Fiskeindustri As  7740 STEINSDALEN 
John Einar Høvik    

 



 

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 

 

 
 
 

Egil Aune Entreprenør As 
Solvangveien 1 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/761 - 3 23.08.2021 

 
 

Saksnr. Utvalg 

075/21 Formannskap 

 
Saksnummer i saken: 075/21 
 

Gnr 33 bnr 1 fnr. 6 - Lindsetveien 43 - Egil Aune Entreprenør AS - søknad om tillatelse til 
tiltak for skifte av avløpssystem. Tiltakshaver - Jostein Green, Verdal. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Skifte av avløpssystem 
Byggested: Gbnr: 33/1 Lindsetveien 43 
Tiltakshaver: Jostein Green 
 Reinsholm 2 H 
 7654 VERDAL 
Ansvarlig søker: Egil Aune Entreprenør As 
 Solvangveien 1 
 7740 STEINSDALEN 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for etablering av nytt avløpsanlegg ved gnr. 
33, bnr. 1, fnr. 6. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-4, jfr. § 20-3. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Eksisterende tett tank skal tømmes, rengjøres og leveres godkjent avfallsmottak hvis den 
ikke skal gjenbrukes. Alternativt fylles med sand. 

 
 
Saksopplysninger 
Egil Aune Entreprenør AS søker om tillatelse til tiltak for nedsetting av minirenseanlegg ved gnr. 33, 
bnr. 1, fnr. 6 ved Lindset. Eksisterende tett slamavskiller skal skiftes ut med et minirenseanlegg. Det 
er søkt om utslippstillatelse for nevnte anlegg som er behandlet i egen sak i Gemini Privat, ref. 
RFUL4044 datert 16.08.21.  
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§ 20-3,  23-1 og 23-3 

Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Egil Aune Entreprenør AS SØK Hele tiltaket 

PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

03.06.2021 1 03.06.2021 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 16.08.2021 med journaldato 16.08.2021. 
 
Forutsetninger iht lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

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

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10. 
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

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

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

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr  1701 1 1701 Jostein Green 

 
 
 
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 
Jostein Green Reinsholm 2 H 7654 VERDAL 

 



 

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 

 

 
 
 

Trine Derås 
Stampeverksvegen 1 A 
7056 RANHEIM 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/769 - 2 26.08.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 076/21 
 

Dispensasjonsvedtak - gnr 34 bnr 14 - Setransveien 115 - Søknad om dispensasjon fra Pbl § 
1-8 - Uthus/redskapsbod 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Søknad om dispensasjon fra Pbl § 1-8 - Uthus/redskapsbod 
Byggested: Gbnr: 34/14 Setransveien 115 
Tiltakshaver: Trine Derås 
Ansvarlig søker: Roger Derås 

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i Pbl. § 19-2 dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av 
uthus/redskapsbod på 12 m2 ved gnr. 34, bnr. 14 ved Setran som omsøkt. 
 
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. 
 
Vilkår for dispensasjonen  
1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan vedlagt søknaden.  
2. Bygget må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder.  
3. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller dispensasjonen 
bort. 
 
Saksopplysninger 
Roger Derås søker om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av uthus/redskapsbod ved gnr. 34, 
bnr. 14 ved Setran. Tiltaket er på 12 m2 og er unntatt søknadsplikten jfr. pbl. § 20-5.  
Saken faller inn under pbl. § 20-5, Tiltak som er unntatt søknadsplikt som byggetiltak. Frittliggende 
bygg inntil 15 m2 som ligger i bakkant av eksisterende tiltak er delegert administrasjonen i Osen 
kommune. 
 
 
Høringer 
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Mindre bygg som plasseres i bakkant av eksisterende bebyggelse er det ikke behov for å sende på 
høring hos Statsforvalteren. 
 
Planstatus  
Kommuneplanens arealdel.  
Tiltaket er ikke iht. til gjeldende kommuneplan for Osen kommune, og det kreves derfor dispensasjon 
fra pbl. § 1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.  
  
Planformål  
Fritidsbebyggelse 
  
Atkomst  
Adkomst via privat vei til Setran. Ingen endringer 
  
Nabovarsel  
Nabo har samtykket i tiltaket ved mottak av nabovarslet. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)  
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i  
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for planlagte tiltak. Kunnskapsgrunnlaget 
(nml. § 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen 
med plan- og bygningsloven.  
 
Omsøkte bygning vurderes ikke å medføre økt risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet (nml. § 9). Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å 
være liten (jf. nml. § 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres 
eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf. nml. § 11). Tiltaket 
innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at 
det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. nml. § 12). Osen kommune finner derfor at tiltaket ikke er i 
strid med prinsippene i nml. §§ 8 – 12.  
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml.)  
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er heller ikke 
fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
  
Vurdering av samfunnssikkerhet  
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, kvikkleire, 
brann/eksplosjonsfare 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. 
 
Begrunnelse 
Etter pbl § 19-2 (2) skal det ikke gis dispensasjon «dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
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Vilkårene er kumulative. Dette betyr at kommunen bare har tilgang til å gi dispensasjon dersom 
begge vilkårene i regelen er oppfylt. 
 
Vurdering av vilkåret i § 19-2 (2) første setning: 
Nytt uthus/redskapsbod skal oppføres på en bebygd eiendom som i kommuneplanen er avsatt til 
fritidsbebyggelse, og vil og hensynet til lovens formålsbestemmelser vil ikke bli tilsidesatt da det 
allerede er gjennomført tiltak som ligger nærmere sjøen enn omsøkte bygg. 
I og med at tiltaket skjer på privat eiendom, vil heller ikke hensynet til den allmenne ferdselen bli 
påvirket. 
 
Vurdering av vilkåret i § 19-2 (2) andre setning: 
Tiltaket er et forholdsvis beskjedent tiltak på 12 m2 som er unntatt søknadsplikten som tiltak jfr. pbl. 
§ 20-5, og som oppføres i bakkant av eksisterende tiltak som bl.a. vei og naust. Nybygget skal 
oppføres på en bebygd fritidseiendom som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsformål.  
 
Samlet vurdering 
Med bakgrunn i vurderingen over har Osen kommune kommet fram til at fordelene med tiltaket er 
klart større enn ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i strid med prinsippene i nml. §§ 8-12. 
 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Dispensasjonsgebyr  1906 1 1906 Trine Derås 

 
Du må betale et gebyr for behandling av søknad etter pbl § 19-2, på kr. 1906,- jf. Osen kommune sitt 
gebyrregulativ for arbeider etter plan- og bygningsloven.  
 
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 

 

 
 
 

Pallin As 
Klosterveien 45 
7100 RISSA 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/788 - 2 06.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 077/21 
 

Tillatelse til tiltak -  gnr 32 bnr 54 - Steinsdalsveien 1332 - Søknad om tiltak for bygging av 
infiltrasjonsanlegg 
 
Viser til søknad mottatt. 
 

Tiltak: Søknad om tiltak for bygging av infiltrasjonsanlegg 
Byggested: Gbnr: 32/54 Steinsdalsveien 1332 
Tiltakshaver: Håvard Fjeldvær 
 Tæveveien 28 
 7125 VANVIKAN 
Ansvarlig søker: Pallin As 
 Klosterveien 45 
 7100 RISSA 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner søknad om tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg ved gnr. 32, 
bnr. 54 ved Øvre Åsegg. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3, jfr. 21-4. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Vilkårene i utslippstillatelsen skal følges  
 
Saksopplysninger 
Pallin AS søker om tillatelse til tiltak for bygging/nedsetting av slamavskiller og støtbelaster samt 
legging av infiltrasjonsanlegg ved gnr. 32, bnr. 54 ved Øvre Åsegg.  
 
Eiendommen skal tilknyttes privat vannkilde. Det har ikke vært avløpsanlegg fra eiendommen 
tidligere. Det er søkt om utslippstillatelse for anlegget som er behandlet i egen sak i Gemini Privat, 
ref. WJJR6085 datert 01.09.21. 
 
Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3 

Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Pallin AS, Rissa SØK Hele tiltaket 

UTF Ansvar iht. søknad 
23.08.2021 1 24.08.2021 
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Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad om utslipp datert 23.08.2021 med journaldato 24.09.2021. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

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

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl § 21-10. 
5. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
6. 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 Byggesak for 
bygging av 
avløpsanlegg 

1701 1 1701 Håvard Fjeldvær 

 
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 
Håvard Fjeldvær Tæveveien 28 7125 VANVIKAN 

 



 

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 

 

 
 
 

Ramstad Anders 
Ogndalsvegen 714 
7718 STEINKJER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/417 - 12 02.09.2021 

 
 
 
Saksnummer i saken: 078/21 
 

Gnr 37 bnr 5 - Ytre Skjervøya 78 - Byggmester Anders Ramstad Riving, Steinkjer -søknad 
om tillatelse til tiltak for oppføring av ny fritidsbolig. Tiltakshavere - Tone Sandseter og 
Anders Ramstad, Steinkjer. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Riving av gammelt bygg, samt bygging av ny fritidsbolig 
Byggested: Gbnr: 37/5 Ytre Skjervøya 78 
Tiltakshaver: Tone Sandseter 
 Ogndalsvegen 714 
 7718 STEINKJER 
Ansvarlig søker: Ramstad Anders 
 Ogndalsvegen 714 
 7718 STEINKJER 

 
Vedtak 
Osen kommune godkjenner med hjemmel i pbl. § 20-2, jfr. 20-3, søknad om oppføring av fritidsbolig 
ved gnr. 37, bnr. 5 i samsvar med oppdatert søknad datert 23.08.21 og iht. Osen kommunes 
delegasjonsreglement. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

 Søknad om utslippstillatelse skal være godkjent før arbeidet med fritidsboligen settes i gang 

 Svalgang mellom boligdel og uthus/redskapshus skal ikke tekkes med takplater, verken 
vanlige takplater eller gjennomsiktige plater. 

 Eksisterende brygge skal rives når ny fritidsbolig står ferdig. Det skal også søkes om 
ferdigattest for bygninger som er revet. 

 Det skal monteres godkjent brannslokningsapparat (min 6 kg ABE) eller husbrannslange som 
rekker inn i alle rom 

 Det skal monteres godkjent røykvarslere i boligdel 
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Saksopplysninger 
Byggmester Anders Ramstad søker om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig ved gnr. 37, bnr. 
5 ved Ytre Skjervøya i Osen kommune. Fritidsboligen søkes oppført med et bebygd areal (BYA) på 175 
m2 og et bruksareal (BRA) på 137,3 m2.  
 
Fritidsboligen skal oppføres på tomta til den gamle butikken på Skjervøya. Butikk og lager er godkjent 
revet i delegert sak (DS) 15/21. Søker opplyser at de har revet butikken, men ønsker å beholde den 
gamle brygga til at nybygget er oppført. Fritidsboligen vil bestå av en boligdel, redskapsbod/uthus 
med en svalgang mellom.   
 
I de første utkast av tegningene var svalgang planlagt med tak, men pga. at arealet på opprinnelige 
søknad var 20 m2 større enn maks. arealkrav i kommuneplanens arealdel, og Trøndelag 
fylkeskommunes negative høringsuttalelse, ville Osen kommune ikke gå inn for å gi dispensasjon fra 
plankravet.  
 
Søker har derfor endret sin søknad og tegninger, og har i søknad datert 23.08.21 tatt bort taket over 
svalgangen, og endret dette til pergola.  
 
Fritidsboligen skal oppføres i tradisjonelt bindingsverk med utvendig stående kledning, tregulv og 
takstoler formet som valmet tak med en vinkel på 15o. 
 
Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§ 20-3,  23-1 og 23-3 

Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
Anders Ramstad 
Anders Ramstad 
Anders Ramstad 

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

20.06.2021 1 22.06.2021 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på tegninger datert 23.08.2021 med journaldato 23.08.2021. 
 
Forutsetninger iht. lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

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

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. 
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. 

pbl. § 21-10. 
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

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

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2. 
 
Planstatus 
Reguleringsplan for Ytre Skjervøya hytteområde. 
 
Planformål 
Bruksendring fra forretningsformål til fritidsformål i hovedutvalg for Utvikling og miljø i sak 15 i 2018. 
 
Adkomst 
Ingen endring i adkomst til parsellen  
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Nabovarsel 
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet. 
 
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Omsøkte fritidsbolig er vurdert å tilfredsstille de krav som pbl. § 29-2 som går på utforming, visuelle 
kvaliteter og byggverkets plassering og høyde. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak.  
 
