Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Fjernmøte styrt fra Midtre Gauldal rådhus
26.03.2020
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Gruppemøter organiseres av gruppene selv som fjernmøter eller telefonmøter.
Administrasjonen foreslår at møtet starter med orientering om:
Ola Aune Hage – Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet
Ola Aune Hage – Oppdatering om status på planer
Kari Sunnset – Motorferdsel – status for prosjekt og veien videre
Kari Sunnset/Alf-Petter – Ønske fra utvalgsleder om at NPM-utvalget skal overta deler av
konsesjonssakene
Alf-Petter – Oppdatering om omstillingsarbeid
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektøren
Støren, den 23.02.2020
Roger Refseth
Nestleder
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Vår ref

Dato

20/825-1

26. februar 2020

Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget forslag om endringer i plan- og bygningsloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten
"Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet". Rapporten er utarbeidet av et
offentlig ekspertutvalg, og ble overlevert kommunal- og moderniseringsministeren 5. februar
2020.
Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget
Plan- og bygningslovgivningen har en rekke virkemidler som skal bidra til forsvarlig
byggkvalitet, herunder erklæring om ansvarsrett, Sentral godkjenning for ansvarsrett, tilsyn
og uavhengig kontroll. Enkelte av virkemidlene har vært sterkt kritisert, og departementet
nedsatte derfor et ekspertutvalg for å vurdere om de fortsatt er egnet, eller bør endres.
Utvalget ble også bedt om å vurdere rollefordelingen mellom bygningsmyndighetene og
andre myndigheter i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår tiltak som skal bidra til at det lønner seg å levere kvalitet og være seriøs.
Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven foreslås avviklet, slik at tiltakshaver alene står
ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser. Sentral
godkjenning for ansvarsrett foreslås avviklet og erstattet med lovregulerte yrker på viktige
områder. Utvalget foreslår også å styrke kontroll og tilsyn på byggeplass, innføre en
byggskadeforsikring for boliger, og at næringens egne ordninger for å sikre kompetanse i
byggevirksomheten videreutvikles.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Eirik Dragsund
22 24 70 74

Høringen
Utvalgets rapport er inndelt i to deler. Del 1 inneholder beskrivelser av næringen, dagens
virkemidler med mer. I del 2 presenteres utvalgets vurderinger og anbefalinger. Det er
spesielt del 2 av rapporten som departementet ønsker innspill til. Departementet vil også
invitere til innspillsmøter i høringsperioden.
Høringssaken med utvalgets rapport og oversikt over høringsinstanser er elektronisk
tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2691077.
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" i lenken
over.
Frist for å sende inn høringssvar er 2. juni 2020.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter
offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til:
Avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli:
E-post: Mariann-Jodis.Blomli@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 72 51
Førstekonsulent Eirik Dragsund:
E-post: Eirik.Dragsund@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 70 74

Med hilsen

Mariann Jodis Blomli (e.f.)
avdelingsdirektør
Eirik Dragsund
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fra: Øvernes Else-Karin[Else-Karin.Overnes@kmd.dep.no]
Sendt: 18.03.2020 10:38:52
Til: 'postmottak@agderfk.no'; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; 'post@alver.kommune.no'; Andøy
kommune; Aremark kommune; Arendal kommune; 'post@asker.kommune.no'; 'postmottak@askvoll.kommune.no';
'postmottak@askoy.kommune.no'; 'post@aukra.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no';
'post@aurland.kommune.no'; 'postmottak@ahk.no'; 'postmottak@austevoll.kommune.no'; 'post@austrheim.kommune.no';
'post@averoy.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bamble.kommune.no';
'postmottak@bardu.kommune.no'; 'post@beiarn.kommune.no'; 'postmottak@bergen.kommune.no';
'postmottak@berlevag.kommune.no'; 'postmottak@bindal.kommune.no'; 'postmottak@birkenes.kommune.no';
'postmottak@bjerkreim.kommune.no'; 'post@bjornafjorden.kommune.no'; 'postmottak@bodo.kommune.no';
'post@bokn.kommune.no'; 'post@bremanger.kommune.no'; 'postmottak@bronnoy.kommune.no';
'post@bygland.kommune.no'; 'postmottak@bykle.kommune.no'; 'post@baerum.kommune.no'; 'post@boe.kommune.no';
'postmottak@bomlo.kommune.no'; 'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@tana.kommune.no';
'postmottak@dovre.kommune.no'; 'kommunepost@drammen.kommune.no'; 'postmottak@drangedal.kommune.no';
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'post@donna.kommune.no'; 'postmottak@eidfjord.kommune.no';
'postmottak@eidskog.kommune.no'; 'post@eidsvoll.kommune.no'; 'post@eigersund.kommune.no';
'postmottak@elverum.kommune.no'; 'postmottak@enebakk.kommune.no'; 'postmottak@engerdal.kommune.no';
'post@etne.kommune.no'; 'postmottak@etnedal.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no'; 'post@eh.kommune.no'; 'post@farsund.kommune.no'; 'postmottak@fauske.kommune.no'; 'postmottak@fedje.kommune.no';
'fitjar@fitjar.kommune.no'; 'post@fjaler.kommune.no'; 'post@fjord.kommune.no'; 'postmottak@flakstad.kommune.no';
'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'post@flekkefjord.kommune.no'; 'postmottak@flesberg.kommune.no';
'postmottak@flaa.kommune.no'; 'postmottak@folldal.kommune.no'; 'postmottak@fredrikstad.kommune.no';
'postmottak@frogn.kommune.no'; 'post@froland.kommune.no'; 'postmottak@frosta.kommune.no';
'postmottak@froya.kommune.no'; 'fmagpost@fylkesmannen.no'; 'fminpost@fylkesmannen.no'; Fylkesmannen i Møre og
Romsdal Postmottak; Fylkesmannen i Nordland Postmottak; 'fmovpost@fylkesmannen.no'; Fylkesmannen i Rogaland
Postmottak; 'fmtfpost@fylkesmannen.no'; 'fmtlpost@fylkesmannen.no'; 'fmvtpost@fylkesmannen.no';
'fmvlpost@fylkesmannen.no'; 'post@fmfa.fylkesmannen.no'; 'postmottak@fyresdal.kommune.no';
'postmottak@faerder.kommune.no'; 'post@kafjord.kommune.no'; 'postmottak@gamvik.kommune.no';
'postmottak@gausdal.kommune.no'; 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'post@giske.kommune.no';
'post@gjemnes.kommune.no'; 'postmottak@gjerdrum.kommune.no'; 'postmottak@gjerstad.kommune.no';
'postmottak@gjesdal.kommune.no'; 'postmottak@gjovik.kommune.no'; 'post@gloppen.kommune.no';
'postmottak@gol.kommune.no'; 'postmottak@gran.kommune.no'; 'post@grane.kommune.no';
'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@grimstad.kommune.no'; 'postmottak@grong.kommune.no';
'post@grue.kommune.no'; 'postmottak@gulen.kommune.no'; 'e-post@kautokeino.kommune.no';
'postmottak@hadsel.kommune.no'; 'postmottak@halden.kommune.no'; 'postmottak@hamar.kommune.no';
'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 'postmottak@hareid.kommune.no';
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'post@hasvik.kommune.no'; 'post@hattfjelldal-kommune.no';
'postmottak@haugesund.kommune.no'; 'post@heim.kommune.no'; 'postmottak@hemnes.kommune.no';
'postmottak@hemsedal.kommune.no'; 'postmottak@heroy.kommune.no'; 'post@heroy-no.kommune.no';
'postmottak@hitra.kommune.no'; 'postmottak@hjartdal.kommune.no'; 'postmottak@hjelmeland.kommune.no';
'postmottak@hol.kommune.no'; 'postmottak@hole.kommune.no'; 'postmottak@holmestrand.kommune.no';
'epost@holtalen.kommune.no'; 'postmottak@horten.kommune.no'; 'postmottak@hurdal.kommune.no';
'postmottak@hustadvika.kommune.no'; 'postmottak@hvaler.kommune.no'; 'postmottak@hyllestad.kommune.no';
'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'postmottak@hoyanger.kommune.no'; 'postmottak@hoylandet.kommune.no';
'post@ha.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@inderoy.kommune.no';
'postmottak@indrefosen.kommune.no'; 'post@io.kommune.no'; 'post@innlandetfylke.no';
'postmottak@iveland.kommune.no'; 'postmottak@jevnaker.kommune.no'; 'postmottak@karasjok.kommune.no';
'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'post@karmoy.kommune.no'; 'post@kinn.kommune.no';
'postmottak@klepp.kommune.no'; 'postmottak@kongsberg.kommune.no'; 'postmottak@kongsvinger.kommune.no';
'post@kragero.kommune.no'; 'post@kristiansand.kommune.no'; 'postmottak@kristiansund.kommune.no';
'krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no'; 'postmottak@kvam.kommune.no'; 'post@kvinesdal.kommune.no';
'post@kvinnherad.kommune.no'; 'post@kviteseid.kommune.no'; 'post@kvitsoy.kommune.no';
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'postmottak@kvanangen.kommune.no'; 'postmottak@larvik.kommune.no';
'postmottak@lebesby.kommune.no'; 'post@leirfjord.kommune.no'; 'post@leka.kommune.no';
'postmottak@lesja.kommune.no'; 'postmottak@levanger.kommune.no'; 'postmottak@lier.kommune.no';
'postmottak@lierne.kommune.no'; 'postmottak@lillehammer.kommune.no'; 'postmottak@lillesand.kommune.no';
'postmottak@lillestrom.kommune.no'; 'post@lindesnes.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
'post@lom.kommune.no'; 'postmottak@loppa.kommune.no'; 'postmottak@lund.kommune.no'; 'post@lunner.kommune.no';
'postmottak@luroy.kommune.no'; 'postmottak@luster.kommune.no'; 'post@lyngdal.kommune.no';
'post@lyngen.kommune.no'; 'post@laerdal.kommune.no'; 'postmottak@lodingen.kommune.no';
'postmottak@lorenskog.kommune.no'; 'post@loten.kommune.no'; 'postmottak@malvik.kommune.no';
'post@marker.kommune.no'; 'post@masfjorden.kommune.no'; 'postmottak@melhus.kommune.no';
'postmottak@meloy.kommune.no'; 'postmottak@meraker.kommune.no'; 'postmottak@midtre-gauldal.kommune.no';
'post@mt.kommune.no'; 'postmottak@modalen.kommune.no'; 'post@modum.kommune.no';
'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@moskenes.kommune.no'; 'post@moss.kommune.no'; 'post@mrfylke.no';
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'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@masoy.kommune.no'; 'postmottak@namsos.kommune.no';
'postmottak@namsskogan.kommune.no'; 'postmottak@nannestad.kommune.no'; 'postmottak@narvik.kommune.no';
'postmottak@nes-ak.kommune.no'; 'postmottak@nes-bu.kommune.no'; 'postmottak@nesna.kommune.no';
'post@nesodden.kommune.no'; 'info@nissedal.kommune.no'; 'postmottak@nittedal.kommune.no';
'postmottak@nome.kommune.no'; 'nak@nord-aurdal.kommune.no'; 'post@nord-fron.kommune.no';
'postmottak@nordkapp.kommune.no'; 'post@nfk.no'; 'postmottak@nord-odal.kommune.no';
'postmottak@ski.kommune.no'; 'postmottak@nordre-land.kommune.no'; 'postmottak@nordreisa.kommune.no';
'postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no'; 'postmottak@notodden.kommune.no'; 'post@naroysund.kommune.no';
'post@oppdal.kommune.no'; 'postmottak@orkland.kommune.no'; 'Postmottak@Os.kommune.no';
'postmottak@osen.kommune.no'; 'postmottak@oslo.kommune.no'; 'post@osteroy.kommune.no';
'postmottak@overhalla.kommune.no'; 'postmottak@porsanger.kommune.no'; 'postmottak@porsgrunn.kommune.no';
'postmottak@royrvik.kommune.no'; 'postmottak@rakkestad.kommune.no'; 'postmottak@rana.kommune.no';
'post@randaberg.kommune.no'; 'post@rauma.kommune.no'; 'postmottak@rendalen.kommune.no';
'postmottak@rennebu.kommune.no'; 'post@rindal.kommune.no'; 'post@ringebu.kommune.no';
'postmottak@ringerike.kommune.no'; 'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'postmottak@risor.kommune.no';
'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak@rollag.kommune.no'; 'postmottak@ralingen.kommune.no';
'postmottak@rodoy.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no'; 'postkasse@rost.kommune.no';
'postmottak@rade.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no';
'postmottak@samnanger.kommune.no'; 'sande.kommune@sande-mr.kommune.no';
'postmottak@sandefjord.kommune.no'; 'postmottak@sandnes.kommune.no'; 'postmottak@sarpsborg.com';
'post@sauda.kommune.no'; 'postmottak@sel.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no';
'post@seljord.kommune.no'; 'post@senja.kommune.no'; 'post@sigdal.kommune.no'; 'post@siljan.kommune.no';
'post@sirdal.kommune.no'; 'postmottak@skaun.kommune.no'; 'skien.postmottak@skien.kommune.no';
'postmottak@skiptvet.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no'; 'post@skjaak.kommune.no';
'postmottak@smola.kommune.no'; 'postmottak@snasa.kommune.no'; 'postmottak@sogndal.kommune.no';
'postmottak@sokndal.kommune.no'; 'epost@sola.kommune.no'; 'post@solund.kommune.no';
'postmottak@sortland.kommune.no'; 'post@stad.kommune.no'; 'post@stange.kommune.no';
'postmottak@stavanger.kommune.no'; 'postmottak@steigen.kommune.no'; 'postmottak@steinkjer.kommune.no';
'postmottak@stjordal.kommune.no'; 'post@stord.kommune.no'; 'postmottak@stor-elvdal.kommune.no';
'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@strand.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no';
'postmottak@stryn.kommune.no'; 'post@sula.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no';
'post@sunndal.kommune.no'; 'postmottak@sunnfjord.kommune.no'; 'post@surnadal.kommune.no';
'postmottak@sveio.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no'; 'epost@sondreland.kommune.no'; 'postmottak@sor-aurdal.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no'; 'postmottak@sorfron.kommune.no'; 'postmottak@sor-odal.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@sorvaranger.kommune.no'; 'post@time.kommune.no'; 'postmottak@tingvoll.kommune.no'; 'postmottak@tinn.kommune.no';
'post@tjeldsund.kommune.no'; 'postmottak@tokke.kommune.no'; 'postmottak@tolga.kommune.no'; 'postmottak@tffk.no';
'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@trysil.kommune.no';
'post@trana.kommune.no'; 'postmottak@trondelagfylke.no'; 'postmottak@tvedestrand.kommune.no';
'postmottak@tydal.kommune.no'; 'postmottak@tynset.kommune.no'; 'post@tysnes.kommune.no';
'post@tysver.kommune.no'; 'postmottak@tonsberg.kommune.no'; 'postmottak@ullensaker.kommune.no';
'postmottak@ullensvang.herad.no'; 'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'postmottak@ulvik.kommune.no';
'postmottak@nesseby.kommune.no'; 'post@utsira.kommune.no'; 'postmottak@vadso.kommune.no';
'post@vaksdal.kommune.no'; 'post@valle.kommune.no'; 'post@vang.kommune.no'; 'postmottak@vanylven.kommune.no';
'postmottak@vardo.kommune.no'; 'post@vefsn.kommune.no'; 'postkasse@vega.kommune.no';
'post@vegarshei.kommune.no'; 'epost@vennesla.kommune.no'; 'postmottak@verdal.kommune.no';
'post@vestby.kommune.no'; 'post@vtfk.no'; 'post@vlfk.no'; 'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'post@vestreslidre.kommune.no'; 'post@vestre-toten.kommune.no'; 'postmottak@vestvagoy.kommune.no';
'post@vevelstad.kommune.no'; 'postmottak@vik.kommune.no'; 'post@viken.no'; 'postmottak@vindafjord.kommune.no';
'postmottak@vinje.kommune.no'; 'postmottak@volda.kommune.no'; 'postmottak@voss.kommune.no';
'postmottak@varoy.kommune.no'; 'postmottak@vagan.kommune.no'; 'postmottak@vaga.kommune.no'; 'postmottak@valerof.kommune.no'; 'postmottak@vaaler-he.kommune.no'; 'postmottak@oksnes.kommune.no';
'postmottak@orland.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no'; 'postmottak@ostre-toten.kommune.no'; 'post@ovreeiker.kommune.no'; 'postmottak@oyer.kommune.no'; 'postmottak@oygarden.kommune.no'; 'post@oystreslidre.kommune.no'; 'postmottak@afjord.kommune.no'; 'postmottak@aal.kommune.no';
'postmottak@alesund.kommune.no'; 'post@amli.kommune.no'; 'postmottak@amot.kommune.no';
'postmottak@ardal.kommune.no'; 'post@as.kommune.no'; 'post@aseral.kommune.no';
'post@asnes.kommune.no'[postmottak@agderfk.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@alvdal.kommune.no; post@alver.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no;
post@aremark.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; post@asker.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no; postmottak@austevoll.kommune.no;
post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; post@beiarn.kommune.no;
postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no;
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postmottak@indrefosen.kommune.no; post@io.kommune.no; post@innlandetfylke.no; postmottak@iveland.kommune.no;
postmottak@jevnaker.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
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postmottak@kvafjord.kommune.no; postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@larvik.kommune.no;
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postmottak@luroy.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no;
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1519-2

17. mars 2020

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse
med korona-pandemien
Etter plan- og bygningsloven skal endret bruk av bygninger vurderes av kommunen gjennom
søknad om bruksendring og om nødvendig også søknad om dispensasjon fra plan.
Tilsvarende skal også plassering av bygg som skal stå lenger enn to måneder,
søknadsbehandles. Plan- og bygningsloven har ikke bestemmelser som gjør unntak fra disse
kravene, selv ved krise eller ekstraordinære situasjoner.
Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg
til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Tilsvarende gjelder midlertidig plassering av
bygg, som brakker eller telt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor vedtatt
en midlertidig forskrift som åpner for å fravike deler av plan- og bygningsloven.
Den midlertidige forskriften skal sikre at kommunene får økt handlingsrom til å iverksette
nødvendige tiltak raskt. Forskriften er tilgjengelig på Lovdata.no.
Kommunen kan unnta fra krav om søknad for bygg som skal brukes til helse- og
omsorgstjenester
Kommunene kan gjøre unntak fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 for
tidsbestemt bruksendring av byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Har
kommunen behov for å ta i bruk en idrettshall, kontorbygg eller hotell til å oppbevare
medisinsk materiell, til å etablere en legevakt eller innkvartere personell, kan dette dermed
gjøres det på en effektiv og rask måte.
Tilsvarende vil også kommunen kunne unnta plassering av midlertidige byggverk som skal
stå lenger enn to måneder, fra krav om søknad og tillatelse.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Saksbehandler
Else-Karin Øvernes
22 24 71 58

Et unntak kan gis for en periode inntil seks måneder. Denne kan forlenges én gang.
Ved å unnta fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2, er det tiltakshaver som
har ansvaret overfor bygningsmyndighetene. Dette ansvaret er det samme som tiltakshaver
allerede har etter plan- og bygningsloven § 21-2 og § 23-1. En konsekvens ved å unnta fra
krav om søknad, er at det ikke kan stilles krav om innsending av erklæring av ansvarsrett fra
foretak.
Kommunens behandling av søknad om dispensasjon fra plan
Det er ikke hjemmel i plan- og bygningsloven til å gjøre unntak fra krav til dispensasjon fra
arealplan. Krever tiltaket dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, vil derfor dette
fortsatt måtte søkes om. For å sikre raske avgjørelser er statlige og regionale myndigheter
gitt frist på tre dager til å avgi uttalelse eller fatte vedtak. Kommunen er gitt rett til å behandle
og avgjøre dispensasjonen dersom statlige myndigheter ikke overholder fristene.
Departementet er oppmerksom på at dispensasjon fra plan ofte krever politisk behandling,
hvilket kan gjøre at saken trekker ut i tid. Vi viser i den forbindelse til brev av 13. mars om
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å
begrense spredning av Covid-19. Det er her gitt informasjon om kommunelovens regler om
hastesaker, som kan sikre effektiv håndtering av denne type saker.
Det er gitt en rekke unntak fra krav i byggteknisk forskrift
Det er fastsatt en rekke unntak fra krav som følger av byggteknisk forskrift. Krav som er satt
for å ivareta personers liv og helse, som konstruksjonssikkerhet, tilstrekkelig brannsikkerhet,
fare mot flom og skred, samt vann- og avløpsinstallasjoner gjøres det således ikke unntak
fra.
Kommunens og Fylkesmannens behandling av klage
Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å fravike forvaltningslovens regler gjennom
forskrift. Dette innebærer at forvaltningslovens regler om blant annet begrunnelse etter §§ 24
og 25 og klagerett etter § 28, fortsatt gjelder. Eventuelle klager som kommunen måtte få,
skal avgjøres innen fem arbeidsdager. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan
Fylkesmannen ta over behandlingen av klagen.

Med hilsen

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Else-Karin Øvernes
Utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Agder
fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Alver kommune
Andøy kommune
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland
kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Beiarn kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjørnafjorden
kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Bremanger
kommune
Brønnøy kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Postboks 1006
Postboks 1403
Gjelen 3
Kvernhusmyrane 20
Postboks 187
Rådhuset,
Aremarksveien 2276
Postboks 123
Postboks 353
Postboks 174
Klampavikvegen 1
Nyjordvegen 12
Postboks 33
Vangen 1
Rådhusveien 3

8805
9506
2560
5914
8483
1798

SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ISDALSTØ
ANDENES
AREMARK

4891
1372
6988
5300
6480
6689
5745
1940

GRIMSTAD
ASKER
ASKVOLL
KLEPPESTØ
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN

Storebørportalen
Sætremarka 2
Postboks 152
Bruhagen
Rådhusgata 11
Postboks 80
Postboks 401
Moldjord
Postboks 7700
Rådhusgata 2
Rådhuset
Postboks 115
Postboks 17
Postboks 24

5392
5943
6538

STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY

9050
3993
9365
8110
5020
9980
7980
4795
4389
5649

STORSTEINNES
LANGESUND
BARDU
MOLDJORD
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
VIKESÅ
EIKELANDSOSEN

Postboks 319
Boknatunvegen 37
Postboks 104

8001
5561
6721

BODØ
BOKN
SVELGEN

Rådhuset
Sentrum 18
Rådhuset
Rådhuset

8905
4745
4754
1304

BRØNNØYSUND
BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
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Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Deatnu - Tana
kommune
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eidfjord kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes
kommune
Farsund kommune
Fauske - Fuossko
kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjord kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord
kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Fredrikstad
kommune
Frogn kommune
Froland kommune

Rådhuset, Veaveien
50
Kommunehuset
Postboks 610
Rådhusveien 24

8475

STRAUMSJØEN

5430
9991
9845

BREMNES
BÅTSFJORD
TANA

Kongsvegen 4
Postboks 7500
Kommunehuset
Dyrøytunet 1
Solfjellsjøen
Simadalsvegen 1
Postboks 94
Postboks 90
Postboks 580
Postboks 403
Prestegårdsveien 4
Engerdalsveien
1794
Sjoarvegen 2
Kommunehuset
Postboks 43
Kasernevegen 19

2662
3008
3750
9311
8820
5783
2231
2081
4379
2418
1912
2440

DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL
BRØSTADBOTN
DØNNA
EIDFJORD
SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
ENGERDAL

5590
2890
8539
4735

ETNE
ETNEDAL
BOGEN I OFOTEN
EVJE

Postboks 100
Postboks 93

4552
8201

FARSUND
FAUSKE

Stormarkvegen 49
Postboks 83
Dalstunet 20

5947
5418
6963

Postboks 144
Flakstadveien 371
Miljøbygget
Kirkegaten 50

6211
8380
7770
4400

FEDJE
FITJAR
DALE I
SUNNFJORD
VALLDAL
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD

Lampelandhagan 7
Sentrumsvegen 24
Gruvvegen 7
Postboks 1405

3623
3539
2580
1602

LAMPELAND
FLÅ
FOLLDAL
FREDRIKSTAD

Postboks 10
Frolandsveien 995

1441
4820

DRØBAK
FROLAND
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Frosta kommune
Frøya kommune
Fylkesmannen i
Agder
Fylkesmannen i
Innlandet
Fylkesmannen i
Møre og Romsdal
Fylkesmannen i
Nordland
Fylkesmannen i
Oslo og Viken
Fylkesmannen i
Rogaland
Fylkesmannen i
Troms og Finnmark
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Vestfold og
Telemark
Fylkesmannen i
Vestland
Fylkesmennenes
fellesadministrasjon
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gáivuotna - Kåfjord Kaivuono kommune
Gamvik kommune
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune

Alstad
Postboks 152
Postboks 788 Stoa

7633
7261
4809

FROSTA
SISTRANDA
ARENDAL

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Postboks 2520

6404

MOLDE

Postboks 1405

8002

BODØ

Postboks 325

1502

MOSS

Postboks 59

4001

STAVANGER

Statens hus

9815

VADSØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Statens hus,
Njøsavegen 2
Postboks 788

6863

LEIKANGER

4809

ARENDAL

Klokkarhamaren 6
Postboks 250
Borgheim
Postboks 74

3870
3163

FYRESDAL
Nøtterøy

9148

OLDERDALEN

Postboks 174
Vestringsvegen 8
Postboks 54
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 10
Gjerstadveien 1335
Rettedalen 1
Postboks 630
Grandavegen 9
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39
Industriveien 2

9770
2651
8138
6050
6631
2022
4980
4330
2810
6823
3550
2770
8680

MEHAMN
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
VALDERØYA
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD
GJØVIK
SANDANE
GOL
JAREN
TROFORS
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Gratangen
kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Guovdageaidnu Kautokeino
kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest
kommune
Hareid kommune
Harstad - Hárstták
kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal
kommune
Haugesund
kommune
Heim kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland
kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand
kommune
Holtålen kommune
Horten kommune
Hurdal kommune
Hustadvika
kommune
Hvaler kommune

Postboks 23

9471

GRATANGEN

Postboks 123
Postboks 162
Grue rådhus
Eivindvikvegen 1119
Bredbuktnesvn. 6

4891
7871
2260
5966
9520

GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
EIVINDVIK
KAUTOKEINO

Rådhusgata 5
Postboks 150
Postboks 4063
Kommunehuset
Postboks 1224

8450
1751
2306
8294
9616

STOKMARKNES
HALDEN
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST

Rådhusplassen 5
Postmottak

6060
9479

HAREID
HARSTAD

Postboks 43
O.T.Olsens vei 3 A

9593
8690

BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL

Postboks 2160

5504

HAUGESUND

Trondheimsveien 1
Sentrumsveien 1
Hemsedalsvegen
2889
Postboks 274
Herøy Rådhus
Rådhusveien 1
Saulandsvegen 414
Vågen

7200
8646
3560

KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HEMSEDAL

6099
8850
7240
3692
4130

FOSNAVÅG
HERØY
HITRA
SAULAND
HJELMELAND

Ålmannvegen 8
Viksveien 30
Pb 312

3576
3530
3081

HOL
RØYSE
HOLMESTRAND

Hovsletta
Postboks 10
Minneåsvegen 3
Tingplassen 1

7380
3191
2090

ÅLEN
HORTEN
HURDAL
6440

Storveien 32

1680

SKJÆRHALDEN
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Hyllestad kommune
Hægebostad
kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen
kommune
Indre Østfold
kommune
Innlandet
fylkeskommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Kárášjohka Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kinn kommune
Klepp kommune
Kongsberg
kommune
Kongsvinger
kommune
Kragerø kommune
Kristiansand
kommune
Kristiansund
kommune
Krødsherad
kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad
kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune

Hyllestad
kommunehus
Laurkrokveien 4

6957

HYLLESTAD

4595

TINGVATN

Postboks 159
Vargeia 1
Rådhusgata 8
Rådhuset,
Kopparvika 7
Vennalivegen 7
Rådhusveien 13