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. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 

Byggesaksgebyr Tiltak mellom 101 - 
200 m2 

7239 1 7239 Tone Sandseter 

Byggesaksgebyr Lokal godkjenning 1466 1 1466 Tone Sandseter 

Byggesaksgebyr Tillegg for funksjon 
UTF 

868 1 868 Tone Sandseter 

 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
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Mottakere 
Tone Sandseter Ogndalsvegen 714 7718 STEINKJER 

 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/522 - 6 
Saksbehandler Sandra Gausen 
Dato 07.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
046/21 Formannskap 15.09.2021 
 
 
Vedtak om deling - Gnr 29 bnr 1 - Steinsdalsveien 923 - Deling av eiendom 
 
  
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen Formannskap viser til søknad fra John-Are Hagen og Tina Osen Hagen om å få dele i fra tun på 
gnr 29 bnr 1, og gir med hjemmel i jordloven § 12 og plan – og bygningsloven §§ 19- 1 og 2 og 20 – 1 
bokstav m tillatelse til fradeling av tomt på om lag 2,1 daa med påstående bygninger som omsøkt. 
Osen Formannskap viser til søknad fra Anne-Britt og Magnus Hatlegjerde om å få dele i fra tun på gnr 
26 bnr 1, og gir med hjemmel i jordloven § 12 og plan – og bygningsloven §§ 19- 1 og 2 og 20 – 1 
bokstav m tillatelse til fradeling av tomt på om lag 2 daa med påstående bygninger som omsøkt. 
  
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
John-Are Hagen og Tina Osen Hagen søker om å dele i fra et tun på ca 2.1 daa på gnr 29 bnr 1. De 
eier også gnr 27 bnr 8 og driver jorda og utmarka til 29/1 sammen med denne. Eiendommen består, i 
følge gårdskart, av 168,7 daa fordelt på 67 daa fulldyrket jord, 14 daa innmarksbeite, 49 daa skog og 
resterende annet markslag. De ønsker å dele i fra hovedhus og driftsbygningen på tunet og beholde 
innmark og utmark som fortsatt skal drives sammen med hovedbruket deres på 27/8. Det har ikke 
vært drift i fjøset på eiendommen siden 80-tallet og hovedhuset er idag benyttet som utleiebolig. 
Vurdering 
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. 
Søkanden 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 ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealressursane, 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 avkastingen eiendommen kan gi. Det 



har ikke vært drift i byggingene på gården på mange år og jordbruksarealene rundt tunet skal fortsatt 
drives, ingen arealressurser går tapt som følge av delingen. Fradelingen anses derfor ikke å gi noen 
driftsmessige ulemper for landbruket i område. 
Kommunen finner etter dette at delingssamtykke etter jordloven § 12 er til stede. 
LNF(R) formålet skal sikre landbruks-naturvern og friluftsinteresser. Det er landbruksinteresser som 
er gjeldene i denne saken. 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. 
Delingen er vurdert med tanke på 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 i «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. 
naturmangfoldloven § 11. I samme lov § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmuligheter, føler vi 
oss trygge på at dette blir ivaretatt. 
Vi kan ikke se at delingen vil få negative konsekvenser for kulturminneloven, men viser til det 
generelle aktsomhetskravet hvis kulturminner skulle komme for en dag. 
Saken er sendt på høring til Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune, ingen av de 
tilskrevne høringsinstansene har noen merknader til saken. Høringssvarene ligger med i sin helhet. 
  
Oppsummering 
Delingen legger til rettet for en tjenlig bruksstruktur. Ingen arealressurser går tapt som en følge av 
delingen, samtidig som at deling fører til en driftsmessig god løsning. Delingen fører ikke til 
miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Etter en samlet vurdering finner Osen kommune at fradelingen bør tillatelse ved at det gis 
dispensasjon fra pbl § 1-8 jf § 9-1 og tillatelse til deling i medhold av pbl § 20-1 bokstav m). Tiltaket 
vurderes ikke til å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8- 12. 
 
Begrunnelse 
Fradelingen er forsvarlig ut ifra den avkastingen eiendommen kan gi og medfører ikke driftsmessige 
ulemper for landbruket i området. Fordelene anses og være klart større enn ulempene. Tiltaket er 
vurdert til ikke å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8-12. 
  
  
  
  
  
 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Kommunal  

 

 

OSEN KOMMUNE 

Rådhusveien 13 

7740 STEINSDALEN 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 02.08.2021 Vår referanse: 202123000-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 21/522-2 Anniken Hastadklev 

Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon for fradeling av 
gårdstun - Steinsdalsveien 923 - 29/1 - Osen kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 25.06.2021.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av gårdstunet på 

eiendommen. Landbruksarealet skal drives sammen med en annen landbrukseiendom 

som søker eier i området.  

 

Trøndelag fylkeskommune har ikke merknader til søknaden om dispensasjon.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan  Anniken Hastadklev 

seksjonsleder seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  



       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  05.07.2021  2021/7366 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.06.2021  21/522 - 2 
   

  
  
  
 
 
  

Osen kommune 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
 
 

  

 

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom - 
Steinsdalsveien 923 - Osen 29/1 

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. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene. 
 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Det søkes om fradeling av huset og driftsbygningen på tunet på eiendommen 29/1 i Osen kommune. 
Omsøkt areal er begrenset til 2,1 daa. Resten av eiendommen skal drives av søker som også eier en 
annen landbrukseiendom i området. Vi legger til grunn at dette er en driftsenhet. Ut fra dette har vi 
ingen merknad til dispensasjonssøknaden. 
 
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Varsi Stubbrud (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Tor Sæther 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksbehandlere: 
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00 
  
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Statsforvalteren i Trøndelag 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/522 - 2 25.06.2021 

 
 

Oversender søknad til uttalelse  - Gbnr 29/1 - Steinsdalsveien 923 - Deling av eiendom 
 

Tiltak: Deling av eiendom 
Byggested: Gbnr: 29/1 Steinsdalsveien 923 
Tiltakshaver: John Are Hagen 
Ansvarlig søker:  

 
Informasjon om tiltaket 
John-Are Hagen og Tina Hagen søker om å få dele i fra tun med påstående bygninger på eiendom 
29/1. Totalt ca. 2.1 daa. De eier også 27/8 og driver jorda og utmarka til 29/1 i lag med denne. 
Eiendommen består av totalt 168,7 daa fordelt på 67 daa fulldyrket jord, 14 daa innmarksbeite, 49 
daa produktiv skog og resterende annet markslag. De ønsker å dele i fra huset og driftsbygningen på 
tunet og beholde resterende areal som fortsatt skal drives i tillegg til hovedbruket deres på 27/8.  
Det har ikke vært drift i fjøset på eiendommen siden 80-tallet og hovedhuset er i dag benyttet til 
utleiebolig.  
 

 
Vurdering  
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. Vi kan 
ikke se at samiske interesser blir berørt av tiltaket. Samiske myndigheter varsles derfor ikke 
separat fra vår side.  
Søknaden må behandles 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:  
At samfunnsinteresser av stor vekt taler for det  
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 område, godkjente planer for arealbruk etter plan- og bygningsloven og tas hensyn 
til kulturlandskapet.  
Fradelingen er i dette tilfelle forsvarlig ut ifra hensynet til den avkastingen eiendommen kan gi. 
Fradelingen anses derfor ikke å gi noen driftsmessige ulemper for landbruket i område.  
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Kommunen finner etter dette at delingssamtykke etter jordloven § 12 er til stede. 
LNF(R) formålet skal sikre landbruks-naturvern og friluftsinteresser. Det er landbruksinteresser 
som er gjeldene i denne saken. 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.  
Delingen er vurdert opp mot naturmangfoldloven § 8-12. Vi kan ikke se at delingen vil være i 
strid med naturmangfoldloven § 8 kunnskapsgrunnlaget. Det skal fortsatt være alminnelig 
landbruksproduksjon på resterende areal og tunet vil bli som før. Vi kan heller ikke se at det er 
påregnelige negative effekter mot «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. I samme lov § 12 om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmuligheter, føler vi oss trygge på at dette blir ivaretatt.  
Vi 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, samtidig som at deling fører til en driftsmessig god løsning. Delingen fører ikke til 
miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Oppsummering  
Etter en samlet vurdering finner Osen kommune at fradelingen bør tillatelse ved at det gis 
dispensasjon fra pbl § 19-1 og tillatelse til deling i medhold av pbl § 20-1 jf §26-1. Tiltaket 
vurderes ikke til å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8- 12.  
 
Begrunnelse  
Fradelingen er forsvarlig ut i fra den avkastingen eiendommen kan gi og medfører ikke 
driftsmessige ulemper for landbruket i området. Fordelene anses og være klart større enn 
ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8-12.  
Osen kommune ønsker en uttalelse fra høringsinstansene før saken tas opp til 
realitetsbehandling i kommunen. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Trøndelag og 
Trøndelag fylkeskommune. 
 
Har du spørsmål? 
Ta kontakt om dere har spørsmål i saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sandra Gausen 
Rådgiver 
 
 
 

Vedlegg 
Søknad om oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Kart 
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Mottakere 
Trøndelag 
Fylkeskommune 

Fylkets hus Postboks 
2560 

7735 STEINKJER 

 



[E I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring

av matrikkelenhet (deling). Pbl  §  20-1  m

E] II) Krav om matrikulering av enhet(er) som

ikke krever behandling etter Pbl  §  20-1 m, (<

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

E  III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Matrikkelloven  §  33

Journalføring/stempel:
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OSEN KOMMUNE " ;

Utvikling og Miljø
Kommunehuset

7740 STEINSDALEN

\\  u  n .osenkommune.no

Søknadenh'ekvisisjonen gielda-:

Eiendom

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

lm og matrikulering

etter Ml § 5.

H) Krav om

matrikulering av enheter

som ikke krever

behandling etter Pbl §

20-1 m, eller

oppmålingsforretning
etter Ml  §  33.

III) Rekvisisjon av

oppmålingsforretning,

Ml § 33.

Gnr Bnr.

Z  OI ”l
Bruksnavn/adresse:

Festenr. Seksjonsnr

[I

SH vx—sckcxköv—CÅ e  Vx Claé

Deling i hht.

n.)

Har—"hw" qvckt V\
II

Sah‘type. pbl  §  20-1 m. oppretting av Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-1:

m  N) grunneiendom El Reguleringsplan M Plan— og bygningslov

D  Bebyggelsesplan (eldre

lov  \  erk)

Cl N) anleggseiendom El Kommuneplan

El Nutjordsamme [l Reguleringsplan
El Privat forslag

D I  ——

Annul:...LN.‘.’.  ...............

El Ny festegrunn ox er 10 år E] Behy gelsesplan (eldre lovverk)

Cl Arealnverforing

D  Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

Cl Foring av referanse til eksisterende grense. (matrikkelforskr.  §  4-1)

[] Foring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (l))

[] Registrering av (ekisterende)uregistrcrl jordsameie (matrikkelforskr. åå  32.ML  §§3-L  6(særlige grunnerer)

Cl Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 3l ML  §§34.  6(særlige grunnerer)

[l Annet (angi hjemmel):

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

M Grunneiendom C] Anleggseiendom  D  Jordsameie El Festegrunn  D  Arealoverføring

Må besvares:

A) [] Ønskes gjennomført uten

ugrunnet opphold.

(Kommunens frist er l6 uker etter

pbl-vedtakä 21)— l  m +  ev ent vinter-

forskrift. matrikkel forskriften  §  [8.3)

B) [] Ønsker  å  utsette oppmåling

og matrikulering til mnd angitt

nedenfor (Kan etter rekvirentens

ønske utsettes" i inntil 3:1r Etter  3  ar

faller tillatelsen etter pbl  % 93.11  bort,)

C) [] Ønsker etter særlige

grunner  å  gjennomføre

matrikulering, men utsette

fullføring av oppmålings-

forretningen.

(matrikkelfurskiiften  §  25).

Foretrukket mnd el dato for

forretningen:

Foretrukket mnd el dato for

forretningen: Kommunen fastsetter frist for

fullføring. ikke len er enn  2  år.

For alt C): angivelse av saerlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

()ppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl 20-
lm:

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

D  Grensejustering (matrikkelt'orskr,  §  34)

El Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven  §  7. matrikkelforskr.  §  35)

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

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

El Annet (angi hjemmel):
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Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

før deling journal nr.
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Parsellente) , (int/Bnr /Fnr /Snr
skal la Selv stendig hruksenhet D  Tilleggsareal til

benyttes

"' K] Bolighus El Offentlig virksomhet El Offentlig friluftsområde

El Fritidshus El Landbruk/Fiske El Offentlig veg

El Industri/Bergverk El Naturvern El Kommunikasjonsareal/tekn. Anlegg

E] Varehandel/hank/forsikring/hotell/restaurant Cl Annet  .................................

Adkomst
Riks-/fylkesveg El Kommunal veg El Privat veg

Pbl  §  27-4

Vegloven Cl Ny avkjorsel fra offentlig veg [] Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

§§ 40—43

[:l Av kjorselstillatelse gitt (vedlegges) El Søknad om avkjorseltillalelse vedlegges El Adkomst sikret ifolge

vedlagte dokument

Vann— ..  . .  . . . . .
forsvning E  Oltentlig vannverk D  Privat tellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pbl  '  27—1
"° [l Annet:

Avlø _,  _ _ Beskriv:
p El Oltentltg avløpsanlegg D  Privat enkeltanlegg &

Pbl  §  27-2 El Privat fellesanlegg

El Utslippstillatelse gitt (vedlegges) El Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D  Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

 

Nr. fra - til Ikke relevant

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

D

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst. inkl. kart
 

Private servitutter *

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler. dokumentasjon

Andre vedlegg

DDDDDDDG

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

urådivheter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin
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Eventuelt utfyllende merknader:
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Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 08.06.2021 09:40

Eiendomsdata verifisert: 13.05.2021 16:46

GÅRDSKART 5020-29/1/0

Tilknyttede grunneiendommer:

29/1/0429/2/0

NIBIO
NCQSK  NS'VLFT :gn

BCQKCNCW
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2053 m:
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Markslag (ARS) 7 klasser

TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Produktiv skog *

Annet markslag

Bebygd, samf., vann, bre

ikke kartlagt

Sum

»»Flltll

AREALTALL (DEKAR)

66.9

0.0

14.2

49.0

34.1

4.5

0.0

168.7

81.1

49.0

38.6

0.0

4.

,.;

15.9

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. ltillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundmgsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

168.7 — Arealressursgrenser

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet

lav eller bedre.

Eiendomsgrenser

. Driftssenterpunkt
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Bebygd, samf., vann, bre
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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.

38.6

0  0 AiOUrføringsbehov meldes til kommunen.

168.7  —  Arealressursgrenser

*  Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Eiendomsgrenser

.  Driftssenterpunkt



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/607 - 5 
Saksbehandler Sandra Gausen 
Dato 06.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
047/21 Formannskap 15.09.2021 
 
 
Vedtak om deling - Gnr 29 bnr 8 - Botnanveien 52 - Fradeling til bolighus 
 
  
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap viser til søknad fra Asrunn helen Åsegg om å dele i fra bolighus på ca 1.5 daa på 
gnr 29 bnr 8, og gir med hjemmel i jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 19-1 og 2 og § 20-1 
bokstav m tillatelse til fradeling som omsøkt. 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Asrunn Helen Åsegg søker om å dele i fra bolighus på sin eiendom 29/8. Landbrukseiendommen 
består av, ifølge gårdskart, i alt 170 daa fordelt på 105 daa fulldyrket, 3,5 daa innmarksbeite, 38 daa 
produktiv skog og resten bebygd/annet markslag. Asrunn ønsker å dele i fra bolighuset på tunet og 
selge resten av eiendommen til et nabobruk i drift. Gården har siden 2007 vært i samdrift med 
nabobruk. 
Vurdering 
Søknaden må behandles 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: 
At samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. 
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 område, godkjente planer for arealbruk etter plan- og bygningsloven og tas hensyn til 
kulturlandskapet. 
Fradelingen er i dette tilfelle forsvarlig ut ifra hensynet til den avkastingen eiendommen kan gi. 
Fradeling av bolighus med salg av areal som tilleggsjord til bruk i drift vil være en forsvarlig 
løsning. Fradelingen anses derfor ikke å gi noen driftsmessige ulemper for landbruket i område. 
Kommunen finner etter dette at delingssamtykke etter jordloven § 12 er til stede. 
LNF(R) formålet skal sikre landbruks-naturvern og friluftsinteresser. Det er landbruksinteresser som 
er gjeldene i denne saken. 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 da resterende areal skal selges til bruk i drift og fortsatt drives som før. 



Søknaden må også behandles etter pbl. § 20-1 samt § 19-1. Saksbehandler kan ikke se noen klare 
ulemper ved at det opprettes en grunneiendom etter pbl § 20-1 bokstav m. Dette begrunnes ved at 
det er bruksrasjonalisering, som bifalles av storsamfunnet. Fordelene ved at dispensasjon gis anses å 
værre større enn ulempene ved tiltaket jfr § 19-2. 
Delingen er vurdert opp mot naturmangfoldloven § 8-12. Vi kan ikke se at delingen vil være i strid 
med naturmangfoldloven § 8 kunnskapsgrunnlaget. Det skal fortsatt være alminnelig 
landbruksproduksjon på de resterende områdene og det er bare bolighus som skal deles i fra. Vi kan 
heller ikke se at det er påregnelige negative effekter mot «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. I samme lov § 12 om 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmuligheter, føler vi oss trygge på at dette blir ivaretatt. 
Vi 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, samtidig som at deling fører til en driftsmessig god løsning. Delingen fører ikke til 
miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Oppsummering 
Etter en samlet vurdering finner Osen kommune at fradelingen bør tillatelse ved at det gis 
dispensasjon fra pbl 19-1 og tillatelse til deling i medhold av pbl § 20-1. Tiltaket vurderes ikke til å 
være i strid med naturmangfoldloven §§ 8- 12. 
Begrunnelse 
Fradelingen er forsvarlig ut ifra den avkastingen eiendommen kan gi og medfører ikke driftsmessige 
ulemper for landbruket i området. Fordelene anses og være klart større enn ulempene. Tiltaket er 
vurdert til ikke å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8-12. 
  
  
  
  
 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Kommunal  

 

 

OSEN KOMMUNE 

Rådhusveien 13 

7740 STEINSDALEN 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 07.07.2021 Vår referanse: 202123434-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 30.06.2021 Deres referanse: 21/607-2 Per Arne Stavnås 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for 
fradeling til bolighus Gnr/Bnr 29/8 Osen kommune 

 
Trøndelag fylkeskommune har mottatt for uttalelse søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for fradeling til bolighus Gnr/Bnr 29/8 i Osen kommune. 
 
Fylkeskommunen har ingen planfaglige merknader. 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

 
Anne Caroline Haugan    Per Arne Stavnås 
Seksjonsleder     Seniorrådgiver 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Informasjon om saksbehandling av dispensasjonssøknader: 

Dispensasjon og byggesak - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)  

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kommunal-planlegging/dispensasjon-og-byggesak/


       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  05.07.2021  2021/7496 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  30.06.2021  21/607 - 2 
   

  
  
  
 
 
  

Osen kommune 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
 
 

  

 

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av bolighus - 
Botnanveien 52 - Osen 29/8 

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. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
Bakgrunn  
Søknaden gjelder fradeling av bolighus på eiendommen gbnr 29/8 i Osen kommune. Eier ønsker å 
dele fra bolighuset med tomt på 1,4 daa. Driftsbygningen og resten av eiendommen selges til et 
nabobruk i drift. De to eiendommene har hatt samdrift siden 2007. Fradelingen er et ledd i 
bruksrasjonalisering. 
 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Kommunen bør selv gjøre en vurdering av om dette er ønskelig for såpass store 
landbrukseiendommer. Ut fra nasjonale og vesentlige regionale landbruksinteresser har vi ingen 
avgjørende merknader til dispensasjonssøknaden. 
 
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
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Med hilsen 
 
Elisabeth Varsi Stubbrud (e.f.) 
Seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Tor Sæther 
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 

 
 



 

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 

 

 
 
 

Statsforvalteren i Trøndelag 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/607 - 2 30.06.2021 

 
 

Oversender søknad til uttalelse  - Gbnr 29/8 - Botnanveien 52 - Fradeling til bolighus 
 

Tiltak: Fradeling til bolighus 
Byggested: Gbnr: 29/8 Botnanveien 52 
Tiltakshaver: Asrunn Helen Åsegg 
Ansvarlig søker: Asrunn Helen Åsegg 

 

 

 

 

Informasjon om tiltaket 

Asrunn Helen Åsegg søker om å dele i fra bolighus på sin eiendom 29/8. Landbrukseiendommen 

består av, ifølge gårdskart, i alt 170 daa fordelt på 105 daa fulldyrket, 3,5 daa innmarksbeite, 38 daa 

produktiv skog og resten bebygd/annet markslag. Asrunn ønsker å dele i fra bolighuset på tunet og 

selge resten av eiendommen til et nabobruk i drift. Gården har siden 2007 vært i samdrift med 

nabobruk.  

 

 Vurdering  

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. Vi kan 

ikke se at samiske interesser blir berørt av tiltaket. Samiske myndigheter varsles derfor ikke 

separat fra vår side.  

Søknaden må behandles 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:  

At samfunnsinteresser av stor vekt taler for det  

At delingen er forsvarlig ut fra det hensynet til den avkastingen eiendommen kan gi  
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I tillegg skal det ved vurdering av søknaden tas hensyn til drifts og miljømessige hensyn for 

landbruket i område, godkjente planer for arealbruk etter plan- og bygningsloven og tas hensyn 

til kulturlandskapet.  

Fradelingen er i dette tilfelle forsvarlig ut ifra hensynet til den avkastingen eiendommen kan gi. 

Fradelingen anses derfor ikke å gi noen driftsmessige ulemper for landbruket i område.  

Kommunen finner etter dette at delingssamtykke etter jordloven § 12 er til stede. 

 

LNF(R) formålet skal sikre landbruks-naturvern og friluftsinteresser. Det er landbruksinteresser 

som er gjeldene i denne saken. 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.  

 

Delingen er vurdert opp mot naturmangfoldloven § 8-12. Vi kan ikke se at delingen vil være i 

strid med naturmangfoldloven § 8 kunnskapsgrunnlaget. Det skal fortsatt være alminnelig 

landbruksproduksjon på de resterende områdene og det er bare bolighus som skal deles i fra. Vi 

kan heller ikke se at det er påregnelige negative effekter mot «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. I samme lov § 12 

om miljøforsvarlige teknikker og driftsmuligheter, føler vi oss trygge på at dette blir ivaretatt.  

Vi 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, samtidig som at deling fører til en driftsmessig god løsning. Delingen fører ikke til 

miljømessige ulemper for landbruket i området. 

 

Oppsummering  

Etter en samlet vurdering finner Osen kommune at fradelingen bør tillatelse ved at det gis 

dispensasjon fra pbl 19-1 og tillatelse til deling i medhold av pbl § 20-1 jf §26-1. Tiltaket vurderes 

ikke til å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8- 12.  

 

Begrunnelse  

Fradelingen er forsvarlig ut ifra den avkastingen eiendommen kan gi og medfører ikke 

driftsmessige ulemper for landbruket i området. Fordelene anses og være klart større enn 

ulempene. Tiltaket er vurdert til ikke å være i strid med naturmangfoldloven §§ 8-12.  

 

Osen kommune ønsker en uttalelse fra høringsinstansene før saken tas opp til 

realitetsbehandling i kommunen. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Trøndelag og 

Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vedlagt følger kopi av søknad med vedlegg. 
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Med hilsen 
 
Sandra Gausen 
Rådgiver 
 

Vedlegg 
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling 
Kart 

 
Mottakere 
Trøndelag 
Fylkeskommune 

Fylkets hus Postboks 
2560 

7735 STEINKJER 

 



 I) Søknad om tiltak ; oppr ett ing eller endring

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

D II) Krav om matrikulering av enhet(er ) som

ikke kr ever behandling etter P hi § 20-1 m,
eller oppmålingsfor retning etter MI $ 33.
MI $ 5, siste ledd og matr ikkelforskr . $$ 43-48

f¼JIll ) Rekvisisj on av oppmålingsfor retning
Matr ikkelloven $ 33

OSEN KOMMUNE
Ut vikling og Miljø

Kommunehuset
7740 STEINSDALEN

www.osen.kommune .no

Journalføring/stempel:

Søknaden/rekvisisjonen gjelder:

Eiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksj on snr.

2 q 5
Bruks nav / adresse:

I ) Søknad om tiltak
(deling) etter, PbI $ 20-
l m og matrikulering
etter Ml § 5.