6991
7977
4360
9450

HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK

7670
7100

INDERØY
RISSA

Postboks 3

1802

ASKIM

Postboks 4404
Bedriftssenteret
Frikstadveien 20
Kirkegata 6
Postboks 84

2325

HAMAR

4724
3520
9735

IVELAND
JEVNAKER
KARASJOK

Rådhuset
Rådhuset, Postboks
167
Postboks 294
Postboks 25
Postboks 115

9130
4291

HANSNES
KOPERVIK

6701
4358
3602

MÅLØY
KLEPPE
KONGSBERG

Postmottak

2226

KONGSVINGER

Postboks 128
Postboks 4

3791
4685

KRAGERØ
NODELAND

Postboks 178

6501

KRISTIANSUND N

Kommunehuset

3536

NORESUND

Grovagjelet 16
Nesgata 11
Rådhuset

5600
4480
5470

NORHEIMSUND
KVINESDAL
ROSENDAL

Kviteseidgata 13
Kommunehusveien
6

3850
4180

KVITESEID
KVITSØY
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Kvæfjord kommune
Kvænangen
kommune
Larvik kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer
kommune
Lillesand kommune
Lillestrøm kommune
Lindesnes kommune
Loabák - Lavangen
kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog
kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Marker kommune
Masfjorden
kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal
kommune
Midt-Telemark
kommune

Bygdeveien 26
Burfjord

9475
9161

BORKENES
BURFJORD

Postboks 2020
Postboks 38
Kommunehuset
Lekatun
Postboks 53
Postboks 130
Postboks 205
Heggvollveien 6
Postboks 986

3255
9790
8890
7994
2665
7601
3401
7882
2626

LARVIK
KJØLLEFJORD
LEIRFJORD
LEKA
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER

Postboks 23
Postboks 313
Nordre Heddeland
26
Nesveien 7

4791
2001
4534

LILLESAND
LILLESTRØM
MARNARDAL

9357

TENNEVOLL

Sognefjellsveien 6
Parkveien 1-3
Moiveien 9
Sandsvegen 1
Onøyveien 14
Rådhuset
Postboks 353
Strandveien 24
Postboks 83
Postboks 83
Postboks 304

2686
9550
4460
2740
8766
6868
4577
9060
6886
8411
1471

LOM
ØKSFJORD
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE
LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG

Postboks 113
Postboks 140
Postboks 114
Austfjordvegen 2724

2341
7551
1871
5981

LØTEN
HOMMELVIK
ØRJE
MASFJORDNES

Rådhuset
Gammelveien 5
Rådhuset
Rådhuset

7224
8150
7530
7290

MELHUS
ØRNES
MERÅKER
STØREN

Postboks 83

3833

BØ I TELEMARK
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Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namsos kommune
Namsskogan
kommune
Nannestad
kommune
Narvik kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal
kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland
fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Follo
kommune
Nordre Land
kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal
kommune
Notodden kommune
Nærøysund
kommune
Oppdal kommune
Orkland kommune
Os kommune

Postboks 44
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådhuset
Postboks 175
Postboks 2500

5732
3371
6413
8390
1501
6404

MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS
MOLDE

Kommunehuset
Torget 1
Stavarvegen 2
R. C. Hansens vei 2

9321
9690
7856
7890

MOEN
HAVØYSUND
JØA
NAMSSKOGAN

Teiealleen 31

2030

NANNESTAD

Postboks 64
Postboks 114
Rukkedalsvegen 46
Movegen 24
Postboks 123
Kommunehuset,
Treungvegen 398
Postboks 63
Ringsevja 30
Postboks 143

8512
2151
3540
8700
1451
3855

NARVIK
ÅRNES
NESBYEN
NESNA
NESODDTANGEN
TREUNGEN

1483
3830
2901

HAGAN
ULEFOSS
FAGERNES

Nedregate 50
Postboks 403
Fylkeshuset

2640
9751
8048

VINSTRA
HONNINGSVÅG
BODØ

Herredsveien 2
Postboks 3010

2120
1402

SAGSTUA
SKI

Postboks 173

2882

DOKKA

Postboks 174
Sentrum 16

9156
3630

STORSLETT
RØDBERG

Postboks 193
Postboks 133,
Sentrum
Inge Krokanns vei 2
Postboks 83
Rytrøa 14

3672
7901

NOTODDEN
RØRVIK

7340
7301
2550

OPPDAL
ORKANGER
OS I ØSTERDALEN
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Osen kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Porsanger Porsáŋgu Porsanki kommune
Porsgrunn kommune
Raarvihke - Røyrvik
kommune
Rakkestad
kommune
Rana kommune
Randaberg
kommune
Rauma kommune
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Rogaland
fylkeskommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Røros kommune
Røst kommune
Råde kommune
Salangen kommune
Saltdal kommune
Samnanger
kommune
Sande kommune
Sandefjord
kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune

Kommunehuset
Rådhuset
Rådhuset
Geitaryggen 8
Svalivn. 2
Rådhuset, Postboks
400

7740
0037
0037
5282
7863
9712

STEINSDALEN
OSLO
OSLO
LONEVÅG
OVERHALLA
LAKSELV

Postboks 128
Kommunehuset

3901
7898

PORSGRUNN
LIMINGEN

Postboks 264

1891

RAKKESTAD

Postboks 173
Postboks 40

8601
4096

MO I RANA
RANDABERG

Vollan 8 A
Hanestadveien 1
Kommunehuset
Rindalsvegen 17
Hanstadgata 4
Pb 123 Sentrum
Postboks 13
Postboks 158
Postboks 130
Sentrum
Vrågåvegen 10
Postboks 100
Rødøy rådhus
Bergmannsgata 23
Rådhuset
Skråtorpveien 2 A
Postboks 77
Kirkegata 23
Tyssevegen 217

6300
2485
7391
6657
2630
3502
2381
4952
4001

ÅNDALSNES
RENDALEN
RENNEBU
RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISØR
STAVANGER

3626
2025
8185
7374
8064
1640
9355
8250
5650

ROLLAG
FJERDINGBY
VÅGAHOLMEN
RØROS
RØST
RÅDE
SJØVEGAN
ROGNAN
TYSSE

Rønnebergplassen
17
Postboks 2025

6084

LARSNES

3202

SANDEFJORD

Postboks 583
Postboks 237
Postboks 44

4302
1702
4201

SANDNES
SARPSBORG
SAUDA
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Sel kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Skaun kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Smøla kommune
Snåase - Snåsa
kommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Sortland kommune
Stad kommune
Stange kommune
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stord kommune
Stor-Elvdal
kommune
Storfjord Omasvuotna Omasvuono
kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sunnfjord kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune

Botten Hansens gt 9
Gjelbakken 15
Brøløsvegen 13 A
Pb. 602
Borgestubakken 2
Postboks 16
Tonstadvegen 28,
Rådhuset
Postboks 74
Postboks 158
Postboks 115
Postboks 145
Moavegen 30
Postboks 34
Sørsivegen 6

2670
7580
3840
9306
3350
3749
4440

OTTA
SELBU
SELJORD
FINNSNES
PRESTFOSS
SILJAN
TONSTAD

7358
3701
1806
9189
2690
6571
7760

BØRSA
SKIEN
SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SMØLA
SNÅSA

Postboks 153
Gamleveien 20
Postboks 99
Hardbakke 26
Postboks 117
Rådhusvegen 11
Postboks 214
Postboks 8001
Leinesfjord
Postboks 2530
Postboks 133
Postboks 304
Postboks 85

6851
4380
4097
6924
8401
6770
2336
4068
8283
7729
7501
5402
2481

SOGNDAL
HAUGE I DALANE
SOLA
HARDBAKKE
SORTLAND
NORDFJORDEID
STANGE
STAVANGER
LEINESFJORD
STEINKJER
STJØRDAL
STORD
KOPPANG

Oldersletta 1

9046

OTEREN

Postboks 115
Øyna 13
Tonningsgata 4
Postboks 280
Eidsvegen 7
Postboks 94
Postboks 338
Bårdshaugvegen 1
Postboks 40

4126
6200
6783
6039
4230
6601
6802
6650
5559

JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LANGEVÅG
SAND
SUNNDALSØRA
FØRDE
SURNADAL
SVEIO
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Sykkylven kommune
Sømna kommune
Søndre Land
kommune
Sør-Aurdal
kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger
kommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Troms og Finnmark
fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim
kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøndelag
fylkeskommune
Tvedestrand
kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker
kommune
Ullensvang
kommune
Ulstein kommune
Ulvik herad
Unjárga - Nesseby
kommune
Utsira kommune

Kyrkjevegen 62
Kystveien 84 A
Hovsbakken 1

6230
8920
2860

SYKKYLVEN
SØMNA
HOV

Tingvollbakkin 15

2930

BAGN

Rådhuset
Kommunevegen 1
Øgardsvegen 2
Storveien 20
Postboks 406

8226
2647
2100
9310
9915

STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
KIRKENES

Postboks 38
Kommunehuset
Postboks 14
Postboks 240
Storvegen 60
Brugata 38
Postboks 701

4349
6630
3661
9439
3880
2540
9815

BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
EVENSKJER
DALEN
TOLGA
VADSØ

Postboks 6900
Postboks 2300
Torgarden
Postboks 200
Postboks 86
Postboks 2560

9299
7004

TROMSØ
TRONDHEIM

2421
8770
7735

TRYSIL
TRÆNA
STEINKJER

Postboks 38

4901

TVEDESTRAND

Tydalsvegen 125
Torvgata 1
Uggdalsvegen 301
Postboks 94
Postboks 2410
Postboks 470

7590
2500
5685
5575
3104
2051

TYDAL
TYNSET
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
JESSHEIM

Opheimsgata 31

5750

ODDA

Postboks 143
Skeiesvegen 3
Rådhuset

6067
5730
9840

ULSTEINVIK
ULVIK
VARANGERBOTN

Postboks 63

5547

UTSIRA
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Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Vestby kommune
Vestfold og
Telemark
fylkeskommune
Vestland
fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre
kommune
Vestre Toten
kommune
Vestvågøy
kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Viken
fylkeskommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss herad
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørsta kommune

Postboks 614
Konsul Jebsens gate
16
Postboks 4
Tyinvegen 5161
Rådhuset
Postboks 292
Postboks 560
Rørøyveien 10
Molandsveien 11
Postboks 25
Postboks 24
Postboks 144
Postboks 2844

9811
5722

VADSØ
DALEKVAM

4747
2975
6143
9951
8651
8980
4985
4701
7651
1541
3702

VALLE
VANG I VALDRES
FISKÅ
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL
VESTBY
SKIEN

Postboks 7900

5020

BERGEN

Rådhuset, Brugata
10
Slidrevegen 16

6390

VESTNES

2966

SLIDRE

Postboks 84

2831

RAUFOSS

Postboks 203

8376

LEKNES

Kommunehuset
Postboks 134
Postboks 220

8976
6891
1702

VEVELSTAD
VIK I SOGN
SARPSBORG

Rådhusplassen 1
Vinjevegen 192
Stormyra 2
Postboks 145
Sørland 33
Rådhuset
Edvard Storms veg
2
Vålgutua 251
Kjosveien 1
Storgata 27
Alf Nebbs gate 2
Dalevegen 6

5580
3890
6100
5701
8063
8305
2680

ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
VÅGÅ

2436
1592
8430
7160
6153

VÅLER I SOLØR
VÅLER I ØSTFOLD
MYRE
BJUGN
ØRSTA
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Østre Toten
kommune
Øvre Eiker
kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre
kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune

Postboks 24

2851

LENA

Postboks 76

3301

HOKKSUND

Kongsvegen 325
Ternholmvegen 2
Bygdinvegen 1989

2636
5337
2940

ØYER
RONG
HEGGENES

Øvre Årnes 7
Torget 1
Postboks 1521
Gata 5
Rådhuset, Torget 1
Statsråd Evensens
veg 4
Postboks 195
Gardsvegen 68
Rådhusgata 1

7170
3570
6025
4865
2450
6885

ÅFJORD
ÅL
ÅLESUND
ÅMLI
RENA
ÅRDALSTANGEN

1431
4540
2270

ÅS
ÅSERAL
FLISA
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

Vår ref:

18.02.2020

2020/6

Deres dato:

Deres ref:

19.12.2019

2018/4238-5

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anne Waagø-Hansen,

Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for Utstu hytteområde
- oppføring av anneks med bod og garasje - Midtre Gauldal - 228/23
Saken gjelder klage over kommunens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelsen i
reguleringsplan som gjelder grunnflate på uthus/anneks. Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak.
***
Fylkesmannen viser til oversending fra Midtre Gauldal kommune datert 19.12.2019.
Sakens gang
Søknad datert 3. juli 2018 om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for oppføring av
anneks med bod og garasje på eiendommen gnr. 228, bnr. 23 i Midtre Gauldal datert 3. juli 2018 ble
sendt Midtre Gauldal kommune av hjemmelshaverne Ingun og Øivind Haugen.
Det ble søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen om utforming av tak, tillatt
gavlhøyde og største tillatte grunnflate på uthus/anneks.
Kommunen sendte saken på høring til sektormyndigheter jf. pbl. § 19-1. Fylkesmannen i Trøndelag
ved avdeling Klima og miljø, var enig med Rådmannen som i en foreløpig vurdering av saken, var
negativ til dispensasjon for størrelse.
Øvrige høringsparter, Trøndelag Fylkeskommune og Statens vegvesen, hadde ingen merknader til
søknaden.
Kommunen behandlet søknaden i Utvalg for næring, plan og miljø den 29.10.2018 og det ble fattet
vedtak om å gi dispensasjon fra bestemmelsene om utforming av tak og størst tillatte gavlhøyde.
Det ble imidlertid gitt avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelsen om størst tillatte
grunnflate på anneks/uthus.
Kommunens begrunnelse for avslaget:
Kommunen begrunnet sitt avslag om dispensasjon fra bestemmelsen om størrelse på uthus/anneks
med at det ikke tidligere har blitt gitt dispensasjon fra bestemmelsen og at en dispensasjon derfor vil
skape presedens for videre anvendelse av bestemmelsene i planen.
Videre begrunnet kommunen avslaget med at tiltakshaver kunne ha oppnådd å få de funksjoner
som tiltakshaver opplever mangler ved hytta, ved å fordele arealet mellom hytta og
E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