Saksty pe, pbl $ 20-1 m, oppretting av

X] Ny grunneiend om

[] Ny an leggseiend om

D Nytt j o rdsameie

D Ny fes teg runn over IO år

[] Are alovert oring

Deling  i hht.

[] Regulerin gsplan

0 Bebyggelsesp lan (eld re

lovverk)

] P i vat for slag

 
Annet: •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

S»knad om dispensasjon jf. pbl $  19-1:

[] Pan- og bygning sl ov

0 Kommunep lan

0 Regu leringsp lan

D Bebyggelsesp lan (eldre lovverk)

II ) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Phi §

20-1 m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

D Sammenslåing (matri kkel forskr. $ 43)

0 Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr . $ 44)

D Føring av samlet fast eiendom (matri kkelforskr, $ 45 (2))

D Registrering av (ekiste rende)ure gi strert j ordsame ie (mat rikkel forskr. &$32.ML $$34 , 6(sr lige g u nn erer )

D Matrikulering av eks isterende umatrikulert grunn (matrikke lforskr. $ 3 1 ML $$34, 6(s rlige grunn erer)

0 Annet (angi hj em mel) :

Il l ) Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Oppmålingsforr etning for matrikkelenhet(er)  i  henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb l $ 20-1m:

Grunneiendom O Anleggseiendom O Jordsameie  Festegrunn D Arealoverføring

Må besvares:

A ) 0 Ønskes gjennomfør t u ten
ugrunnet opphold
(Kommunens frist er l 6 uker etter
pb l-ved tak. $ 20- 1m + event v inter-
forskri ft, mat rikkel fo rskri ft en  $  18.3)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

B) 0 Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
n skeutsettes i in til 3 ar.Etter 3 ar
faller tillate lsen etter pbl $ 9 3.h bort. )

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

c Ønsker etter særlige
grunner agjennomfore
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikk elforskrift en $ 25).

Kommunen fas tsetter fr ist for
fullforing. ikke lenger en 2 ar.

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

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (dclingsvedtak) etter Pb! 20-
l m:

D Klarlegging av eksisterende grenser (even tue lt gre nsepavisn ing) (mat ri kke lforskr. $ 36 )

0 Grensej ustering (matrikkelforskr. § 34 )

0 Uteareal til eierseksj on  (j f.  eierseksj on slo ven $ 7, matrikkel fors kr. $ 35 )

D Reg istrering av (ek ist e rende) ure gistrert j ordsameie (matri kkel fors kr. $ 32 ) (se også felt II)
Mat rik ulering av eksisterende umat ri kulert grunn (matrikkelforskr . § 3 1) (se også felt II)

D Annet (angi hj emmel) :
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Andre opplysninger og underskri ft(e r :

Andre opplysninger
( kjøper. rettighetshavere av
betydni ng  m.fl .)

Hjemmelshaver(e) r
1 s6

Tlf:

/ 3/ 0079
Ai..lresse; Postnr:

70 7
Sted:

S 0 r s 7A D

Underskrift Underskrift:

t o.a, ro l l, >
Hjemmelshaver(e) Navn: T l f:

Postnr: Sted:

E-post:

Underskrift Sted: Dalo: Underskrift:

Fakturaadresse:
(Dersom dette er en annen enn
hjemmelsha ver):

Navn: Tlf:

Postnr: Sted :

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

Side 3 av 4



Spesifikasion av parsell(er) som sokes opprettet:

Parsell nr . Areal ca . m Ar ealtype Even tuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
før deling j ournal nr.

1 15 0 O LNVF

Opplvsninger om omsokt tiltak: bruk. adko mst. vannforsvning og avlo :

Parsellen(e)
l!Cl I

Gnr /Bnr /Fnr /Snr
skal Selvstendig bruksenhet D Tilleggsareal til

benyttes
til x Bolighus  Offentlig virksomhet  Offentlig fri luftsområde

 Fritidshus  Landb ru k/Fiske  Offentl ig veg

 Industri/Bergverk D Naturvern  Kommunikasj onsareal/tekn. Anlegg

 Varehandel/bank/forsikring/hote ll/restau rant  Annet .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . ...

Adkomst  [] Kommunal veg X]  Privat vegRiks-/fylkesveg

PbI $ 27-4

Vegloven D Ny avkj ørsel fra offentlig veg D Utvidet brnk av eksisterende avkj ørsel

$$ 40-43

D Avkj ørse]stillatelse gitt (vedlegges) D Søk nad om avkj ørseltilla telse vedlegges  Adkoms t sikret if lge

vedlagte dokument

Vann-
'gi Offentlig vannverk  forsyning Privat fellesvannverk . Ti lknytn ingstillatelse vedlegges

Pbl § 27- 1
D Annet:

A vlp
[2 Oftentlig avl psanlegg D Privat enkeltanlegg

Beskriv:

Pbl § 27-2 D Privat fellesanlegg

D Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument- -
Vedlegg:

Nr. fra  - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s . 4 e ller kvitteringsskj ema for rekommandert sending)  
Kart og situasjonsplaner Xx  
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart  
Private servitutter  
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter  
Skjema for krav om sammenslåing  
Andre avtaler, dokumentasjon  
Andre vedlegg  
Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,  urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering
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[] I s okn ad om  tilta k;  opprettin g eller endri ng

av matri kkelenhet (deling). P l $ 20-1 m

D II) Kr av om matr ikulering av enhet(er ) som

ikke krever behandling etter Pbl $ 20-1 m,
eller oppmålingsforretning et ter Ml § 33.
MI $ 5, siste ledd og matrikkel forskr. $$ 43-48

I¼!Ill) Rekvisisj on av oppmålingsfor retning
M atrikkelloven $ 33

OSEN KOMMUNE
Ut vikling og Miljø

Kommunehuset
7740 STEINSDALEN

www.osen .kommune .no

Journalføring/stempel:

S6knaden/ rekvisisjone n gjelder:

Eiendom

Gnr. Bnr. Festenr, Seksjonsnr.

2 q
Bruksnavn/adresse:

I) Søknad om tiltak
(deling) ette r, Pbl $ 20-
l m og matrikulering
etter Ml § 5.

Sakstype, pbl  $  20-1 m, oppretting av

K] Ny grunneiendom

D Ny anleggseiendom

D Nytt jordsameie

D Ny festegrunn over IO år

[] Arcaloverfr ing

Deling i hht.

[ Reguleringsplan

D Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

D Privat forslag

 
Annet: .

Skn ad om dispensasjon jf. pbl $ 19-1:

] P an- og bygningslov

D Kommuneplan

D Reguleringsplan

D Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

II) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Phi §
20-1 m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

[] Sammen slaing (matrikkelforskr. $ 43)

D Føring av referanse til eksisterende grense, (matri kkelforskr. $ 44 )

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

D Registrering av (ek.isterende)uregistrert j ordsameie (matrikkelforskr . § 32,M L $$34, 6(s r l i ge grunnerer)

[l M atriku lerin g av eksisterende umatrikulert grunn (matri kkel forskr. $ 3 1 ML §§34 , 6(særlige grunnerer)

[ Annet (angi hj emmel):

I I I Ret visisi on av
oppmålingsforretning,
MI $ 33.

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

G runneiendom [l Anleggseiendom Dl Jordsameie  [  Festegrunn  []  Areal overfo ring

Må besvares:

A) D Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pbl-vedtak, $ 20- 1 m + event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

B) D Ønsker å utsette 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 etter særlige
grunner a gjennomf»re
matrikulering, men utsette
fullf' ring av oppmalings-
forretningen.
(matrikkelforskri ften $ 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 ikk e krever tillatelse (delingsvedtak) ett er Phi 20-
l m :

D Klarlegging av eksisterende grenser ( eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. $ 36)

D) Grensej ustering (matri kkel forskr . $ 34)

D Uteareal til eierseksj on (jf . eierseksj onsloven $ 7, matri kkelforskr . $ 35)

D Regist r eri ng av (ekisterende) uregistrert j ordsameie (matri kkelforskr. $ 32) (se også fe lt II)
D M atrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr . § 31) (se også felt II)
D Annet (angi hj emmel) :
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6 1.2

5 2

2 9 I 8 I O

20 0

18.5

O 10 20 30m
Målest okk 1: 1000 ved A4 ut skr ift
Utskr ift sdato: 21.06.2021 13 :27
Eiendomsdata verifisert: 29 .04. 2021 08:23

GARDSKART 5020-29/8/ 0
Tilknytt ede grunneiendommer:
29/8/0

1---- - - - - - - - - - - - - - , •Produkt iv skog er skog på fast mark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

N IBIO
NORSK INSTITUTT FDR
BIOØKONOMI

Marksl ag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)- Fulldyrka jord 105 .3

u Overf lat edyrka j ord 0.0
ill Innmark sbeite 3 .53-. Produkt iv skog * 38.1

Annet markslag 15 .0
Bebygd, samf. , vann , bre 8.5
Ikke kart lagt 0.0
Sum 170.4

108.B
38.1

Kartet v iser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I t illegg v ises

bakgrunnskart for gjenkj ennelse,

Arealst at ist ikken v iser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

av rundingsforskj eller i arealt allene .

23·5 
Ajourføringsbehov meldes t il kommunen.

(pl lo l,,,n-, - Are alressursgrenser

" Eien domsgrens er

(li Drift ssenterpunkt



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/787 - 1 
Saksbehandler Tormod Vik Brede 
Dato 27.08.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
048/21 Formannskap 15.09.2021 
 
 
Klarlegging av eiendomsgrenser på Sandviksberget panorama.  
 
Sammendrag: 
Eiendomsgrensene på Sandviksberget panorama har ikke den nøyaktigheten de skal ha etter 
eiendomsnormen. 
  
 
Rådmannens innstilling: 
Det vil holdes oppmålingsforretninger slik at eiendommene på Sandviksberget panorama tilpasses til 
hvordan byggene står nå. Arealet på fremsiden av de fremste leilighetene kan inngå i eiendommene 
om eierne ønsker det. 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Grensene på Sandviksberget panorama ble opprettet i 2017 av daværende 
oppmålingsansvarlig. Dette var før området ble bebygd, og det ble gjennomført som midlertidig 
forretning. Det finnes ingen protokoll for oppmålingsforretning. 
Eiendomsgrensene skulle altså utbedres innen to år, men det ble ikke gjort fordi nåværende 
oppmålingsansvarlig ikke viste hvordan en slik oppmålingsforretning skal gjennomføres når resultatet 
ikke stemmer helt overens med planen. 
Grensene som ligger inne er tegnet etter reguleringsplanen, og stemmer ganske bra med bygningene 
står nå, men er registrert med en nøyaktighet på 1000cm, og må måles inn nøyaktig med GPS for at 
det skal tilfredstille dagens krav slik at eierne får en tjenesten de har bestilt. 
På ytre kant på nedsiden er det noe bebyggelse utenfor de nåværende eiendomsgrensene. Disse 
områdene er satt av til friområde i reguleringsplanen, men er ikke noe areal noen vil ønske å bruke til 
det fordi det er rett utenfor vinduene til de private leilighetene. 
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Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag 
 
  
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen formannskap viser til søknad om støtte til rydding av marint plastavfall i Trøndelag, og innvilger 
et tilskudd til prosjektet på 50 000,- kroner i 2021. Beløpet dekkes over disposisjonsfond konto 
25606006 "krafttak mot marin forsøpling". 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Prosjektet "Rydd Norge Trøndelag" er i gang med rydding av marint avfall langs ytre kyst av 
Trøndelag. Prosjektet har som mål å rydde 40 % av hele ytre kystlinje i Tøndelag, minst en gang innen 
utgangen av 31. desember 2023. Ryddingen utføres av profesjonelle aktører. I Trøndelag har 
Mausund feltstasjon/Eider AS på Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik fått oppdragene for 
hver sin del av den ytre kysten. Kommuner i Trøndelag bidro i 2020 med 870 000,- kroner, av dette 
ble 50 000,- kroner bevilget fra Osen kommune. Søknaden i år er for resten av prosjektperioden, som 
går frem til utgangen av 2023. Det søkes også midler fra anddre offetnlige og private aktører. 
Vurdering: 
Osen kommune avsatte i 2018 en sum på 100 000,- kroner fra havbruksfondet, som ble øremerket 
rydding av strandområder. 50 000,- kroner av denne potten ble sommeren 2020 bevilget brukt til 
søkerprosjektet, fra formannskapet. Det vil være naturlig å benytte siste halvdel av disse midlene til 
fremlagte søknad. 
Folkehelseperspektiv: 
Rydding av strandsonen gir en positiv gevinst for folkehelsen 
Klimaperspektiv: 
Saken har en klart positiv virkning på klimaet  
  
 
Vedlegg 
Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag 
Kriterier Rydd Norge 
Plan for basisrydding av marin plast på ytre kyst i Trøndelag 
Rapport på aktivitet i Rydd Norge Trøndelag 2020 
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SØK NAD OM TI LSK UDD TI L RYDDI NG

AV M ARI NT AVFALL I TRØNDELAG

Pr osjek tet «Rydd Nor ge Tr øndelag» er godt i gan g m ed r ydding av m ar i n t

avfal l langs ytr e kyst av Tr øn delag. Pr osjek tet ei es av H an del en s M i l jøfond og

gjenn om før es m ed r egi onale ak tør er i Tr øn delag, her under Statsfor val ter en .