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

26

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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annekset/uthuset på en annen måte. Rådmannen vurderte reguleringsplanen slik at den gir føringer
for utnyttelsen av eiendommen.
Etter Rådmannens skjønn er det et stort avvik mellom reguleringsplanens bestemmelse på 30 m2 og
omsøkte tiltak på 67 m2 og at en presedensvirkning vil ha stor betydning for hvordan feltet vil
fremstå estetisk.
Til slutt pekte Rådmannen på muligheten til å søke om endring av reguleringsplanen.
Vedtaket ble påklaget av Ingun og Øivind Haugen i brev til kommunen datert 20. november 2018.
Det anføres i klagen at det har vært lang behandlingstid i saken, og det har vært manglende
oppnåelse av kontakt med kommunen.
Den delen av klagen som omhandler arealet, gjengis i sin helhet:
«Når det gjelder avslaget så er vi overrasket da selve annekset egentlig ikke er større enn 36 m2,
hvor ca 25 m2 er en enhet med mulighet for overnatting, hushold og bad. 10 m2 er varmbod.
Dette er størrelsen på ferdig støpt plate (støpt samtidig med hytta sin plate i 2016. Vises på kart og
tegninger)
I praksis er resten av arealet, egentlig tilbygg i form av garasje/carport. og vedbod med jordgulv,
som vi selvfølgelig kunne ventet med til at annekset var ferdig. Men vi ønsket å tenke helhetlig,
praktisk og estetisk når vi først setter i gang ett prosjekt. Det er ingen grunn til ikke å gjøre seg
ferdig og ordentlig med en gang. Om dere ser på vedlagte krat for fritidsboligene rundt oss, ser
dere at den samlede bygningsmasse på vår tomt ikke vil overstige naboenes, Dette gjelder også nye
hyttefelt i Singsås, for eksempel ved Samsjøen. Merk at betongplate som det er søkt dispensasjon
for, allerede er inntegnet på seeiendoms kart som er vedlagt. 30 m2 platt er også inntegnet her
som bygg til selve hytta.»
Etter behandling av klagen i kommunens utvalg Næring, plan og miljø den 17.06.2019, opprettholdt
kommunen vedtaket og sendte saken til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling den
19.12.2019.
Regelverk
Vi skal som klageinstans se til at kommunen under behandling av saken har fulgt de lovene,
forskriftene og saksbehandlingsreglene som gjelder på området. Fylkesmannen kan under
klagebehandlingen prøve alle sider ved vedtaket, også de skjønnsmessige vurderingene som
kommunen har gjort, jf. forvaltningsloven § 34. Ved prøving av det kommunale skjønnet, skal
Fylkesmannen legge stor vekt på hensynet til det lokale selvstyret.
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 12-4 at en reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for
området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende
tiltak som nevnt i § 1-6.
Tiltak som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven betinger
søknad om dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Planstatus:
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Overordnet arealplan som gjelder for eiendommen, er Kommunedelplan Singsås – Forsetmo,
vedtatt i 2017.
Om forholdet til reguleringsplaner sier planen følgende på side 1:
«Rettsvirkninger av denne kommunedelplanen (KDP) innebærer generelt ikke at eldre reguleringsplaner
oppheves, men at rettsvirkningen av de gamle planene settes til side i tilfelle motstrid.»
Reguleringsplan for Utstu hytteområde gjelder for eiendommen. Planen er vedtatt i 2001.
Reguleringsplanen har under § 2 bestemmelser for størrelse på grunnflate på bygninger i det
regulerte området. Største tillatte grunnflate på hytte skal ikke overstige 90 m2. For uthus/anneks er
største tillatte grunnflate 30 m2.
Fylkesmannens vurdering
Rettslig utgangspunkt
Det følger av plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd at kommunen «skal» gi tillatelse til det
omsøkte tiltaket «dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av» plan- og
bygningsloven. Bestemmelsen gir uttrykk for den såkalte byggeretten, eller legalitetsprinsippet i
byggesaksbehandlingen, og innebærer at kommunen har plikt til å gi tillatelse til et tiltak så fremt det
ikke foreligger klar hjemmel for avslag. Hjemmel for avslag kan blant annet være bestemmelser i
plan- og bygningsloven, bestemmelser i forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven eller
gjeldende planer.
Dersom tiltaket «er i strid» med bestemmelser i lov eller forskrift, eller gjeldende planer, vil tillatelse
til tiltaket være betinget av at det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon.
Kommunen kan da ikke gi tillatelse uten at det først er søkt om og innvilget dispensasjon etter
reglene i plan- og bygningsloven, kapittel 19.
Det går frem av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen «kan» gi dispensasjon dersom hensynet
bak bestemmelsen det blir søkt dispensasjon fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å dispensere være klart større enn ulempene. Begge vilkårene i bestemmelsens andre ledd må
være oppfylt for at kommunen skal kunne gi dispensasjon.
Selv om vilkårene i bestemmelsens andre ledd skulle være oppfylt, har kommunen likevel ikke plikt
til å gi dispensasjon. Kommunen kan da vurdere om den ønsker å gi dispensasjon eller ikke.
Bestemmelsen sier videre at kommunen heller ikke bør dispensere fra planer når en direkte berørt
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Spørsmålet er derfor om tiltaket er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, eller gjeldende
planer.
Det omsøkte tiltaket har en grunnflate på 67 m2. Reguleringsplanen § 2 har bestemmelser om
største tillatte grunnflate på uthus/anneks som sier at denne ikke skal overstige 30 m2. Omsøkte
tiltak er derfor i strid med bestemmelsen i reguleringsplan, og søknaden betinger derfor søknad om
dispensasjon.
Det bemerkes her at Øivind og Ingun Haugen anfører at garasje og vedbod er å regne som et tilbygg
som de kunne ha ventet med til den øvrige delen av tiltaket var oppført.
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Fylkesmannen gjør oppmerksom på at en slik oppdeling av tiltaket uansett hadde utløst krav om
søknad om dispensasjon for tiltak utover grensen på 30m2 jf. plan- og bygningsloven 20-2.
Unntaksbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 20-5 om tiltak som er unntatt søknadsplikt gjelder
tiltak som er i samsvar med plan.
Vurdering av om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 2 om maksimal grunnflate på
uthus/anneks for oppføring av uthus/anneks på 67 m2.
Hensynet bak bestemmelsen er å regulere størrelsen på bygningene på den enkelte eiendom slik at
de ikke hver for seg overstiger største tillatte grunnflate, jf. reguleringsplanen § 2.
Planen sier ikke noe om årsaken til at man har valgt å spesifisere arealet på den enkelte bygning slik
at hytta er større enn uthus/bod.
Etter kommunen sin oppfatning er det et stort avvik mellom reguleringsplanens bestemmelse på 30
m2 og omsøkte tiltak på 67 m2.
Øivind og Ingun Haugen viser til at de valgte å bygge hytta med en mindre grunnflate enn det som
var satt som maksimal grense. I stedet har de et ønske om å bygge et større anneks/bod enn tillatt
og viser til at den samlede bygningsmassen på sin eiendom ikke vil overstige naboens.
Fylkesmannen viser til reguleringsplanen hvor bestemmelse om største tillatte grunnflate ikke er
samlet i en felles bestemmelse for alle bygningene på eiendommen, men er spesifisert i hver sin
bestemmelse. Det vil derfor være uheldig for den videre utviklingen av det regulerte området om
byggene vurderes samlet, og er derfor enig i kommunens vurdering i at det er et stort avvik, og at
bestemmelsen derfor blir vesentlig tilsidesatt.
Kommunen viser også i sin begrunnelse til at det ikke tidligere er gitt dispensasjon fra
bestemmelsen og at en konsekvens av dispensasjon i dette tilfellet kunne ha medført presedens.
Det følger av forarbeidene1 til plan- og bygningsloven at avvik fra arealplaner reiser særlige
spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende prosess, og planene
omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være kurant å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planen som informasjons- og avgjørelsesgrunnlag. Det
skal normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det er søkt
dispensasjon fra, fremdeles gjør seg gjeldende med styrke.
Fylkesmannen har kommet til at det første vilkåret er ikke er oppfylt, og dispensasjon kan derfor ikke
gis, og det er ikke nødvendig å vurdere om fordelene med dispensasjon er klart større enn
ulempene.
Vi velger likevel å bemerke hvilken konsekvens en dispensasjon for omsøkte tiltak kunne ha medført.
Ettersom hytta ikke er bebygd med største tillatte grunnflate, ville det være mulig å søke om å utvide
arealet på hytta uten å søke dispensasjon dersom utvidelsen ikke hadde medført at hytta totalt ikke
hadde fått en grunnflate på mer enn 90 m2.
1

Se ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242
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Sluttbemerkning
Dispensasjon er en snever unntaksregel som er ment benyttet i enkelttilfeller hvor det er behov for å
gjøre unntak eller avvik. I tilfeller hvor en dispensasjon kan skape presedens for den videre
utviklingen av den regulerte området, er det mer hensiktsmessig å vurdere området som en helhet
gjennom søknad om endring av reguleringsplan.
Det ble foretatt en lovendring i 2017 hvor det fremgår av forarbeidene2 at intensjonen var å
begrense antall dispensasjon fra reguleringsplan. Terskelen for å kunne gjøre mindre endring av
reguleringsplan ble derfor gjort lavere.
Kommunen viser i denne sammenhengen til muligheten for å søke om mindre endring av
reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 som vil ivareta hensynet om å holde arealplaner
oppdatert og dermed fungere etter intensjonen - som et informasjonsverktøy.
Konklusjon
Vilkårene for å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om maksimal grunnflate er ikke til stede
og Midtre Gauldal kommunes avslag på søknad om dispensasjon er gyldig.
I medhold av pbl. § 1-9 og delegering fra departementet fattes følgende
Vedtak:
Midtre Gauldal kommunes vedtak av 29.10.2018 stadfestes.
Klagen har ikke ført frem.
Fylkesmannen vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Med hilsen
Ingrid Gjelten (e.f.)
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Anne Waagø-Hansen
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
Kopi til:
Ingun og Øivind Haugen

2

Amundsdalvegen 794

Prp. 149 L (2015-2016)
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/6383-2

2. mars 2020

Høring - Forslag til endringer i gjennomføring- og byggesakdelen av
plan- og bygningsloven - Regler om håndtering av overvann
Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i gjennomføring- og byggesakdelen av
plan- og bygningsloven. Forslaget følger opp Overvannsutvalgets NOU 2015: 15 Overvann i
byer og tettsteder.
Forslagene til endringer i plan- og bygningsloven bør ses i sammenheng med forslag til
endringer i forurensingsloven og vass- og avløpsanleggslova, som er på høring parallelt.
Frist for å inngi høringssvar er tirsdag 2. juni 2020.
Høringssaken med høringsnotat og oversikt over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig
på www.regjeringen.no/id2691854.
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir
publisert på regjeringen.no.
Spørsmål kan rettes til utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen (e-post: knutfredrik.rasmussen@kmd.dep.no, telefon: 22 24 71 49) eller avdelingsdirektør Karen Marie
Glad Visnes (e-post: karen-marie-glad.visnes@kmd.dep.no, telefon: 22 24 71 18)

Bakgrunn
Overvann er avrenningen som oppstår når vann fra nedbør eller snøsmelting ikke siger ned i
grunnen, men forblir rennende på overflaten. Det er anslått at de totale skadekostnadene
som i dag oppstår på grunn av overvann, er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 mrd. kroner per år.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Knut Fredrik
Rasmussen
22 24 71 49

Uten forebyggende tiltak anslår Overvannsutvalget at de forventede skadekostnadene som
oppstår på grunn av overvann, vil dobles i løpet av de neste 40 årene.
En rekke forslag fra Overvannsutvalget gjelder endringer i gjennomføring- og byggesakdelen
av plan- og bygningsloven. Forslagene åpner for å stille nye krav til håndteringen av
overvann, med mål om å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte
overvann som ressurs.
Stortinget vedtok 8. mars 2019 endringer i planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Nærmere om forslagene
Overvannshåndtering skal skje dels på eiendommene regnet faller på, og dels ved avledning
til større anlegg. Grunneiere skal ifølge byggteknisk forskrift gjennomføre utbygging slik at
overvann og drensvann i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt.
Kommunene er i utgangspunktet ansvarlig for at det foreligger større felles, offentlige anlegg
for overvannshåndtering, ved å forestå arbeidet selv eller sørge for at private opparbeider i
tråd med opparbeidingsplikt eller utbyggingsavtale. Private har i dag opparbeidingsplikt for
vei og vann- og avløpsledninger, herunder overvannsledninger.
Et generelt utgangspunkt for lovforslagene er at kommunene skal kunne pålegge private
grunneiere å opparbeide overvannsløsninger i større omfang enn i dag. Dette gjelder både
ved nybygging og for bebygde eiendommer. Dersom en eiendom kan påføre
omkringliggende eiendommer overvannsproblemer, er det rimelig at eieren av denne
eiendommen tar ansvar for dette. Overvann bør så langt som mulig håndteres på egen
eiendom. Samtidig vil det ofte være behov for lokale felles overvannsløsninger for flere
eiendommer, siden overvannet sjelden lar seg håndtere på en eiendom alene. Slike lokale
anlegg må eiere tradisjonelt ta ansvar for. Det vil være krevende for kommuner å
gjennomføre slike tiltak i takt med privat utbygging og økt behov for overvannstiltak.
For nye byggetiltak foreslås det å utvide dagens regler i plan- og bygningsloven kapittel 18
om opparbeidingsplikt og refusjon. Kommunene gis hjemmel til å kreve at grunneier
opparbeider større avløps- og overvannsrør i tråd med samfunns- og klimaendringene, og
også blå-grønne overvannsløsninger. Eksempler på slike løsninger er bed, åpne bekker og
dammer. Dette vil både ha estetisk verdi, og kan inngå som en del av rekreasjonsområder.
Det er en forutsetning for pålegg at overvannsanlegget er fastsatt i reguleringsplan, og at den
aktuelle utbyggingstomta vil avgi overvann til anlegget. Den som opparbeider anlegget, kan
kreve kostnadene refundert fra andre berørte grunneiere.
Også for bebygde eiendommer foreslås det at kommunen kan pålegge tiltak, men med
strengere rammer enn for nybygging. Det er en forutsetning at tiltaket skal løse et konkret
problem der overvann fra en eiendom forårsaker skade eller ulempe for andre. Forslaget
medfører for det første at kommunen kan kreve at overvann så langt mulig håndteres med
tiltak på eiendommen. Kostnadene skal ikke være uforholdsmessig store; de skal altså stå i
forhold til problemet overvannet skaper, og de skal ikke være større enn kostnadene for
tilsvarende tiltak for andre eiendommer i området. For det andre foreslås at kommunen skal
kunne pålegge opparbeiding av nødvendig privat fellesanlegg for håndtering av overvann fra
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flere eiendommer. Et slikt overvannsanlegg må være detaljert fastsatt i reguleringsplan. Den
som opparbeider fellesanlegget, kan kreve kostnadene refundert fra andre berørte
grunneiere etter forslag til en ny, særskilt refusjonshjemmel for disse tiltakene.
For øvrig foreslås enkelte andre mindre endringer i plan- og bygningsloven.

Med hilsen

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Knut Fredrik Rasmussen
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Adresseliste
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene
Øvrige instanser ifølge liste

Side 3

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

19.3.2020

Zimbra

Zimbra

rarise@midtre-gauldal.kommune.no

Retningslinjer for tilskudd for tiltak i beiteområder og SMIL 2020

Fra : Kari Sunnset <karsun@midtre-gauldal.kommune.no>

to, feb 27, 2020 10:56 AM

Emne : Retningslinjer for tilskudd for tiltak i beiteområder og SMIL
2020

2 vedlegg

Til : Hanne Grøtte Mosleth <hanne.mosleth@hotmail.com>,
Kenneth Moe <kennem113@gmail.com>,
andreashovstad@gmail.com, terjetovmo@hotmail.no,
jensolavhov@gmail.com
Cc : Randi Rise <rarise@midtre-gauldal.kommune.no>, olanyg
<olanyg@midtre-gauldal.kommune.no>
Hei
Da har vi utarbeidet forslag til retningslinjer tilskudd for tiltak i beiteområder og tiltaksplan
for SMIL 2020.
Vi ønsker snarlig tilbakemelding da forslag til søknadsfrist for begge tilskuddordningene er
satt til 15. mars i 2020.
Ønsker å annonsere søknadsfristen fortløpende på kommunen sin hjemmeside, avisen
m.m. - men trenger hjelp av dere til å formidle fristen til alle deres medlemmer i tillegg.
Vi vet det ble kort frist, men det ble slik i år på grunn av at føringene fra fylkesmann ang.
de nye kommunale tilskuddordningene kom ikke tydelig nok frem før i februar.
Det vi vet er at det blir en hard prioritering da vi har fått følgende tildeling for 2020:
- Tildelte midler til drenering er 200 000,- Tildelte midler til SMIL er 400 000 ,- Tiltak i beiteområder: 300 000,Ta kontakt om noe ble uklart.
Hører fra dere.
Med vennlig hilsen
Kari Sunnset
Landbruk
Midtre Gauldal kommune
Epost: karsun@mgk.no
Tlf: 72 40 31 28

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder (1).docx
https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=5062&tz=Europe/Berlin&xim=1
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16 KB
Forslag til tiltsaksplan SMIL 2020- MGK (1) (1).docx
757 KB

https://zimbra.mgk.no/h/printmessage?id=5062&tz=Europe/Berlin&xim=1
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TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Retningslinjer og søknadsfrist for Midtre Gauldal kommune for 2020

1 Formål
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark,
redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

2 Virkeområde
Tilskudd kan jf. Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, gis til lag eller foreninger
(beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver
næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.
Bruken av tilskuddet reguleres av bestemmelsene i forskrift om tilskudd til tiltak i
beiteområder.
Prioriteringene fastsettes etter eventuelle uttalelser fra beitelag og faglag i Midtre Gauldal
kommune i 2020.

3 Hva kan det gis tilskudd til
Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i
utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Innenfor disse
rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.
Det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):











Elektronisk overvåkningsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkeavlesere,
findmysheep, droner mv.)
Elektronisk gjerde (f.eks. av typen Nofence)
Sperregjerder
Sanke- og skilleanlegg
Ferister
Bruer
Gjeterhytter
Anlegg/rydding/utbedring av drifteveier
Saltsteinsautomater
Transportprammer
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Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg
mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Denne
kan bl.a. omfatte:







Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder.
Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av
beitene
Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for
utmarksbeite
Vegetasjonskartlegging

4 Bestemmelser og prioriteringer for 2020 i Midtre Gauldal

-

-

Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, framfor
søknader fra enkeltbrukere som ikke driver organisert beitebruk.
Ved tilskudd til sperregjerder og sanke-/skilleanlegg innvilges et tilskudd på 50 % av
godkjent kostnadsoverslag (dvs. maks tilskuddssats ut fra rammer satt i forskrift).
Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle gjerde- og sankeanlegg prioriteres
ikke.
Ved tilskudd til elektronisk overvåkning og til planleggings- og tilretteleggingstiltak
der søker har mulighet til å søke samfinansiering av tiltaket med andre midler, kan
Midtre Gauldal kommune fastsette lavere tilskuddssats enn makssats angitt i
forskrift.
Hvis søknadsomfanget i 2020 blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om
tilskudd avslås med henvisning til knapphet i midler.


-

Følgende investeringstiltak i beiteområdene vil bli prioritert:
Teknologi som fremmer bruk av utmark til beite, eks radiobjeller
Sperregjerder
Sanke- og skilleanlegg


-

Følgende planleggings- og tilretteleggingstiltak vil bli prioritert:
Planlegging av større sperregjerder med behov for avklaring med grunneiere og
andre interesser.
Utarbeidelse/revidering av kommunale beiteplaner (delfinansiering). Tilskuddet skal
gå til å dekke beitelagets innsats i planarbeidet.

-
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5 Krav til søknadene






-




Kostnadsoverslag, finansiering og prosjektplan skal foreligge
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Midtre Gauldal er 15. mars 2020.
Søknader sendes primært elektronisk via Altinn. Søknader skal sendes kommunen
der tiltaket skal gjennomføres.
Verdi av eget arbeid er fastsatt til kr. 350 per time.
Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i
beiteområdene så må det foreligge skriftlig avtale med grunneier om tiltaket. Avtaler
skal legges ved søknaden.
Vi anbefaler å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (se
http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html), men disse kan
forenkler og tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter
bruk bør gå fram av avtalen. Avtalen må ha minimum 10 års varighet jf § 2 om vilkår
for tilskudd.
Tiltak i beiteområder som kan berøre reindriften må avklares med reindriftsnæringa
før innsending av søknad.
Tiltakshaver er for øvrig selv ansvarlig for å hente inn nødvendig samtykke etter lover
og regler som tiltaket faller inn under.

Retningslinjene er vedtatt i medhold av Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og i
henhold til Rundskriv 2019-45 «Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder»
fra Landbruksdirektoratet.
Retningslinjene for tiltak i beiteområder skal revideres årlig med retningslinjer for SMIL og
NMSK.
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Utkast til
veiledende
tiltaksplan og
kostnadsoverslag

Aktivt
kulturlandskap i
hele kommunen

Formålet er å
fremme naturog kulturminneverdiene i
jordbrukets

UTKAST TIL

kulturlandskap
og redusere

TILTAKSPLAN FOR

SPESIELLE
MILJØTILTAK I
JORDBRUKET
75

forurensningen
fra jordbruket

JFR. VEDTATT
LANDBRUKSPLAN
2003
Utkast av tiltaksplan
Spesielle miljøtiltak i
jordbruket
19.12.2019

Vilkår for søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søker må ha en registrert tilskuddsberettiget produksjon på sin landbrukseiendom.
Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.
Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av
stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskudds berettigede
landbrukseiendommer er med.
Foretaket må ha godkjent gjødslingsplan og plantevernjournal.
Søker må videre ha kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre
arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av
jordbruksdriften.
Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og
næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.
Dersom arealene er leid bort må søker likevel kunne dokumentere at alle vilkår er innfridd.
Det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det enkelte prosjektet og tiltak.
Frist for gjennomføring av prosjekt er 3 år fra innvilget søknad. Kommunen kan etter søknad forlenge
gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.
Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket.

Tiltaksplan for miljø og forurensingstiltak 2020:
Tiltak
Gode miljøsaker/forurensning(fangdammer)
Hydrotekniske anlegg
Planlegging, organisering og prosjektarbeid opp
imot konkrete tiltak som nevnt ovenfor

Tilskuddsats
Inntil 40 %
Inntil 50 %
Inntil 100 %

Tiltaksplan for kulturlandskap 2020:
Tiltak
For særskilte tiltak for å ivareta biologisk
mangfold
Rydding av gammel kulturmark
Inngjerding av gammel kulturmark
Restaurering av SEFRAK- registrerte bygninger –
planleggingstiltak
Planlegging, organisering og prosjektarbeid opp
imot konkrete tiltak som nevnt ovenfor
Grøfting/drenering
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Tilskuddsats
Inntil 100%
Inntil 70 %
Inntil 35 %
Inntil 35 %
Inntil 100 %
Maks kr. 2000,- pr. daa eller kr. 30,- pr. m.

Veiledende satser for kostnadsoverslag:
Beskrivelse av arbeid
Egeninnsats arbeid, leid hjelp
Tillegg for bruk av motorsag/ryddesag
Tillegg for tohjuls maskinklipper/motorslåmaskin
Tillegg for bruk av traktor m. redskap
Tillegg for bruk av gravemaskin
Rydding av beite/kantsoner (verdi av
ved/tømmer skal trekkes fra)
Saunetting
El.gjerde/nettinggjerde
Restaurering av steingjerde
Oppsett av grinder
Gjerdeklyving

Veiledende satser til kostnadsoverslag
Inntil kr. 350,- pr. time.
Kr. 75,- pr. time.
Kr. 40,- pr. time
Kr. 400,- pr. time.
Kr. 500,- pr. time.
Kr. 500 – 2000 pr. daa
Inntil kr. 80,- pr. m
Kr. 40 pr. m
Kr. 250,- pr. m
Kr. 1500,- pr. grind
Kr. 750,- pr. gjerdeklyv

Søknadskjema sendes inn via registrering i Alltinn:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-tilspesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema
Brukerveiledning SMIL og Drenering i AGROS:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-tilspesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema
Link til lover og forskrifter:
Jordlova
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forvaltningsloven
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrister er 15.03.2020
Spørsmål henvendes til servicetorget Midtre Gauldal Kommune: 72 40 30 00
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2020/13-45

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
17/20

Møtedato
26.03.202
0
Saksbehandler: Kari Sunnset

Behandling etter motorferdselloven § 6 - søknad om motorferdsel i utmark og
vassdrag - ATV

Dokumenter i saken:
36 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV
med belter - Lars Jørgen Aarhaug
37 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut
Gunnar Frøseth
39 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Edith
Johanne Gynnild
43 I
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Flatås
Flatås
45 S Behandling etter motorferdselloven § 6 - søknad om
motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV

Lars Jørgen Aarhaug
Knut Gunnar Frøseth
Edith Johanne Gynnild
Flatås Flatås

Vedlegg
1
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Gunnar Frøseth
2
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Edith Johanne Gynnild
3
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Flatås Flatås
4
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV med belter - Lars Jørgen
Aarhaug
5
Fwd: Resultater fra Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)
6
resultset_4507_396
7
FB743408-D55F-44DD-B2F8-D6B5CF6F1CE4
8
0C87C240-DB6D-4BEA-A04E-C5F93356AA9A
9
4127939B-864A-43C4-9A9E-AFD33A3F48D6
10 1F91F1D0-A73B-488E-BEA5-6A2AF858D945
11 resultset_4507_183_vedlegg1
12 resultset_4507_385_vedlegg1
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Sammendrag
Søknader gjelder kjøring av ATV med belter og må behandles etter Nasjonal forskrift om
motorferdsel i utmark og islagte vassdrag, NF § 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til
kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til
turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.
Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmarkog vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum jf. forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag.
Alle søknader viser til tidligere gitte løyver i 2016 og gjelder transport av bagasje og utstyr samt
persontransport tilknyttet funksjonshemming til eiendom på ulike områder i Midtre Gauldal
kommune. Alle søknader gjelder tillatelse/dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark langs
allerede godkjente løyper, snødekte veier jf. godkjent løypekart.
Søknad og vedlegg som gjelder funksjonshemming er unntatt offentlighet.
Vurdering etter motorferdselloven
Kommunedirektøren vurderer at ATV med belter ikke kan sidestilles med snøscooter, selv om
begge er av beltegående kjøretøy. Vurderingen her er lagt til grunn iht. NF § 6 og at bruk av
større og tyngre kjøretøy som ATV, øker muligheten til å frakte større mengder utstyr og kan
derfor utgjøre en betydelig forskjell i vekt og deretter inngrep i terrenget.
Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert ferdsel skal innhentes av transportøren dersom slik
tillatelse kreves jf. Motorferdselloven § 10.
Følgende skal presiseres i hver enkelt tillatelse etter motorferdselloven jf. kommunal praksis og
godkjent løypekart vedtatt for 5 nye år juni 2019:
Kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
- privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
- Statens grunn (resten av M.G.) fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselloven § 12
kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik
tillatelse kreves jf. Motorferdselloven § 10. Overtredelse av loven eller forskriftene kan medføre
straffeansvar jf. ML § 12.
Det gis 10 turer pr. sesong pr. gbnr. Kjørebok blir vedlagt hver enkelt løyve og må leveres inn til
kommunen etter hvert foregående år for å ev. få utstedt ny dersom den er ferdig utfylt etter endt
sesong.
Vurdering etter Naturmangfoldloven
Motorisert ferdsel på snødekt vei og godkjente løyper, vurderes å være er skånsomt mot
vegetasjon. Tiltaket vurderes til å ikke gi negativ påvirkning på naturmangfoldet eller ha negativ
påvirkning på økosystemet jf. NML § 10.
Kostnader ved ev. miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver jf. NML § 11.
Overtredelse av loven eller forskriftene kan medføre straffeansvar jf. ML § 12.
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All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker jf. Naturmangfoldloven § 1.
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Midtre Gauldal kommune
Kommunedirektørens innstilling
Samtlige viser til tidligere gitte løyver. Søknader innvilges som omsøkt med gitte vilkår og
vedlagt kjørebok. Kommunedirektørens innstilling forutsetter at all kjøringen vil foregå på
snødekt mark etter godjente løyper i Midtre Gauldal kommune.
Esten Flatås
Viser til tidligere gitt løyve – 16/1327 – 596.
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 5a og §6, gir Midtre Gauldal kommune
Esten Flatås tillatelse til leiekjøring med ATV og snøscooter, reg.nr.: NW1801 og YW2894 - på
snødekt mark etter trasè nr. 15, Budalsøy, Tovmo Synnerdalen og på egen eiendom gbnr. 174/4,
Brudal hyttefelt. Tillatelsen gjelder transport av bagasje, utstyr og ved. Gjelder også for Sander
og Daniel Flatås. Gjeldende f.o.m. 19.03.2020 t.o.m. 04.05.2025. Kun ett kjøretøy kan benyttes
av gangen.
Lars Jørgen Aarhaug
Viser til tidligere gitt løyve 16/1327 – 923.
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark §5 og §6, gir Midtre Gauldal kommune Lars
Jørgen Aarhaug tillatelse til transport av utstyr, ved og funksjonshemmede med ATV med belter,
reg.nr. HA9403 på snødekt veg etter trase nr. 21 og 24 tilknyttet gbnr. 82/3 og 400/1-53.
Tillatelsen gjelder også for Hilde og Jarle Aarhaug for til sammen inntil 10 turer pr. år.
Ubegrenset turer ved transport av funksjonshemmede etter § 5b - legeerklæring medbringes
under transport og fremvises ved eventuell kontroll. Gjeldende f.o.m. 19.03.2020 t.o.m.
04.05.2025.
Edith Johanne Gynnild
Viser til tidligere gitt løyve 16/1327-858.
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark §5 og §6, gir Midtre Gauldal kommune Edith
Johanne Gynnild tillatelse til kjøring med ATV, reg.nr.: HH 4369 på snødekt veg etter trase nr.
28, gbnr. 80/35 ved Hammervatnet. Tillatelsen gjelder også for Jomar Neverås, Cato Svanemsli
og Lone Gynnild for til sammen inntil 10 turer pr. år. Gjeldende f.o.m. 19.03.2020 t.o.m.
04.05.2025.
Knut Gunnar Frøseth
Viser til tidligere gitt løyve 16/1327-623
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark §5 og §6, gir Midtre Gauldal kommune Knut
Gunnar Frøseth tillatelse til kjøring med ATV og snøscooter, reg.nr.: VT4694 og VS7692 på
snødekt veg etter trase nr. 1, tilsyn av seterbuer, transport av bagasje, utstyr og ved tilknyttet
gbnr. 3/1. Tillatelsen gjelder også for Tina og John Fredrik Frøseth for til sammen inntil 10 turer
pr. år. Gjeldende f.o.m. 19.03.2020 t.o.m. 04.05.2025. Kun ett kjøretøy kan benyttes av gangen.