M ålet m ed pr osjek tet er at 40 % av hel e den yt r e k yst l in jen av Tr øndelag er

r yddet for m ak r oplast m in st én gan g i n nen u tgan gen av 31. desem ber 20 23.

Vi viser til tidligere søknad om tilskudd til prosjektet i 2020 og vår rapport på ryddeaktivitet som

ble oversendt til de kommunene som støttet prosjektet i 2020 (vedlagt), og vi takker for støtte. De

to ryddeaktørene ti lknyttet prosjektet ryddet over 427 tonn marin forsøpling fordelt på 2760 m2 i

2020, og begge bedriver per nå helårsrydding i prioriterte områder i Trøndelag.

Marin forsøpling er et omfattende og alvorlig globalt problem. Alle verdenshav er rammet av dette

miljøproblemet, som medfører store økologiske og økonomiske konsekvenser, i tillegg til at mange

dyr påføres store lidelser og dør hver eneste dag. Dette miljøproblemet er i sin helhet

menneskeskapt. Vi antar at denne problemstillingen er kjent for dere fra før, men spør oss gjerne

dersom dere ønsker flere detaljer.

Fakta om prosjektet

Handelens Miljøfond har tatt initiativ til et program som har som mål å rydde marint avfall langs

40 % av Norges ytre kyst. Programmet er delt inn i egne prosjekt for hvert kystfylke. I Trøndelag er

det opprettet en bredt sammensatt styringsgruppe for prosjektet som ledes av Statsforvalteren i

Trøndelag. Kystkommunene er representert i styringsgruppen ved ordfører Amund Hellesø i

Nærøysund. I hvert fylke blir oppgaven som administrator for prosjektet lyst ut ved

tilbudskonkurranse. For Trøndelag er det Salt Lofoten AS som har fått tildelt denne oppgaven.

Prosjektet ledes fra vårt Trondheimskontor.

Osen kommune

Sendt per e-post til:
postmottak@osen.kommune.no

Trondheim, 25.08.2021
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Vårt oppdrag omfatter også å søke om midler til å gjennomføre ryddingen, som skal komplettere 
bevilgningene fra Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfond dekker administrasjon av prosjektet 
og en del av kostnaden for rydding. 
 

Hvilke områder skal ryddes? 
Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av 
Trøndelag som skal ryddes. Kommunene har fått mulighet til å melde inn flere områder til 
prioriteringslisten. Verneområder har høyest prioritet, men det er også andre områder på listen 
som av ulike grunner er prioritert. Noen av disse vil kunne ryddes i perioder med ferdselsforbud i 
verneområdene, for å sikre rydding gjennom hele året. 
 

Ryddearbeidets omfang 
De prioriterte områdene i prosjektet skal ryddes rent for synlig plastforsøpling. Arbeidet er 
avgrenset til makroplast (plast over 2,5 cm som effektivt kan ryddes med en arbeidshanske) og det 
skal i utgangspunktet ikke graves i jordsmonnet, selv om det kan være marin plastforsøpling også 
her. All rydding skal foregå på en måte som ivaretar hensyn til natur og dyreliv. Det er utarbeidet et 
kriteriesett for når et område kan betraktes som ferdig ryddet, som ryddeaktører i prosjektet 
forplikter seg til å følge (vedlagt). Dette skal sikre at alle ryddeaktører tilknyttet Rydd Norge-
prosjektene følger en lik standard.  
 

Plan for ryddingen 
Det er utarbeidet en plan som beskriver hvordan arbeidet skal gjennomføres (vedlagt). Denne 
beskriver estimater for hvor mange arbeidstimer som trengs for å rydde de prioriterte områdene. 
Totalt er det for Trøndelag anslått at det vil kreve mellom 102 610 til 153 840 arbeidstimer å rydde 
de prioriterte områdene. Totalkostnaden for oppryddingen er estimert til å ligge mellom 52 og 108 
millioner norske kroner.  

 

Finansiering av ryddingen 
Selve ryddingen utføres av profesjonelle ryddeaktører. I Trøndelag har Mausund feltstasjon/Eider 
AS på Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik fått oppdragene for hver sin del av den ytre 
kysten. De har fått bevilget penger fra Handelens Miljøfond som dekker en del av deres kostnader 
til rydding. Kommuner i Trøndelag bidro i 2020 med 870 000,- og bidrar med det til et unikt 
samarbeid mellom det private og offentlige, som resulterer i at vår ytre kyst blir ryddet for store 
mengder marint avfall. Den offentlige støtten i Rydd Norge Trøndelag har vært helt uvurderlig for 
ryddearbeidet, og nå har kommunene muligheten til å fortsette å styrke denne innsatsen. Frøya 
kommune har bevilget midler til prosjektet over tre år og er derfor ikke mottaker av denne 
søknaden. 
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Nettverk fjord- og kystkommuner gir på sin nettside følgende anbefaling til sine medlems-

kommuner:  «Også i 2018 har vi blitt sjokker t over hvordan livet i havet påvirkes av forsøpling. Vi

har for lengst passer t grensen for hva havet tåler av plast. Det trengs nå en kr aftig mobiliser ing,

der for har NFKK oppfordret alle våre medlemmer og andre oppdrettskommuner om å sette av

minimum 1 % av årets utbetaling fr a Havbruksfondet, ti l lokale tiltak i egen kommune.».

Prosjektet Rydd Norge Trøndelag bidrar til å fjerne marint avfall fra store områder av ytre kyst av

Trøndelag, og reduserer med dette kommunenes behov for egne ti ltak i dette området.

Administrasjon av prosjektet er allerede dekket fra Handelens Miljøfond, så ti lskudd fra

kommunene vil gå direkte til rydding. Vi håper derfor at dere vi l kunne bidra inn i prosjektet med

en stor del av midlene som kommunen har satt av ti l tiltak mot marin forsøpling for 2021.

Prosjektet arbeider med etablering av en støtteordning fra Miljødirektoratet og vil søke andre

aktører, som Sjømat Norge om midler. Trøndelag Fylkeskommune støttet prosjektet med

4 000 000 NOK for 2021 og det vil sendes en ny søknad ti l dem om støtte for 2022.

Vi søker i år om midler for resten av prosjektperioden frem til utgangen av 2023, for å øke

forutsigbarheten for finansiering i prosjektet. Midlene fra kommunene vil bli disponert av

Styringsgruppa for prosjektet i samsvar med den planen som foreligger, samt erfaringer fra

ryddinga det enkelte året. Vi ber derfor om at en eventuell støtte ti ldeles prosjektet uten

geografiske føringer, da rydding skal gjennomføres i alle de prioriterte områdene i løpet av

prosjektperioden.

Vi søker m ed det te, på vegne av pr osjek tet , Osen kom m une om å støt te det t e vi k t i ge

ar beidet , for r esten av pr osjek tper ioden.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere trenger flere opplysninger.

SALT og vennlig hilsen

Sverre Håpnes

+47 41 63 49 24
sverre@salt.nu
Trondheimskontoret
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Vedlegg:  
Plan for basisrydding av marin plast på ytre kyst i Trøndelag.pdf 
Rapport på aktivitet i Rydd Norge Trøndelag 2020.pdf 
Kriterier Rydd Norge.pptx.pdf 

 

Adresseliste: 
Hitra kommune 
Leka kommune 
Nærøysund kommune 
Osen kommune 
Ørland kommune 
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 Rydd Norge •
Bakgrunn

Gjennom-
føring

Rydding av marin forsøpling gjennomføres i Norge i dag i stor skala - både av

frivillige privatpersoner og foreninger og av profesjonelle- og semiprofesjonelle

ryddeaktører. I tråd med at Handelens Miljøfond (HMF) har lansert det

nasjonale ryddeprogrammet «Rydd Norge», har behovet for asikr e en lik

praksis for hvordan rydding gjennomføres meldt seg som er særlig behov.

Etablering av kriterier for når et område er avurdere som «ferdig ryddet» som

gjelder alle Rydd Norge-prosjektene er i all hovedsak viktig for 1) asikr e lik

kvalitet på ryddejobben som gjøres uavhengig av ryddeaktør og fylke, 2) at

midler som t ilkommer prosjektet fra HMF og andre finansiører har like stort

effekt uavhengig av ryddeaktør og fylke og 3) agi  ryddeaktørene forutsigbare

og klare foring er f orholde seg t il.

SALT har utarbeide kriteriesettet for når et område er avurdere som «ferdig

ryddet». Kriteriesett ligger t il grunn for ut lysninger av ryddearbeidet i «Rydd

Norge -pro sjektene. Dokumen tet er sendt ut på høring for innspill fra blant

annet Miljødirektoratet , SOMM, statsforvaltere, m.fl.

SALT utformet en spørreundersøkelse parallelt med at aktuelle aktører som har

erfaring med strandrydding av et visst omfang ble kontaktet. Aktørene ble valgt

på bakgrunn av erfaring fra ryddeaktivitet i blant annet Nordland, Trøndelag og

Vest land. I alt fem aktører ble kontaktet og alle var innledningsvis posit ive til a
bidra i prosjektet. Vi f ikk t il slutt svar fra følgende fire aktører:

i. In The Same Boat  - Rolf-Ørjan Høgset

ii. Oppdretternes Miljøservice AS  - John-Einar Løkkhaug

iii. Eider AS  - Odd Arne Arnesen

iv. Norges Jeger- og Fiskerforbund  - Kenneth Bruvik

Spørsmålene i undersøkelsen ble formulert på en slik måte at vi kunne få

innblikk i t ilnærmingen og praksisen t il de ulike aktørene og svar på hvordan de

ville ha løst ulike utfordringer og scenarier basert på sin hverdag med rydding

av marin forsøpling.

Basert på besvarelsene t il overnevnte aktører ble det gjennomført en intern

diskusjon i SALT hvor flere ansatte i bedriften, med erfaring både fra praktisk

rydding og forskning på marin forsøpling, ble involvert. I prosessen ble

innspillene t il ryddeaktørene hensyntatt i stor grad. Samtidig ble SALTs interne

kunnskap og et spesielt fokus på hensynet t il natur og miljø vektlagt i

d iskusjonen som grunnlag for utarbeidelse av formålstjenlige kriterier.

Innspillene mottatt i høringsrunden er også innarbeidet i kriteriesettet.
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Kriterier for når et område
er å vurdere som ferdig
ryddet

I  de følgende kriteriene  er det vektlagt å etablere et aksep tabelt nivå. Kriteriene skal være praktisk
gj ennomførbare for ryddeaktørene, være mulig å følge opp for de som administrerer ryddep rosj ektene
og være i tråd med formålet til prosj ektene. Følgende kriterier gjelder (inkl. øvrige føringer):

/01 Søppel i strandsonen (fra vannkanten) og naturlig nærliggende områder er

ryddet.

/02 Søppel over 2,5 cm som kan plukkes effekt ivt med en arbeidshanske er

ryddet.

/03 Områder som er ryddet skal fremstå rene, det vil si at plast og andre

syntet iske materialer, metall og glass er ryddet.

/04 Søppel som er delvis begravd i vegetasjon skal ryddes dersom det kan

fjernes med håndmakt eller enkle redskaper uten 1) afragmenteres slik at det

frigjøres (mikro)plast t il miljøet ved håndtering og 2) nevneverdig inngrep i

vegetasjonen eller fauna.

/05 Konsentrerte ansamlinger av søppel på overflaten som er innt il 2,5 cm og

som effektivt kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper er ryddet.
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Øvrige føringer
til ryddearbeidet

Disse føringene  forklarer kriteriene for rydding og gir praktiske føringer til håndtering av situasj oner
som vil oppstå ved rydding.