82

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)
Referansenummer: BD6W66

Registrert dato:10.12.2019 08:08:39

Antall vedlegg: 1

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Gjelder søknaden leiekjøring
B

Nei

Er søkeren
B

Foretak/lag/forening

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og
mennesker.

Søkeren
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

985550700
Foretak/lag/forening

FRØSET GÅRD Knut G Frøseth
Adresse

Frøsetveien 6b
Postnummer

7290
Poststed

Støren
Telefon

90925507
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Knut Gunnar
Etternavn

Frøseth
Adresse

Frøsetveien 6b
Postnummer

Poststed

7290

Støren

Telefon

90925507
E-post
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kgfroseth@gmail.com
Navn på sjåfør(er)
Fornavn

Etternavn

Telefon

Knut Gunnar

Frøseth

90925507

Tina

Frøseth

90027590

John Fredrik

Frøseth

48133409

Kjøretøy
Kjøretøytype
B

Snøscooter

Registreringsnummer

vt4694
vs7692

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
D

For vedkjøring

D

Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
B

Snødekt mark/islagt vann

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
D

Over en/flere perioder

Fra og med dato

01.01.2020

Til og med dato

Antall turer denne perioden

31.12.2022

B

11 - 20 turer

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
B

Ja

A

Nei

Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
D

Transport av utstyr og bagasje til hytte

D

Transport av ved

D

Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

Ettersyn av skog, plantefelt og planlegging av hogstfelt. Ettersyn av skogs-husvære.
Rydding langs skogsbilveier - vedhogst
Behov for ledsager
B

Nei

84

Hytta
Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
B

Annet: 2 setereiendommer

Gårdsnr

3
Bruksnr

1
Festenr
Beskrivelse av hyttas beliggenhet

2 seterbuer liggende på egen eiendom.
Tidsrom for åremålsleie
Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra parkeringsplass ved røssvatnet - via seterbu Høstvollen - til seterbu i Gravebekkdalen (Frøsetvollen)
Grunneier(ne)s navn

Knut G Frøseth
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg er grunneier.

Vedlagt dokumentliste
Vedlegg kart søknad om snøskuter - ATW løyve KG Frøseth.pdf
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)
Referansenummer: 7RZRDD

Registrert dato:03.02.2020 19:28:45

Antall vedlegg: 1

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Gjelder søknaden leiekjøring
B

Nei

Er søkeren
B

Privatperson

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og
mennesker.

Søkeren
Personopplysninger hentes og fylles automatisk ut fra Det Norske Folkeregisteret.
Opplysninger om søkeren
Fornavn

Edith Johanne
Etternavn

Gynnild
Adresse

Brubakkhaugen 33
Postnummer

Poststed

7224

MELHUS

Telefon

Mobil

90743647

90743647

E-post

edigyn@online.no
Skal søkeren kun kjøre selv
B

Nei

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører
Fornavn

Etternavn

Telefon

Jomar

Neverås

91512973

Cato

Svanemsli

47204363

Lone

Gynnild

41619511

Kjøretøy
Kjøretøytype
B
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Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

HH4369

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
D

For vedkjøring

D

Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
B

Begge deler

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
D

Over en/flere perioder

Fra og med dato

01.01.2020

Til og med dato

Antall turer denne perioden

31.12.2020

B

21 - 30 turer

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
B

Ja

A

Nei

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
D

Transport av utstyr og bagasje til hytte

D

Transport av ved

D

Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

Pga proteser i begge hofter er det ikke alltid like enkelt å komme seg til hytta ved Hammerrvatnet, i sær på vinters tid.
Behov for ledsager
B

Nei

Hytta
Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
B

Eier

Gårdsnr

80
Bruksnr

35
Festenr
Beskrivelse av hyttas beliggenhet
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Hammeråsbu ved Hammervatnet i Soknedal.
Tidsrom for åremålsleie
Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Grunneiere i sone 1
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste
kart.pdf
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)
Referansenummer: AM23I6

Registrert dato:07.03.2020 15:24:09

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Gjelder søknaden leiekjøring
B

Ja

Er søkeren
B

Privatperson

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og
mennesker.

Søkeren
Personopplysninger hentes og fylles automatisk ut fra Det Norske Folkeregisteret.
Opplysninger om søkeren
Fornavn

Flatås
Etternavn

Flatås
Adresse

Hanshushagen
Postnummer

Poststed

7288

Midtre gauldal

Telefon

Mobil

97790578

97790578

E-post

estenfla@gmail.com
Skal søkeren kun kjøre selv
B

Nei

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører
Fornavn

Etternavn

Telefon

Daniel

Flatås

98893564

Sander

Flatås

91173914

Kjøretøy
Kjøretøytype
B

Annet

Beskriv med egne ord

Snøscooter/atv
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Registreringsnummer

Nw1801
Yw2894

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
D

For vedkjøring

D

Kjelke

D

Spesialutstyr

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
B

Snødekt mark/islagt vann

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
D

Over en/flere perioder

Fra og med dato

01.01.2020

Til og med dato

Antall turer denne perioden

31.12.2029

B

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
B

Ja

A

Nei

Antall år

9

Leiekjøring
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy i inntektsbringende virksomhet for
D

Transport mellom bilveg og hytte

D

Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag

D

Transport av ved

D

Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

Transport fåregår på eget område (Brudal hyttefelt).174/4.
Kjøring til seter på trase Budalsøy/Tovmo-synnerdalen.
Har du anledning til å ta oppdrag i helgene
B

Ja

Hvor ofte
B

Hver helg i vintersesongen

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Transport til Brudal hyttefelt.174/4
Grunneier(ne)s navn

Esten Flatås
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Mer enn 30 turer

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Viser til tidligere søknader for dispensasjoner.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)
Referansenummer: SUH84H

Registrert dato:09.02.2020 22:09:26

Antall vedlegg: 4

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Gjelder søknaden leiekjøring
B

Nei

Er søkeren
B

Privatperson

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og
mennesker.

Søkeren
Personopplysninger hentes og fylles automatisk ut fra Det Norske Folkeregisteret.
Opplysninger om søkeren
Fornavn

Lars Jørgen
Etternavn

Aarhaug
Adresse

Sverresborg Alle 10 A
Postnummer

Poststed

7020

TRONDHEIM

Telefon

Mobil

90621900

90621900

E-post

larsjorgen73@gmail.com
Skal søkeren kun kjøre selv
B

Nei

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører
Fornavn

Etternavn

Telefon

Hilde

Aarhaug

95164580

Jarle

Aarhaug

90621900

Kjøretøy
Kjøretøytype
B

Annet
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Beskriv med egne ord

Atv med belter
Registreringsnummer

HA 9403

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
D

Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
B

Snødekt mark/islagt vann

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
D

Over en/flere perioder

Fra og med dato

01.01.2020

Til og med dato

Antall turer denne perioden

01.01.2030

B

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
B

Ja

A

Antall år

9

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
D

Kjøring for funksjonshemmede

D

Transport av utstyr og bagasje til hytte

D

Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

Transport av utstyr og bagasje.
Funksjonshemmede
Vedtransport og persontransport
Behov for ledsager
B

Nei

Hytta
Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
B

Eier

Gårdsnr

82
Bruksnr

3
Festenr
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Nei

11 - 20 turer

8
Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Langvatnet Garli. Og Gb nr 400/1/53 Bjørgan
Tidsrom for åremålsleie
Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Trasé 24. Garli -Langvatnet eller Dragset- Langvatnet. Og trasé 21 Sommervold- Bjørgan.
Grunneier(ne)s navn

Soknedal grunneierlag
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste
FB743408-D55F-44DD-B2F8-D6B5CF6F1CE4.jpeg
0C87C240-DB6D-4BEA-A04E-C5F93356AA9A.jpeg
4127939B-864A-43C4-9A9E-AFD33A3F48D6.jpeg
1F91F1D0-A73B-488E-BEA5-6A2AF858D945.jpeg
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 10.02.2020 11:08:17
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Resultater fra Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)

Fra: larsjorgen73@gmail.com
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sendt: 9. februar 2020 23:00:55
Emne: Resultater fra Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-1001F)
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<XML2Ephorte xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance"
xmlns:jfxpf="http://www.xfa.com/schema/xml-package"
xmlns:xfa="http://www.xfa.com/schema/xfa-data">
<FORMID>4507</FORMID>
<AVSMOT>
<AM_GRUPPEMOT>0</AM_GRUPPEMOT>
<AM_NAVN>Lars Jørgen Aarhaug</AM_NAVN>
<AM_POSTSTED>TRONDHEIM</AM_POSTSTED>
<AM_ADMID_AI>0</AM_ADMID_AI>
<AM_EPOSTADR>larsjorgen73@gmail.com</AM_EPOSTADR>
<AM_IHTYPE>0</AM_IHTYPE>
<AM_BEHANSV>0</AM_BEHANSV>
<AM_ID>1</AM_ID>
<AM_ADRESSE>Sverresborg Alle 10 A</AM_ADRESSE>
<AM_U1>0</AM_U1>
<AM_SBHID_PN>0</AM_SBHID_PN>
<AM_JPID>1</AM_JPID>
<AM_POSTNR_PO>7020</AM_POSTNR_PO>
<AM_KOPIMOT>0</AM_KOPIMOT>
</AVSMOT>
<JOURNPOST>

<JP_NDOKTYPE_ND>I</JP_NDOKTYPE_ND>
<JP_INNHOLD>Motorferdsel i utmark og
vassdrag</JP_INNHOLD>
<JP_SAID>1</JP_SAID>
<JP_DOKDATO>2020-02-09</JP_DOKDATO>
<JP_INNHOLD_G>Motorferdsel i utmark og
vassdrag</JP_INNHOLD_G>
<JP_STATUS_JS>J</JP_STATUS_JS>
<JP_ID>1</JP_ID>
</JOURNPOST>
<NOARKSAK>
<SA_ID>1</SA_ID>
<SA_TITTEL>Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF1001F)</SA_TITTEL>
<NEWRECORD>true</NEWRECORD>
</NOARKSAK>
</XML2Ephorte>
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Saksframlegg

Arkivnr. 148/11

Saksnr. 2019/4873-6

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
18/20

Møtedato
26.03.202
0
Saksbehandler: Kari Sunnset

Behandling etter konsesjonsloven §6 - utsatt boplikt gbnr 148/11 - Knut
Fagerbekk

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 148/11 Knut Fagerbekk
2 U Midlertidig svar - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
gbnr. 148/11
3 U Tilleggsinformasjon ang. konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 148/11 - Knut Fagerbekk
4 I
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 148/11 Knut Fagerbekk - ny versjon
5 U Midlertidig svar - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 148/11 - Knut Fagerbekk - ny versjon
6 S Behandling etter konsesjonsloven §6 - utsatt boplikt gbnr 148/11 Knut Fagerbekk

Knut Fagerbekk
Knut Fagerbekk
Knut Fagerbekk
Knut Fagerbekk
Knut Fagerbekk

Vedlegg
1 Dok. borett Fagerbekk_5027_148_11_0_0 (1)
2 Kart landbrukseiendom gbnr. 148-11
Sammendrag
Utfyllende søknad om konsesjon registrert 17. feb. 2020 fra Knut og Bente Fagerbekk. Knut
Fagerbekk har odel, men begge har hjemmel i gbnr. 148/11 – Storslettbekken, i Soknedalen.
Søker om konsesjon fordi de ikke skal bosette seg på eiendommen, jf. Konsesjonsloven §5 annet
ledd. Søker ber om utsatt boplikt på 5 år f.o.m. 29.12.2019.
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Knut Fagerbekk og Bente Fagerbekk har i tillegg hjemmel i gbnr. 171/6 – setervoll tilknyttet
hovedbruket samt hjemmel og nåværende adresse Kalvtrøa på Støren, gbnr. 45/322.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Knut Fagerbekk kjøpte eiendommen på odel 1. januar 2019. Både Knut og Bente Fagerbekk har
hjemmel i eiendommen.
Det er flere bygninger på gården, ett våningshus, en større driftsbygning og 5 små hus/lager for
dyr og utstyr. Våningshuset må renoveres før innflytting, og de ønsker å bruke økonomiske og
personlige ressurser til å få inntekt på gården før dette iverksettes.
Søker orienterer om at foreldrene avviklet dyreholdet i 2011 og at utstyr og bygninger er dårlig
vedlikeholdt. Siden overtakelsen har de jobbet med oppgradering av bygninger, vedlikehold,
drenering av dyrkamark, reparasjon av utstyr og lagt planer for videre drift av gården. De har et
ønske om å starte opp med dyrehold av storfe og ønsker i første omgang å oppgradere
driftsbygningen fremfor våningshuset. I og med at de bor i kommunen, mener de at dette lar seg
gjøre i praksis for en periode.
Mor til erverver, Ingrid Fagerbekk, har tinglyst borett på eiendommen og søker informerer pr.
epost den 18.03.2020 at hun har sagt opp sin bopel på Støren og vil i folkeregistret ha fast bopel
på gården fra april 2020. De mener derfor det er praktisk umulig for hele familien å bo der.
Faktiske opplysninger
Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller
eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd
nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i
minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt
som helårsbolig jf. Konsesjonsloven §5.
Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at odelsberettigede eller nær slekt kan erverve
landbrukseiendom konsesjonsfritt. Boplikt oppstår ved erverv av eiendommen. Lovbestemt
boplikt påhviler eieren selv og eier må bosette seg på eiendommen.
Boplikt oppfylles ved at eier bor på selve eiendommen(driftsenheten). Det ikke tilstrekkelig å bo
i kommunen. Erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig jf. konsesjonsloven § 6. Boplikt
etter § 5 annet ledd varer i 5 år.
Personer som bor skiftevis på to eller flere steder, regnes som bosatt der de har sin overveiende
døgnhvile. Bor eierens familie et annet sted, og familien bl.a. består av barn i skolepliktig alder,
regnes hele familien etter reglene om folkeregistrering som bosatt der resten av familien bor, selv
om eieren faktisk bor på eiendommen.
Etter endring av konsesjonsloven i 2009, kan den lovbestemte boplikten bare oppfylles ved at
eieren er registrert i folkeregisteret som bosatt på eiendommen.
Konsesjonsloven kap. 4 § 9 tar forhold av betydning for om konsesjon skal gis. Særlige forhold
for landbrukseiendom. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal
nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1.
om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
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2.
3.
4.