• Rydding gjelder primært søppel som vinden har blåst fra havet og inn på

land, men gjelder også villfyllinger.

• Naturlig nærliggende områder t il strandsonen forventes ryddet , så fremt det

finnes marin plastforsøpling. Omfang av naturlig nærliggende områder t il

strandsonen varierer fra plass t il plass, og noen strandsoner er naturlig

begrenset av fysiske barrierer (eks. fjell og gjerder).

• Store mengder gjenstående søppel som ligger nedgravd i vegetasjonen,

skal rapporteres inn i Rydde-appen (substrat og lokasjon, samt beskrivelse

av mengde og type søppel).

• Objekter eller områder som ikke kan fjernes eller ryddes av ulike grunner

(eksempelvis på grunn av størrelse eller risiko) skal rapporteres inn i

Rydde-appen (lokasjon og beskrivelse).

• Dersom fjerning av begravd søppel (se kriterie 4) vil involvere fragmentering

eller nevneverdig inngrep, skal deler av søppel som st ikker opp av

vegetasjonen, for eksempel deler av trål eller tau, kappes ved overflaten

dersom det er mulig.

• Villfyllinger skal dokumenteres og rapporteres t il kommunen før de ryddes.

• Farlig avfall og farlige gjenstander (for eksempel flytende væske, sprøyter,

medisiner, oljekanner) skal håndteres forsvarlig og leveres som egne

fraksjoner t il godkjent avfallsmottak.

• For øvrig skal området se ut slik det var ved ankomst (vegetasjon eller

fauna).
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1 & 2: Denne søpla kan ryddes
siden den ikke er spesielt

nedgravd. Hvis deler av søpla
ikke lar seg fjerne med

håndmakt, kutt løs og rydd det
som er synlig.

3 & 4: Denne søpla kan
trolig ikke fjernes helt siden
den er for nedgravd. Rydd
alt som kan fjernes med
håndmakt og kutt løs det
gjenstående slik at alt
synlig søppel blir ryddet.

(

5: Konsentrert
ansamling av søppel

under 2,5 cm som kan
fjernes med enkelt

redskap skal ryddes.
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Sammendrag /  Summary
Trøndelags ytre kyst har et stort tilfang av marin forsøpling
og mange områder som ikke er egnet for frivillig rydding.
Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriterings-
liste over områder som skal ryddes. Oppdraget skal utføres
av to aktører som allerede har pågående ryddeaktivitet i de
prioriterte områdene. Estimater tilsier at det kreves mellom
102 610 og 153 840 ryddetimer for å fjerne avfallet i de
prioriterte områdene. Rydding og håndtering av avfallet i
prosjektområdet som helhet har en anslått kostnad på
mellom 74 og 142 millioner kroner.

© SALT Lofoten AS, Rapporten kan kun kopieres i sin
helhet. Kopiering av deler av rapporten eller gjengivelse på
annen måte er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra SALT.
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SAM M ENDRAG

H an delen s M i l jøfon d har sat t seg som m ål at 40 % av Nor ges yt r e kyst l i n j e sk al

r yddes for m ar i n p l ast / avfal l . Tr øndelags yt r e kyst har et stor t t i l fan g av m ar in

for søpl i ng og m an ge om r åder er i k ke egnet for f r i vi l l i g r ydd in g. Fylk esm ann en

i Tr øn del ag har u tar bei det en pr i or i ter i ngsl i ste over om r åder på yt r e k yst av

Tr øndelag, m ed fok us på ver neom r åder . L i sten ble en dr et et ter i nn spi l l om

al ler ede r yddede om r åder og for eslåt te t i l leggsom r åder .

Ryddeakt i vi teten skal u t før es av to ak tør er som bedr i ver pr ofesjon el l -/ sem i -

pr ofesjonel l r ydding i Tr øn del ag i dag: Ei der AS/ M ausun d Fel tstasj on og

Oppdr et ter nes M i l j øser vi ce AS.

Est im at på m en gder avfal l i de pr i or i ter te om r ådene ble ber egn et på bakgr unn

av r yddedata f r a Oppdr et ter n es M i l jøser vice. De r yddet et r epr esen tat i vt

om r åde på 40 øyer hvor vol um (m 3) og vek t (k g) ble r egi str er t . An tal l km

k yst l i n je i nn en for det te om r ådet ble ber egnet m ed Q-Gis og an tal l m 3 per km

ble ber egn et og br uk t for å est im er e m engder avfal l i de andr e pr ior i ter te

om r åden e. Et i n ter val l på -/ + 20 % ble ber egnet for est im atene for å pr esen ter e

et lavt og et høyt anslag av m engde m ar i n t avfal l i de pr i or i ter te om r ådene.

Baser t på de lave og de høye est im atene bl e an tal l t im er som kr eves for å r ydde

de u l i ke om r åden e ber egn et . Ber egn in gene tar utgangspunk t i at en per son

r ydder 0 ,1 m 3 avfal l i t im en. Total t k r eves m el l om 10 2 610 og 153 840

r yddet im er for å hen te u t est im er te m en gder avfal l i de pr i or i ter te om r åden e.

De to r yddeaktør ene vi l m ed dagens k apasi tet vær e i stan d t i l å hen te u t m el lom

17 og 25 % av den total t est im er te m en gden avfal l i pr osjek tom r ådet i 20 20 ,

avhengig av høyt el ler lavt an slag.

M ed en t im esats på k r 50 0 har vi est im er t at det koster om t r en t k r 7 20 0 å r ydde

og håndter e 1 m 2, m ens det m ed en t im esats på k r 70 0 vi l koste om t r en t

k r 9 20 0 for å r ydde og hån dter e t i l svar ende m en gde. For r ydd in g og

håndter i ng av avfal let i pr osjek tom r ådet som helhet viser an slaget at det vi l

k oste m el lom 74 og 142 m i l l i oner k r oner .
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FORORD

SALT ble av Fylkesmannen i Trøndelag og Handelens Miljøfond invitert ti l å levere tilbud i en

rettet ti lbudsforespørsel på utarbeidelse av plan for basisrydding av marin plast/ avfall på ytre kyst i

Trøndelag, og ble ti ldelt oppdraget.

SALT skal i oppdraget estimere mengde avfall og kostnader med å få ryddet dette i noen prioriterte

områder i Trøndelag, valgt ut av Fylkesmannen. I ti llegg skal SALT innhente innspil l fra aktuelle

kommuner om andre områder som bør ryddes. Planen skal danne et utgangspunkt for

ryddeaktivitet som skal gjennomføres av profesjonelle aktører i en periode på inntil tre år. Den vil

også bli brukt som pilot for en storsti lt ryddeaksjon der Handelens Miljøfond har en målsetning om

å rydde 40 % av Norges ytre kystlinje.

OM RÅDEBESK RI VELSE

Det hersker ingen tvil om at marin forsøpling generelt og plastforsøpling spesielt utgjør et stort og

voksende miljøproblem. Det er store avfallsforekomster rundt om i verdenshavene, og mesteparten

av avfallet ender opp på havbunnen. Tettheten av marint avfall er imidlertid høyest i strandsonen

og strandrydding anses som det mest kostnadseffektive tiltaket for å fjerne marint avfall.

Den Nord-Atlantiske strømmens innbuktning mot Midt-Norge gjør at dette området har et stort

tilfang av marint avfall. Ytre kyst av Trøndelag har områder som av ulike grunner bør prioriteres

for rydding. Et l ite og spredt befolkningsgrunnlag, flere områder som ligger eksponert ti l for vær og

vind og krevende adkomst gjør at en ikke kan basere seg på frivill ig rydding alene. Det er derfor

behov for profesjonelle aktører for fjerning av marint avfall.

Prioriterte områder

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av

Trøndelag. Hovedvekten er lagt på verneområder, men også andre områder som er vurdert som

viktige er tatt med for å sikre kontinuitet i ryddeaktiviteten når ferdselsforbud og andre forhold

ikke tillater rydding i verneområdene.

En oversikt over de prioriterte områdene er vist i tabell 1. Ut over Fylkesmannen i Trøndelag sine

prioriterte områder har vi også fått innspill fra to kommuner på områder de mener bør ryddes.

Disse områdene inngår allerede i de prioriterte områdene og er derfor ivaretatt.
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Tabell 1. Prioriterte områder for basisrydding av marint avfall i Trøndelag. Områder markert med grønn farge er allerede
ryddet mist én gang, område markert med oransje farge skal etter planen ryddes av et oppdrettsselskap og områder
markert med taregrønn farge er områder som anses som tilgjengelig for frivillig rydding. Område 5 i opprinnelig liste er
identisk med område 7, og er derfor tatt ut. Rekkefølgen på områdene i listen er sortert etter opprinnelig rekkefølge i
prioritert liste fra Fylkesmannen i Trøndelag (ID), og angir ikke prioriteringer innbyrdes mellom områdene.

ID Område Kommune Vern

1 Melstein naturreservat Ørland Naturreservat

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland

3 Været dyrelivsfredning Ørland Dyrelivsfredning

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger Fuglefredningsområde

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende
øyer

Flatanger

8 Froan naturreservat og
landskapsvernområde med tilhørende
dyrelivsfredning

Frøya Naturreservat,
landskapsvernområde,
dyrelivsfredning

9 Humlingsværet Frøya

10 Vassholmen naturreservat Frøya Naturreservat

11 Sula og Mausund Frøya

12 Røstøya naturreservat Heim Naturreservat

13 Bispøyan / Burøya Hitra

14 Ramsøya til Helsøya Hitra

15 Sklinna naturreservat Leka Naturreservat

16 Horta naturreservat Leka Naturreservat/
Fuglefredningsområde

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka Fuglefredningsområde

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka Fuglefredningsområde

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka

20 Buholman naturreservat Osen Naturreservat

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen

22 Måøyan naturreservat Åfjord Naturreservat

23 Ytterøya-Værøya Åfjord

24 Sandøya-Børøya Åfjord

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund Naturreservat

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund Naturreservat

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund Naturreservat

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland Fuglefredningsområde

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord Fuglefredningsområde

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy (området) Åfjord

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga (området) Åfjord

33 Tarva Ørland
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Områder som allerede er ryddet av profesjonelle og semi-profesjonelle aktører, samt rydding

gjennomført i regi av oppdrettsselskap og kommuner er fremsti lt i figur 1. Ut over aktiviteten som

er gjennomført av disse er det også registrert fr ivill ige ryddeaksjoner i prosjektområdet i Hold

Norge Rent sin ryddeportal. Disse datapunktene er imidlertid utelatt fra figuren, ettersom

oppløsningen er lav og registeringene har stor usikkerhet.

Figur 1. Kart med oversikt over de prioriterte ryddeområdene (nummerert 1-33) og ryddestatus for disse. Kartet er også
vedlagt som separat dokument i PDF format, som tillater utskrift i større format eller zooming av enkeltområder i PDF-
leser.

Ryddestatus

Ferdig ryddet

Påbegynt ryddet

Pr ior i ter te ryddeom råder

Naturvernområder (Miljødirektoratet)

Prioritert område - øvrige

Ryddestatus

Ferdig ryddet

Påbegynt ryddet

Pr ior i ter te ryddeom råder

Naturvernområder (Miljødirektoratet)

Prioritert område - øvrige

Per 28.02.2020 © SALT
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Ryddeaktører

Oppdragsgiver har spesifisert at det er to ryddeaktører som skal gjennomføre rydding i

prosjektområdet. Det er Eider AS/ Mausund feltstasjon lokalisert på Frøya og Oppdretternes

Miljøservice AS lokalisert i Vikna. Dette er aktører som har god kjennskap til forholdene på ytre

kyst av Trøndelag og har bedrevet rydding av et større omfang i flere år. Av figur 2 som viser

oversikt over deres oppgitte operasjonsområder fremkommer det at de dekker store deler av

prosjektområdet. Vi anbefaler derfor at ryddeaktørene fortsetter i de områdene de allerede

bedriver rydding, men at ryddeaktiviteten konsentreres om områder på prioriteringslisten. Dette

sikrer kontinuitet i den pågående ryddeaktiviteten. Ryddeaktørene prioriterer bevisst rydding i

verneområder i tiden uten ferdselsforbud, og rydder i de andre områdene på andre tider av året,

eller om vær eller andre forhold ikke ti llater rydding i verneområdene.

Figur 2. De to ryddeaktørenes operasjonsområder. Kartet er basert på informasjon fra de to aktørene.

Operasjonsom råder

Oppdretternes Miljøservice AS

Eider AS / Mausund Feltstasjon

Pr ior i ter te ryddeområder

Naturvernområder (Miljødirektoratet)

Prioritert område - øvrige

Operasjonsom råder

Oppdretternes Miljøservice AS

Eider AS / Mausund Feltstasjon

Pr ior i ter te ryddeområder

Naturvernområder (Miljødirektoratet)

Prioritert område - øvrige

Per 28.02.2020 © SALT
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ANALYSER

Kvantifisering av mengde avfall

Det foreligger ikke data på mengder marint avfall i prosjektområdet. Vi har derfor gjort anslag av

total mengde (volum) avfall innenfor hvert prioritert ryddeområde (se tabell 2) ved hjelp av tall fra

Oppdretternes Miljøservice. De har ryddet et nærmere angitt område i Nærøysund kommune (figur

3). Der ble det samlet 70 storsekker med marint avfall, hver på 1,4 m3. Innsamlet avfall veide totalt

11 000 kg.

Figur 3. Ryddet område som er grunnlaget for å beregne øvrige estimat for mengder avfall i de prioriterte rydde-
områdene og estimert tid for å rydde disse.

Det ble foretatt en beregning i kartverktøyet Q-Gis for å finne antall ki lometer kystl inje innenfor

området som ble ryddet. Kartgrunnlag for beregningen var offisielt datasett over Norges kystlinje.

Ut fra disse opplysningene ble det beregnet:

• Mengde (volum) per km kystlinje: 3,129 m3/ km

• Mengde (vekt) per km kystlinje: 351,24 kg/ km

Det ble deretter foretatt en beregning av antall kilometer kystlinje som ligger innenfor hvert av de

32 prioriterte områdene i prosjektet ved hjelp av kartverktøyet Q-Gis, med samme metode som ble

benyttet for ryddet området i Nærøysund. Beregnet kystl inje for hvert av områdene ble multiplisert

med beregnede tall for mengde per km kystlinje (tabell 2).
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Det ligger flere potensielle feilkilder i beregningene:

1. Data fra OMS for ryddingen i Nærøysund er ikke 100 % nøyaktige.

2. Data fra OMS for ryddingen i Nærøysund er ikke nødvendigvis representative for mengde
avfall i de prioriterte områdene.

3. Beregning av kilometer kystlinje er avhengig av hvilket koordinatsystem som blir brukt ved
beregningen og av oppløsningen på datasettet som blir brukt som grunnlag. Disse var
imidlertid de samme for alle beregninger vi har utført.

4. Grunnet relativt l ite ryddeaktivitet i de prioriterte områdene til nå, har vi ikke tatt hensyn til
allerede ryddet avfall i beregningene. Det eneste unntaket er område 11 og 7, hvor
henholdsvis Eider AS og SalMar har ryddet store deler av området og estimat er basert på
innspill fra dem.

Det understrekes derfor at nøyaktigheten ti l de beregnede tallene ikke kan garanteres, men det er

de mest nøyaktige tallene vi har funnet grunnlag for å beregne på basis av tilgjengelige

opplysninger.
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Tabell 2. Beregnede mengder (m3) marint avfall innenfor de 32 prioriterte ryddeområdene. Områder merket med grønn
farge og uten oppgitt volum er innrapportert som ryddet. Områder merket med taregrønn farge er tilgjengelig fra land, og
antas være egnet for frivillig rydding. Volum angitt i kursiv og merket med 1) er anslag fra ryddeaktør på gjenstående
volum marint avfall i det aktuelle området. Øvrige volum er beregnet ut fra antall kilometer kystlinje etter metode angitt i
teksten (jf. avsnittet  «Kvantifisering av mengde avfall»). Kolonnen «Volum -/+ 20 %» angir et intervall mellom lavt og høyt
anslag for mengde marint avfall som ligger i hvert av områdene.

ID Område Kommune Kystlinje
(km)

Volum
(m3)

Volum
-/+ 20 %

1 Melstein naturreservat Ørland 22 69 55 - 82

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland 84 263 211 - 316

3 Været dyrelivsfredning Ørland 140 437 349 - 524

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger 9 23 - 34

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger 112 - -

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende
øyer

Flatanger 177  50-70 1) 50 - 70

8 Froan naturreservat og landskapsvern-
område med tilhørende dyrelivsfredning

Frøya 863 2700 2 160 - 3 240

9 Humlingsværet Frøya 37 117 94 - 140

10 Vassholmen naturreservat Frøya 3 - -

11 Sula og Mausund Frøya 607 600 1) 480 - 720

12 Røstøya naturreservat Heim 10 - -

13 Bispøyan / Burøya Hitra 472 1476 1 181 - 1 771

14 Ramsøya til Helsøya Hitra 385 1204 963 - 1 445

15 Sklinna naturreservat Leka 25 79 63 - 95

16 Horta naturreservat Leka 90 283 226 - 339

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka 59 - -

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka 25 - -

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka 94 - -

20 Buholman naturreservat Osen 24 75 60 - 90

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen 72 225 180 - 270

22 Måøyan naturreservat Åfjord 42 130 104 - 156

23 Ytterøya-Værøya Åfjord 84 263 210 - 315

24 Sandøya-Børøya Åfjord 50 157 126 - 188

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund 663 2 076 1 661 - 2 491

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund 174 544 435 - 653

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund 18 57 45 - 68

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund 356 1 113 890 - 1 335

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland 43 135 108 - 162

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord 16 49 40 - 59

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy Åfjord 24 76 61 - 92

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga Åfjord 26 82 66 - 99

33 Tarva Ørland 168 525 420 - 630

Sum 4 974 12 795 10 261 – 15 384
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Vurdering av behov og ryddetid

Ryddetid for områdene (se tabell 3) er beregnet ved hjelp av tall fra Oppdretternes Miljøservice, på

tilsvarende måte som beskrevet i «Kvantifisering av mengde avfall» ovenfor. Området som

Oppdretternes Miljøservice ryddet, og som var grunnlag for å beregne volum per kilometer

kystlinje, ble ryddet i løpet av 9 dager, ved hjelp av 20 personer som hver la ned 5 timer effektiv

ryddetid per dag. Dette gir et estimat på 28,74 ryddetimer per km kystlinje.

For å rydde den estimerte mengden avfall som ligger i prosjektområdet som helhet kreves en

ryddeinnsats på mellom 102 610 og 153 840 timer. Dette er basert på at én person i gjennomsnitt

rydder 0,1 m3 per time og ganget opp med anslåtte mengder, +/ - 20% av estimatet. Dette tallet er

basert på estimat fra Eider AS og tallgrunnlag fra ryddedata fra Oppdretternes Miljøservice. Tabell

3 gir en oversikt over ryddebehovet for hvert av de prioriterte områdene.

Tabell 3. Oversikt over ryddebehov i antall timer for de prioriterte områdene. Lavt og høyt estimat for beregnet ryddetid
svarer til behov for rydding av -/+ 20 % av estimerte mengder avfall, forutsatt at én person i gjennomsnitt rydder 0,1 m3

per time, uavhengig av tid på året.

ID Område Kommune
Beregnet ryddetid (timer)

Lavt estimat Høyt estimat

1 Melstein naturreservat Ørland 550 820

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland 2 110 3 160

3 Været dyrelivsfredning Ørland 3 490 5 240

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger 230 340

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger - -

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende øyer Flatanger 500 700

8 Froan naturreservat og landskapsvernområde

med tilhørende dyrelivsfredning

Frøya 21 600 32 400

9 Humlingsværet Frøya 940 1400

10 Vassholmen naturreservat Frøya - -

11 Sula og Mausund Frøya 4 800 7 200

12 Røstøya naturreservat Heim - -

13 Bispøyan / Burøya Hitra 11 810 17 710

14 Ramsøya til Helsøya Hitra 9 630 14 450

15 Sklinna naturreservat Leka 630 950

16 Horta naturreservat Leka 2 260 3 390

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka - -

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka - -

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka - -

20 Buholman naturreservat Osen 600 900

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen 1 800 2 700
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22 Måøyan naturreservat Åfjord 1 040 1 560

23 Ytterøya-Værøya Åfjord 2 100 3 150

24 Sandøya-Børøya Åfjord 1 260 1 880

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund 16 610 24 910

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund 4 350 6 530

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund 450 680

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund 8 900 13 350

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland 1 080 1 620

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord 400 590

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy (området) Åfjord 610 920

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga (området) Åfjord 660 990

33 Tarva Ørland 4 200 6 300

Sum (timer) 102 610 153 840

Oversikt over ryddeaktivitet til de to ryddeaktørene for 2020 er oppsummert i tabell 4.

Eider AS planlegger å bruke 17 220 timer på rydding inklusiv logistikk i 2020. Med bakgrunn i at

én person rydder 0,1 m3 per time tilsvarer det 1 722 m3 avfall i 2020. Oppdretternes Miljøservise

planlegger å bruke 8 250 timer på rydding inklusiv logistikk i 2020. Med bakgrunn én person

rydder 0,1 m3 per time tilsvarer det 825 m3 avfall i 2020.

Tabell 4. Oversikt over antall timer de to ryddeaktørene ser for seg å legge ned på faktisk rydding og logistikk i 2020 og
antall m3 de anslår å hente ut.

Ryddeaktør
Antall timer

(faktisk rydding og logistikk)
Volum (m3)

Eider AS 17 220 1 722

Oppdretternes Miljøservice AS 8 250 825

Sum 25 470 2 547

Med utgangspunkt i kapasiteten ti l ryddemiljøene for 2020 vil de være i stand til å rydde 17 – 25 %

(høyt anslått mengde avfall – lavt anslått mengde avfall) av den totale mengden avfall i de

prioriterte områdene i 2020. Gitt dagens kapasitet vi l de være i stand ti l å rydde 51 – 75 % (høyt

anslått mengde avfall – lavt anslått mengde avfall) i løpet av tre år. Tilsvarende vil det gjenstå 49 –

25 % av estimert mengde avfall i prosjektområdet etter tre år. Tabell 4 tar imidlertid ikke høyde for

eventuelle oppbemanninger som gjøres hos de to aktørene i årene fremover. I løpet av 2020 ser

Eider AS for seg å kunne operere fra Hitra i sør ti l Roan i nord og Oppdretternes Miljøservice fra

Nærøysund og nordover til grensa mot Nordland (se figur 2). Flatanger er i stor grad ryddet og det

betyr at store deler av prosjektområdet er geografisk dekt av de to aktørene, gitt at de får

finansiering ti l utvidelser.
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BUDSJETT

Budsjett for basisrydding

For beregning av budsjett for selve ryddeaktiviteten har vi tatt utgangspunkt i kostnader for

ryddepersonell og administrasjon, båter og maskiner og forbruksmateriell. Kostnader for

ryddepersonell og forbruksmateriell er behandlet samlet, i og med at de er beregnet med bakgrunn

i estimerte mengder avfall i prosjektområdet. Budsjettet tar for seg de to ulike estimatene («lavt»

og «høyt») på mengder avfall regnet mot to ulike timesatser (kr 500 og 700) for ryddepersonell

(tabell 5). Budsjettet tar utgangspunkt i at estimert gjenstående mengde avfall i de prioriterte

områdene ryddes som helhet i løpet av en periode på tre år.

Tabell 5. Budsjett for basisrydding av prioriterte områder. Beregninger er basert på tallgrunnlag i tabell 2 og 3.

Scenario 1
(Timesats lav og
lavt estimat antall
timer)

Scenario 2
(Timesats lav og
høyt estimat antall
timer)

Scenario 3
(Timesats høy og
lavt estimat antall
timer)

Scenario 4
(Timesats høy og
høyt estimat antall
timer)

Ryddemannskap 51 305 000 76 920 000 71 827 000 107 688 000

Forbruksmateriell 656 704 984 576 656 704 984 576

Totalsum for tre år (NOK) 51 961 704 77 904 576 72 483 704 108 672 576

Årlig sum (NOK) 17 320 568 25 968 192 24 161 235 36 224 192

For beregning av kostnader knyttet til leie av båt og maskiner og administrasjon av rydde-

aktiviteten har vi basert oss på kostnader oppgitt av ryddeaktørene. Leie av mindre båt har en

kostnad på mellom kr 22 000 og 40 000 ekskl. mva. per mnd., mens leie av større båt har en

kostnad på mellom kr 40 000 og 85 000 ekskl. mva. per mnd. For leie av maskiner som hjullaster

og traktor har det en månedlig kostnad på mellom kr 4 000 og 6 000 ekskl. mva. Oppgitte priser

inkluderer drivstoff og forsikring. For administrative kostnader anslår vi en timepris på mellom

kr 500 og 700 ekskl. mva.

Budsjett for transport, levering og behandling av innsamlet avfall

For beregning av kostnader knyttet til transport, levering og behandling av avfall har vi basert oss

på innspill fra Midtre Namdal Avfallsselskap og Fosen Renovasjon. De opererer med en fast sum på

kr 4 000 ekskl. mva. per tonn avfall, som dekker henting av ryddet avfall, transport til

forbrenningsanlegg i Trondheim og kostnad for levering der. Den oppgitte prisen skal ta høyde for

at det er ulik avstand fra renovasjonsselskapets base og ti l punktet hvor det innsamlede avfallet

hentes. I budsjettet (tabell 6) opereres det også ut fra «lavt» og «høyt» estimert mengde marint

avfall. I og med at pris er oppgitt per tonn og øvrige estimat i dokumentet opererer med m3 er
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antall kg avfall per m3 omregnet. Dette er basert på det samme tallgrunnlaget som er

tilgjengeliggjort av Oppdretternes Miljøservice som er benyttet for beregninger tidligere i planen og

tilsier at det i snitt er 112 kg avfall per m3.

Tabell 6. Budsjett for transport, levering og behandling av innsamlet avfall

Avhending Pris/tonn Total
(lavt estimat)

Total
(høyt estimat)

Transport til avfallsmottak 2 900 3 332 773 4 996 723

Levering til avfallsmottak 1 100 1 264 155 1 895 309

Totalsum (NOK) 4 596 928 6 892 032

Kostnader knyttet til avskrivning/fornying av utstyr knyttet til ryddingen

Vi antar at avskriving av båt er dekt inn i kostnader for leie av båt og vil derfor ikke behandle det

videre i dokumentet. For fornying av utstyr legger vi til grunn at dette innebærer

arbeidsbekledning, sikkerhetsutstyr o.l. og vi estimerer en årlig kostnad på kr 2 000 ekskl. mva. pr

fast ansatt rydder. Denne summen er også ment å dekke utstyr som eksempelvis hansker for andre

ryddere som hyres inn ut over den faste bemanningen. Det er imidlertid vanskelig å ha total

oversikt over utstyr som kan regnes inn i denne sammenheng og det vil spille inn på den estimerte

årlige kostnaden.
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DI SK USJON

Det er store usikkerheter knyttet til estimatene som er utarbeidet i denne planen. Både i forhold til

estimert mengde og i forhold ti l kostander knyttet til selve ryddingen. For å kunne revidere

estimatene etter ryddingen i 2020 anbefaler SALT at både vekt, kilometer strandlinje ryddet og

timeforbruk logges. Dette er data som det vi l være mulig å legge inn i databasen til SOMM (Senter

for Oljevern og Marint Miljø), som etter planen skal være operativ fra 1.4.2020 og vil være et egnet

sted for lagring av data. En logging av slike data vi l gjøre det mulig å revidere estimatene fra denne

planen slik at en for 2021 vi l ha sikrere tall for både mengde marint avfall i Trøndelag, samt

kostnader knyttet til ryddingen.

Selv om det er store usikkerheter knyttet til mengde avfall har SALT kommet frem til en metode for

estimering som er brukt over hele prosjektområdet, og som vi tror er et godt utgangspunkt.

Kostnader knyttet ti l leie av båter og annet utstyr er også estimert, dog med stor usikkerhet.

Kostnadene for å få levert avfallet tror vi har relativt høy sikkerhet. For å gjøre disse beregningene

har vi brukt opplysninger fra Oppdretternes Miljøservice. For å lettere få et bi lde på hva det ti l

koste å rydde deler av det prioriterte området har SALT brukket opp estimatene på de ulike

postene, og beregnet en enhetspris på rydding og håndtering av avfall pr. m3. Denne enhetsprisen

inkluderer både utgifter med selve ryddingen, administrasjon, båtleie, forsikringer og drivstoff,

samt kostnader forbundet med avfallshåndteringen. Med en timesats på kr 500 har vi estimert at

det koster omtrent kr 7 200 å rydde og håndtere 1 m3, mens det med en timesats på kr 700 koster

omtrent kr 9 200 å rydde og håndtere ti lsvarende mengde (tabell 7).

Tabell 7. Beregninger på pris for rydding og håndtering av 1m3 avfall. Beregnet med to ulike timesatser.

Lav timesats Høy timesats

Timesats (10 timer for 1 m3) 5000 7000

Båtkostnad 1 188 1 188

Maskinleie 36 36

Forbruksmateriell 76 76

Administrative kostnader 480 480

Avfallshåndtering 448 448

Total sum 7 228 9 228

Ut fra dette har vi kommet frem til at det koster mellom 74-142 mil lioner kroner å rydde og

håndtere avfallet fra prioriterte områder (tabell 8). Kostnadene forbundet med rydding av avfallet i

de ulike prioriterte områdene er, som tidligere nevnt, usikre, men gir en formening om hva som må

bevilges av midler for å komme i mål med ryddeaktiviteten.
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Tabell 8. Beregninger av pris for rydding og håndtering av estimert avfall. Pris er angitt som lavest estimerte pris (lav
timesats og -20 % av estimert volum) og høyest estimerte pris (høy timesats og +20 % av estimert volum) for de
prioriterte områdene. Det påpekes at dette er estimerte priser og det tas forbehold om avvik fra reelle kostnader.

ID Område Kommune
Laveste pris

(lav timesats og
-20 % volum)

Høyeste pris
(høy timesats og

+ 20 % volum)

1 Melstein naturreservat Ørland 397 540 756 696

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland 1 525 108 2 916 048

3 Været dyrelivsfredning Ørland 2 522 572 4 835 472

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger 166 244 313 752

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger - -

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende øyer Flatanger 361 400 645 960

8 Froan naturreservat og landskapsvernområde
med tilhørende dyrelivsfredning

Frøya 15 612 480 29 898 720

9 Humlingsværet Frøya 679 432 1 291 920

10 Vassholmen naturreservat Frøya - -

11 Sula og Mausund Frøya 3 469 440 6 644 160

12 Røstøya naturreservat Heim - -

13 Bispøyan / Burøya Hitra 8 536 268 16 342 788

14 Ramsøya til Helsøya Hitra 6 960 564 13 334 460

15 Sklinna naturreservat Leka 455 364 876 660

16 Horta naturreservat Leka 1 633 528 3 128 292

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka - -

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka - -

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka - -

20 Buholman naturreservat Osen 433 680 830 520

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen 1 301 040 2 491 560

22 Måøyan naturreservat Åfjord 751 712 1 439 568

23 Ytterøya-Værøya Åfjord 1 517 880 2 906 820

24 Sandøya-Børøya Åfjord 910 728 1 734 864

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund 12 005 708 22 986 948

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund 3 144 180 6 025 884

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund 325 260 627 504

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund 6 432 920 12 319 380

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland 780 624 1 494 936

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord 289 120 544 452

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy Åfjord 440 908 848 976

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga Åfjord 477 048 913 572

33 Tarva Ørland 3 035 760 5 813 640

Sum 74 166 508 141 963 552
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Framtidstro for havet,

kysten og folket.



Rapport på aktivitet i Rydd Norge Trøndelag 2020

Eider AS og Oppdretternes Miljøservice AS bedrev i 2020 rydding av marin forsøpling i de

prioriterte områdene i Trøndelag som del av prosjektet Rydd Norge Trøndelag. Samlet ble

det ryddet over 427 tonn marin forsøpling fordelt på 2760 m3. I tillegg ble mange tusen kilo

olje og kjemikalier ryddet og håndtert på en forsvarlig måte. Dette er svært imponerende, og

vi har kommet et steg nærmere målsetningen i prosjektet som er å rydde 40% av ytre kyst av

Trøndelag rent for makroplast minst én gang i løpet av prosjektperioden. Vedlagt kart viser

status per 31.12.2020 for alle de prioriterte områdene i fylket. Av kartet vises at noen av

områdene er ferdig ryddet, noen er påbegynt ryddet, mens andre vil ryddes i år eller til

neste år.

Ryddeaktørene har, på lik linje med samfunnet forøvrig, hatt utfordringer knyttet til Covid-

19-situasjonen. Dette har blant annet medført at de ikke har fått tatt imot bistand fra

frivillige i den grad de har ønsket. De som har engasjert skoleungdom har imidlertid fått til

det og begge ryddeaktørene har løst den krevende situasjonen på en god måte.

Kostnaden direkte knyttet til ryddeaktiviteten beløpte seg til over 17 millioner i 2020. I tråd

med økt aktivitet vil kostnadsbildet for 2021 være større. Det vil derfor være behov for å

søke om ekstern finansiering til kommuner og Trøndelag fylkeskommune med flere også i år

og årene som kommer.



På vegne av prosjektet Rydd Norge Trøndelag vil vi på ny benytte anledningen til å takke for

støtten for 2020. Det er fremdeles en stor jobb som må gjøres for å nå målet om å rydde alle

de prioriterte områdene i fylket innen utgangen av 2023. Vi vil derfor på ny sende en søknad

om støtte til dere, slik at ryddearbeidet kan fortsette.


	0001 - 2745_2_A
	0002 - 044_21 Godkjenning av møteinnkalling
	0003 - 045_21 Samlesak for delegasjonssaker
	0004 - Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  Fradeling av eiendom
	0005 Vedlegg - Kart
	0006 - Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom
	0007 Vedlegg - Kart
	0008 - Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom
	0009 Vedlegg - Kart
	0010 - Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom
	0011 Vedlegg - Kart
	0012 - Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 -  - Fradeling av eiendom
	0013 Vedlegg - Kart
	0014 - Vedtak om deling - Gnr 24 bnr 36 - Skautjønna 4 - Fradeling av punktfeste
	0015 Vedlegg - Kart
	0016 - Vedtak om deling - Gnr 12 bnr 101 - Deling av eiendom
	0017 Vedlegg - Søknad om deling av eiendom
	0018 Vedlegg - Kart
	0019 - Gnr 16 bnr 27 - Ramsøya 17 - Midlertidig brukstillatelse med ansvarsrett for fritidsbolig_
	0020 - Tillatelse til tiltak -  gnr 37 bnr 18 - Ytre Skjervøya 54 - Redskapshus
	0021 - Vedtak om deling - Gnr 39 bnr 1 - Fradeling av tomt nr. 34
	0022 - Vedtak om deling - Gnr 14 bnr 115 - Fradeling av areal
	DS 75-21
	0024 - Dispensasjonsvedtak - gnr 34 bnr 14 - Setransveien 115 - Søknad om dispensasjon fra Pbl § 1-8 - Uthus_redskapsbod
	0025 - Tillatelse til tiltak -  gnr 32 bnr 54 - Steinsdalsveien 1332 - Søknad om tiltak for bygging av infiltrasjonsanlegg
	DS 78-21
	0027 - 046_21 Vedtak om deling - Gnr 29 bnr 1 - Steinsdalsveien 923 - Deling av eiendom
	0028 Vedlegg - 1 - Osen kommune
	0029 Vedlegg - 1
	0030 Vedlegg - 1 - Steinsdalsveien 923 - Deling av eiendom
	0031 Vedlegg - Søknad om oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning
	0032 Vedlegg - Kart
	0033 - 047_21 Vedtak om deling - Gnr 29 bnr 8 - Botnanveien 52 - Fradeling til bolighus
	0034 Vedlegg - 8 Osen kommune
	0035 Vedlegg - 8
	0036 Vedlegg - 8 - Botnanveien 52 - Fradeling til bolighus
	0037 Vedlegg - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling
	0038 Vedlegg - Kart
	0039 - 048_21 Klarlegging av eiendomsgrenser på Sandviksberget panorama. 
	0040 Vedlegg - nyegrenser_panorama
	0041 - 049_21 Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag
	0042 Vedlegg - Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag
	0043 Vedlegg - Kriterier Rydd Norge
	0044 Vedlegg - Plan for basisrydding av marin plast på ytre kyst i Trøndelag
	0045 Vedlegg - Rapport på aktivitet i Rydd Norge Trøndelag 2020