om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd
nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.
Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et
korrigerende moment.
Vurdering
Gbnr. 148/11 er en bebygd eiendom som har et totalareal på 923 daa hvorav 97 daa er fulldyrka
og 420 daa produktiv skog jf. Landbruksregisteret. Den har i tillegg mer enn 35 daa fulldyrka
jord og har en bebyggelse som har vært i bruk som helårsbolig. Det oppstår lovpålagt boplikt på
gitt eiendom da det er en eiendommen overtatt ved odel.
Etter § 9, ledd nr. 1, 2 og 4 – vil erververs formålet ikke ivareta hensynet til bosetting innen 1 år
etter overtakelse, men innen en gitt periode. Mor til erverver har tinglyst borett og vil fra april
2020 ha dette som sin reelle bolig. Erverver driver jorda selv og har salg av grofôr/rundball.
Driveplikten jf. jordloven § 8 er med dette ivaretatt. Så fremt det ikke er dyrehold på gården,
anser kommunedirektøren dette som en driftsmessig god løsning inntil det blir dyrehold på
gården. Et fremtidig dyrehold vil kunne danne helhetlig ressursforvaltning og bedre utnyttelse og
vedlikehold av kulturlandskapet.
Kommunedirektøren vil utover første ledd 1,2 og 4 i § 9, vektlegge eiendommens størrelse,
avkastningsevne og husforhold. Eiendommens totale størrelse er ikke av betydning, men
vesentlig areal på 97 daa fulldyrka jord og 420 daa produktiv skog kan gi en moderat avkastning
ved ev. fremtidig drift med storfebesetning og pleie av tilhørende beiteareal samt beite på
setervoll tilknyttet eiendommen. I og med at det pr. dags dato ikke er dyr på gården, vil det ta tid
å få utnyttet eiendommens avkastningsevne.
Husforholdene er noe mer uavklart, men eier belyser i søknad at våningshus, driftsbygning og
tilhørende drift/lager hus på eiendommen er dårlig vedlikeholdt over flere år.
Etter § 9 4 ledd tredje punktum, kan det legges vekt på eierens tilknytning til eiendommen og
søkerens livssituasjon. Kommunedirektøren vil også presisere at søknad om konsesjon gjelder
ikke fritak fra boplikt, men utsettelse på bakgrunn av våningshusets standard, familiens
livssituasjon, økonomi og erververs mor sin tinglyste borett på gården. Erverver viser i sin
søknad at han har tilknytning til eiendommen og at det er et ønske om å bosette seg på
eiendommen, men fremmer et behov for å prioritere oppgradering av driftsbygning først.
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i konsesjonsloven LOV-2003-11-28-98, innvilger Midtre Gauldal kommune
søknad om konsesjon og gir Knut og Bente Fagerbekk utsatt frist for bosetting på gbnr. 148/11.
Frist for når erverver må ta gitt eiendom til sin reelle bolig jf. § 6, er satt til 29.12.2022 med
mulighet for utsatt frist. Kommunedirektøren mener det innen gitt frist skal være tilstrekkelig
med tid til utbedring av bolighus.
I og med at det er plan om oppstart av dyrehold på gården, er det vesentlig iht. en driftsmessig
god løsning og med tanke på dyrevelferd, at erverver utover gitt frist, tar eiendom til sin reelle
bolig fra første dag det blir dyrehold på gården.
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Konsesjonsbehandling er ikke gebyrbelagt dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av
odelsrett eller slektskap, eller søker om konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på gitt eiendom.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 18.03.2020 kl. 08.46
Oppdatert per: 18.03.2020 kl. 08.46

Kommune: 5027 MIDTRE GAULDAL
Gnr: 148 Bnr: 11

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
2018/1662187-1/200
10.12.2018 21.00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 1 050 000
FAGERBEKK BENTE
F.NR: 280672
FAGERBEKK KNUT
F.NR: 240671

IDEELL: 1/2
IDEELL: 1/2

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.
1899/900077-1/65
11.02.1899

UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1906/990033-1/65
21.04.1906

UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1925/900149-1/65
19.01.1925

UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1960/902903-1/65
01.02.1960

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Gauldal Elverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1972/1743-3/65
23.05.1972

FØDERÅD
Rettighetshaver: FAGERBEKK KARI f. 24 05 1916
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1978/990006-1/65
09.01.1978

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Gauldal Elverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/4150-1/65
28.08.1981

BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN
Vegvesenets betingelser vedtatt

1982/1766-2/65
02.04.1982

BESTEMMELSE OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR:5027 GNR:148 BNR:26
Bestemmelse om vannledning

1999/1606-2/65
27.05.1999

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR:5027 GNR:148 BNR:24

2011/671779-1/200
25.08.2011

JORDSKIFTE
Sak 1600-1999-60 og 60B Hage
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/40236-1/200
15.01.2014

JORDSKIFTE
Sak: 1600-2011-0032 Tømmeråsen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2015/157898-1/200
20.02.2015

JORDSKIFTE
Sak 1600-2008-0019

Side 1 av 2
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Data uthentet: 18.03.2020 kl. 08.46
Oppdatert per: 18.03.2020 kl. 08.46

Kommune: 5027 MIDTRE GAULDAL
Gnr: 148 Bnr: 11
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/1662187-2/200
10.12.2018 21.00

BORETT
RETTIGHETSHAVER: FAGERBEKK INGRID
F.NR: 150350

GRUNNDATA
0/902403-1/65

OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN
EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930

1980/7023-1/65
23.12.1980

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:5027 GNR:148
BNR:24

1981/5214-1/65
21.10.1981

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:5027 GNR:148
BNR:26

2011/564647-1/200
18.07.2011

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:5027 GNR:148
BNR:33

2018/93104-1/200
01.01.2018 00.00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
TIDLIGERE: KNR:1648 GNR:148 BNR:11

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.

Side 2 av 2
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Målestokk 1: 12500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 18.03.2020 09:08
Eiendomsdata verifisert: 18.03.2020 08:57

GÅRDSKART 5027-148/11/0
Tilknyttede grunneiendommer:
148/11/0

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

97.2
0.0
0.6
420.8
395.5
8.4
0.0
922.5

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.

97.8
420.8
403.9
0.0
922.5

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Eskild Røe
7288 SOKNEDAL

Delegert vedtak
Utvalg for næring, plan og miljø - nr. 367/20
Deres ref:

Vår ref:

Dato:

2020/293-2

18.02.2020

Behandling etter konsesjonsloven - Søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom - gbnr 118/5 - Eskild Røe
Saksopplysninger:
Erververe: Eskild Røe
Selger: Sivert Røe dødsbo v/Gerd Røe Midtli
Det søkes om konsesjon for ervervet av landbrukseiendommen Rødsgjerdet gbnr. 118/5.
Eiendommen ligger i Sørbygda, ca. 6 km sør for Soknedalen og består av totalt 155 dekar, herav
12 dekar fulldyrka jord, 39 dekar produktiv skog og 103 dekar annet areal.
Erverver er nåværende eier av naboeiendom, gbnr. 118/3.
Eiendommen består av bygninger av eldre årsklasse – ett våningshus og to driftsbygninger.
Bygningene har dårlig standard. Ikke innlagt vann, strøm eller kloakk og det har antageligvis jf.
verditakst på eiendom, ikke vært bebodd de siste 30 årene.
Erververne har ikke forpliktet seg til å bosette seg på eiendommen. De har opplyst at de kjøper
eiendommen som tilleggsjord, og at de driver landbrukseiendom i nærområdet som er i drift med
melkeproduksjon. Det er bo- og driveplikt knyttet til kjøpet av eiendommen.
Ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven. Søknaden er vedlagt kopi
av kjøpekontrakt og landbrukstakst. Kjøpesummen er avtalt til kr. 170.000,-.
Pr. 1. juli 2009 er det gjort endringer i odelslov- jordlov og konsesjonslov. Det er gjort endringer
som har sammenheng med konsesjonsloven, boplikten og driveplikten. Arealgrensen for
konsesjonsplikten for bebygd areal er endret til fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord og 100 dekar
totalareal, til mer enn 35 dekar fulldyrka jord eller overflatedyrket jord eller 100 dekar totalareal.
Arealgrensen mht. konsesjonsgrensen for ubebygd areal er 2 dekar.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
4212 49 45660
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Viser til rundskriv M-2/2012 av 21.11.2012 fra Landbruks- og Mat dep. hvor det er bestemt at
for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer, hvor kjøpesummen er under kr.
3.500.000,-, skal prisvurderingen heretter unnlates. For ubebygde eiendommer skal verdien
vurderes opp mot produksjonsegenskapene på arealene.
Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å treffe vedtak der myndighet
er overført til kommunene etter Landbruksdep. vedtak FOR 2003-12-03, og i saker som ikke er
av prinsipiell art. Vi kan ikke se at denne saken har elementer av prinsipiell art. Vedtaket gjøres
som delegert sak men blir gjennomgått til behandling av NPM – utvalget den 26.03.2020.
Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at
overdragelse av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon.
Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlig for samfunnet. Dette bl.a. for å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.
Lovens virkemidler er konsesjonsavslag og konsesjonsvilkår. Virkemidlene kan kun brukes
dersom de gir en samfunnsmessig klart bedre løsning enn den søknaden legger opp til.
Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges
særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververens formal vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning, og kulturlandskapet.
Videre er bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under 3.500.000,- unntatt
prisvurdering. For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for
jordbruksarealer, og påregnelig avvirkningskvantum for skog.
Vurderinger:
Det er et hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser
og god lønnsomhet. Formålet med ervervet er kjøp av landbrukseiendom som tilleggsjord. Dette
er i tråd med sentral landbrukspolitikk.
Konsesjonslovens bestemmelser kan kun brukes der det gir en klart bedre løsning enn det
søknaden legger opp til. I dette ligger at konsesjonsmyndigheten skal ha meget gode grunner for
å gripe inn i en eiendomshandel. Statens forkjøpsrett eksisterer ikke lenger. Konsesjonsloven er
ikke en spesifikk landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser. I denne
saken er hovedformålet med ervervet landbruksdrift.
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På generelt grunnlag er det ønskelig at landbrukseiendommene er bosatt. Boplikt er knyttet til
bebygd eiendom over enn viss størrelse. Det er boplikt knyttet til konsesjonsobjektet. Erververne
har erklært at de ikke skal bosette seg på eiendommen innen 1 år, og selv bebo eiendommen i
minst 5 år sammenhengende. De bor på en landbrukseiendom som grenser til denne
eiendommen. Kommunedirektøren vurderer at kjøp av denne eiendom likevel bidrar til å styrke
bosettingen i området med tanke på neste generasjon og gitt eiendom som produksjonsjord.
Avtalt kjøpesum er kr. 170.000,-. Kjøpesummen er derfor under grensen for prisvurdering av
kommunen.
Erververne anses skikket til å drive eiendommen og ervervet innebærer en driftsmessig
tilfredsstillende god løsning. Ervervet ivaretar kulturlandskapet i området.
Det er driveplikt knyttet til ervervet av dyrket jord.
Driveplikten er en varig plikt for de som eier jordbruksarealer i form av fulldyrka jord.
Driveplikten kan oppfylles ved bortleie. Dersom erververne ikke skal drive dyrkajorda selv skal
det i samsvar med jordlovens § 8 opprettes leiekontrakter for 10 år.
Ut fra dette har kommunen som konsesjonsmyndighet vurdert at det kan gis konsesjon for
ervervet av eiendommen som omsøkt.
Kommunen kan ikke se at det ligger noen spesielle utfordringer i denne saken. Landbruk finner
derfor ingen grunn til å gripe inn i denne handelen.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir konsesjon for ervervet av
landbrukseiendommen gbnr 118/5 som omsøkt med hjemmel i konsesjonsloven til en kjøpesum
på kr. 170.000,-.
Det settes vilkår om at driveplikten i hht. jordloven gjelder fra og med sesongen 2020.
Dette begrunnes med at ervervet er en driftsmessig tilfredsstillende god løsning, og at ervervet
ivaretar ressursgrunnlaget og kulturlandskapet i området.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Midtre Gauldal kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så
vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.
Med hilsen
Alf-Petter Tenfjord
Kommunedirektør

Kari Sunnset
Landbruksrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
Vedlegg
1 Verditakst landbrukseiendom 118-5- Eskild Røe
2 Kjøpekontrakt
3 Kart gbnr. 118-5 og 3
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Landbrukseiendom 5027-118/5/0

Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:12500 ved A4 stående utskrift
Dato: 24.02.2020 13:55 - Eiendomsdata verifisert: 24.02.2020 13:45 - Side 1 av 3
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 5027-118/5/0 og eiendommer lagt til
Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser
Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 5027-118/5/0
1 tilknytta grunneiendommer: 118/5/0
Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkelnummer

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

5027-118/5/0 Landbrukseiendom
118/5/0
2

11,8

0,0

0,7

38,5

102,6

1,5

0,0

155,1

Sum

11,8

0,0

0,7

38,5

102,6

1,5

0,0

155,1

2

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).
Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei
Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkelnummer

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

5027-118/3/0 Landbrukseiendom
118/3/0
1

133,4

0,0

31,8

238,7

Sum

133,4

0,0

31,8

238,7

1

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

142,4

8,4

0,0

554,7

142,4

8,4

0,0

554,7

Dato: 24.02.2020 13:55 - Eiendomsdata verifisert: 24.02.2020 13:45 - Side 2 av 3
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Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkelnummer

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.
Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold

M: Teiger med en matrikkelenhet
F: Teiger med flere matrikkelenheter
Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 24.02.2020 13:55 - Eiendomsdata verifisert: 24.02.2020 13:45 - Side 3 av 3
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Saksframlegg

Arkivnr. S11

Saksnr. 2020/412-3

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
20/20

Møtedato
26.03.202
0
Saksbehandler: Ola Halvor Seeberg Nygård

Høring av revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Holta

Dokumenter
i saken:
1

I

2

X

3

S

1

Infoark om revisjon av
konsesjonsvilkår.PDF

Høring av
revisjonsdokument for
reguleringer i Lundesokna
og Holta
Revisjonsdokument
Lundesokna
Høring av
revisjonsdokument for
reguleringer i Lundesokna
og Holta

Norges vassdrags- og
energidirektorat
Ola Halvor Seeberg
Nygård

Saksopplysninger
Med bakgrunn av krav fra Midtre Gauldal kommune den 04.06.2012 skal reguleringene i
Lundesokna og Holta revideres. NVE har i brev av 09.12.2016 vedtatt at vilkårene for følgende
konsesjoner skal revideres:
1. Kgl. res. av 23.11.1923: Regulering av Samsjøen i Lundesokna
2. Kgl. res. av 01.06.1962: Regulering av Håen i Lundesokna og regulering og overføring
av Holtsjøen i i Hulta m.v.
3. Kgl. res. av 10.12.1965: Ytterligere regulering av Samsjøen i Lundesokna
4. Kgl. res. av 09.12.1966: Overføring av Store Burusjø til Samsjøen og overføring av
Skjelbreia med sidebekk, Bubekken, til driftstunnelen for Håen kraftverk.
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5. Kgl. res. av 10.05.1974: Overføring av Hukla og Kusma til Lundesokna.
De tre kraftverkene i Lundesoknavassdreget er bygget mellom 1964 og 1980 og utnytter delvis
gamle reguleringer i vassdraget. Utbyggingen har skjedd gradvis og gjenspeiles i de mange
konsesjoner som er gitt. Revisjonskravet fra Midtre Gauldal kommune er knyttet til vannstand i
Samsjøen av hensyn til fisk og bunndyr.
TrønderEnergi Kraft har utarbeidet et revisjonsdokument. Dette beskriver bl.a. reguleringene og
overføringene, og vurderer de ulempene man er kjent med.
Midtre Gauldal kommune har kunngjort saken på hjemmesiden 24.02.2020, og i lokalpressen.
To eksemplarer av revisjonsdokumentet ligger til offentlig gjennomsyn i Servicetorget fram til
15.05. 2020. Det ene eksemplaret av revisjonsdokumentet kan om nødvendig lånes ut for kortere
tid (2-3 dager).

Vurdering
Siden kravet om revidering ble framsatt i 2012 har fokusområdene i vannforvaltninga endret seg
radikalt. Vanndirektivet gir sterkere pålegg på registrering, overvåkning og restaurering av
vannforekomstene enn for 8 år siden. Området som er berørt er av konsesjonene er områder
knyttet til fritidsbebyggelse og friluftsliv. For at en høringsuttalelse skal være forankret i
befolkningen, anbefaler NVE at det holdes folkemøter. COVID-19 pandemien vil gjøre slike
møter uforsvarlige og sannsynligvis lovstridige i perioden fram til høringsfristens utløp.
Kommunedirektøren er kjent med at Fylkeskommunen i Trøndelag og Vannområdekoordinator
for Gaula vannområde ønsker en utsatt høringsfrist for Lundesokna og for Søa Kraftverk i Heim
kommune. En utsettelse begrunnes med:
1. Revisjonsdokument har en faglig språkform som er vanskelig å forstå for folk uten
spesialkompetanse på vannforvaltning og konsesjoner.
2. Revisjonsdokumentet har mangler ved utredningen av anadrom fisk (laks-sjøørret)
3. Høringsfrist 15.05.2020 er for tidlig på året til å gjennomføre kvalitativt gode
områdebefaringer med tilhørende prøvetakinger.
Revisjonen berører vannforekomstene som dekker et samlet areal på 340km2 i Melhus, Midtre
Gauldal og Selbu. I Midtre Gauldal alene er ca. 211km2 berørt, med Holtsjøen, Stor-Burusjøen
og Samsjøen som de største vannene.
Kommunedirektøren vurderer at kunnskapsgrunnlaget er vanskelig å få godt nok på så store areal
på grunn av at det sannsynligvis er vinter og is til ut i mai på berørte vann, og at det ikke lar seg
gjøre å gjennomføre folkemøter før fristens utløp. En kvalitativ god høringsuttalelse i
forbindelse med revidering av konsesjonen vil kreve mer tid.
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommune ber NVE om utsatt høringsfrist av revisjonsdokument i Lundesokna
og Holta med 6 måneder, til 15.11.2020.
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INFORMASJON OM NVEs SAKSBEHANDLING
REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å avholde
folkemøte om saken.

Generelt
Krav om revisjon av konsesjonsvilkår gjelder
utbygginger som har konsesjon etter
vassdragsreguleringsloven eller
vannfallrettighetsloven (erverv av fallrettigheter),
eller etter vannressursloven om det i vilkårene står
at de kan revideres.

Etter høringsperioden får konsesjonæren anledning
til å kommentere innkomne uttalelser.

Hovedformålet med en vilkårsrevisjon vil være å
bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Dette
må avveies mot formålet med selve konsesjonen,
som er kraftproduksjon.

NVE inviterer til en befaring der aktuelle
kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmenn og
andre berørte parter får anledning til å delta. Under
befaringen er det mulighet for å utdype aktuelle
problemstillinger. Befaringen vil normalt avholdes
etter at høringsperioden er over, men det kan
forekomme at den avholdes tidligere.

Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres,
ikke selve konsesjonen, som for eksempel høyeste
regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte
vannstand (LRV). Manøvreringsreglementet er en
del av konsesjonsvilkårene og kan dermed
revideres. Privatrettslige forhold omfattes ikke, og
normalt heller ikke økonomiske vilkår som ikke
kan knyttes direkte til miljøforholdene.

NVE sluttbehandler saken ved å sende sin
innstilling til Olje- og energidepartementet (OED).
NVE står fritt til å vurdere hvilke vilkår som ev.
skal anbefales endret. Framsatte krav,
revisjonsdokumentet og innkomne uttalelser er
viktige grunnlag for denne vurderingen. NVE vil
som minimum anbefale at det innføres moderne
standardvilkår i samtlige saker om vilkårsrevisjon.

Vi viser til våre nettsider for mer informasjon:
www.nve.no/revisjon.

OED sender NVEs innstilling på en begrenset
høring til berørte kommuner og departementer.
Deretter fremmer OED saken for regjeringen, som
fatter endelig vedtak.

Behandling fram til endelig avgjørelse
Når det framsettes krav om revisjon av
konsesjonsvilkår for en eller flere konsesjoner vil
NVE først ta stilling til om det skal åpnes
revisjonssak. Konsesjonæren gis anledning til å
uttale seg før saken avgjøres av NVE. NVEs
vedtak kan påklages til Olje- og
energidepartementet.

Hva forventes av høringsinstansene?
Hensikten med høringen er å få synspunkter på de
framsatte kravene, og om man ønsker å fremsette
andre krav. Det er ønskelig med begrunnede
synspunkter på om vilkårene skal revideres, og om
det bør innføres nye avbøtende tiltak som kan
bedre miljøforholdene. I tillegg ber vi om ev.
kommentarer til om revisjonsdokumentet har gitt
tilstrekkelig kunnskap om problemstillingene i
saken.

Deretter skal konsesjonæren utarbeide et
revisjonsdokument som skal gi oversikt over
kraftverksanlegg, reguleringer og overføringer,
miljøtilstand i berørte vassdragsavsnitt og en
vurdering av innkomne krav. Dokumentet skal
også omtale eventuelle muligheter for opprustning
og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. Det
gis normalt en frist på 6 mnd. for å utarbeide
revisjonsdokumentet.

Høringsuttalelser
Høringsuttalelser må være skriftlige og kan sendes
via våre nettsider, med e-post til nve@nve.no eller
som vanlig post.

NVE sender revisjonsdokumentet på høring til
berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner,
statlige forvaltningsorgan og
interesseorganisasjoner. Høringsperioden er
normalt tre måneder. Høringen blir kunngjort i
lokale aviser, revisjonsdokumentet blir gjort
tilgjengelig for gjennomlesing i de aktuelle
kommunene og kan lastes ned fra NVEs nettsider.
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Saksframlegg

Arkivnr. V10

Saksnr. 2020/120-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
21/20

Møtedato
26.03.202
0
Saksbehandler: Ola Halvor Seeberg Nygård

Vedtak overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til Nærings- og
Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) for Midtre Gauldal kommune.

Dokumenter
i saken:
1

I

2

S

3

X

Tilbakemelding på NMSKFylkesmanne
retningslinjer for Midtre Gauldal
n i Trøndelag
kommune
Retningslinjer for prioritering av
NMSK Midtre Gauldal 2020
Overordnede retningslinjer for
prioritering av tilskudd til Næringsog miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
for Midtre Gauldal kommune.

127

Vedlegg
1

Overordnede retningslinjer
for prioritering av tilskudd
til Nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) for
Midtre Gauldal kommune.

2

Tilbakemelding på NMSKretningslinjer for Midtre
Gauldal kommune

3

Eksempelretningslinjer
NMSK

4

Retningslinjer tilskudd til
skogbrukstiltak
Gauldalsnettverket 2020
(4)

Saksopplysninger:
Utbetaling og bruk av midlene er fastsatt i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket. Forskriftens § 3, tredje ledd sier at kommunene skal fastsette overordnede
retningslinjer for prioritering av midlene.
Gjeldende overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til Nærings- og Miljøtiltak i
Skogbruket (NMSK) for Midtre Gauldal kommune er vedtatt i sak 2016/689 Utvalgssak 25/16.
Midler til skogkultur og miljøtiltak har kommunene forvaltet lenge, fom. 01.01.2020 får
kommunene også ansvar for midlene til veg og driftstilskudd. For å sikre en rettferdig
behandling av søknader er det viktig at retningslinjene er av tilfredsstillende kvalitet.
Fylkesmannen i Trøndelag legger sterke føringer til samarbeid om rammer og tilskuddsmidler i
de regionale skognettverkene. Midtre Gauldal er tilsluttet det regionale skognettverket
«Gauldalsnettverket» sammen med Røros, Holtålen; Melhus, Rennebu og Oppdal.
Vurdering
Bruk av NMSK midler er hjemlet i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Midtre Gauldal kommune har gjennom «Overordnede retningslinjer for prioritering av NMSKtilskudd i Midtre Gauldal kommune» beskrevet hvordan prioriteringen skal gjøres.
Skogkulturtiltak gjennomføres gjennom hele barmarksesongen. Dette gjør at det er upraktisk å
operere med søknadsfrister på disse tiltakene. Mange skogeiere er også styrt av skogaktørenes
prioriteringer gjennom året, når det gjelder tidspunkt for gjennomføring. Rigide kriterier for
innlevering av søknad vil slå vilkårlig ut. Midtre Gauldal kommune behandler derfor søknadene
fortløpende gjennom året.
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Skogkulturtiltak: For å kunne holde oversikt over prisnivået på de ulike tiltakene, samt
kvalitetssikre investeringene pr daa, vedtas en maksimal kostnad for tilskuddsberegning på
planting, suppleringsplanting, markberedning og ungskogpleie i de årlige kommunale
tilskuddssatsene for NMSK. Maksimalsatsene settes etter rammer gitt av Fylkesmannen i
Trøndelag. Dette gjør at kommunen har oversikt over hva forbruket kan bli gjennom året.
Landbruksvei- og skogsdriftstilskudd: Midlene til landbruksvei og skogsdriftstilskudd er skilt
ut som egen separat tildeling. Kommunedirektøren mener føringene fra Fylkesmannen i
Trøndelag om samhandling i de regionale skognettverkene bør følges. Rammer og tilskudd er
beskrevet i « Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Gauldalsnettverket 20xx»
Retningslinjene revideres årlig. For tilskudd til landbruksvei- og skogsdriftstilskudd er det satt
krav om forhåndsgodkjenning av kommunen for at det skal være mulig å budsjettere de ulike
tiltakene best mulig. Det er ikke satt søknadsfrister for skogsdriftsstilskudd fordi skogsdrifter
gjennomføres fortløpende gjennom hele året, ofte med kort tidshorisont.
For tilskudd til landbruksvei er det to søknadsfrister: 1.april og 20.august. Innkomne søknader
prioriteres samlet for alle kommunene av styret i Gauldalsnettverket: Tildeling av tilskudd gjøres
ut fra samlet tilskuddspott for alle kommunene. Det vil være behov for å overføre miidler
kommunene i mellom.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket §3, vedtar Midtre
Gauldal kommune «Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) for Midtre Gauldal kommune.»
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Referanse

Dato

2020/120-3

19.03.2020

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for Midtre Gauldal kommune.
Gjeldende fom.2020.til ny revidering.
Bakgrunn:
Tilskuddsmidler til Nærings- og miljøtiltak (NMSK), blir fordelt på kommunene av
Fylkesmannen i Trøndelag. Grunnlaget for tildelingen er innmeldte behov for midler fra
kommunene. Midtre Gauldal kommune vurderer hver høst neste års behov for tilskuddsmidler
etter NMSK-forskriften. Kontaktutvalget for skogbruk i Midtre Gauldal kommune er rådgivende
organ for kommunen, og samles til kontaktutvalgsmøte med kommunens skogansvarlige for å
beregne tilskuddsbehovet.
Kommunen oversender i november «Hjelpeskjema – kommunenes behov for midler i 20xx» til
Fylkesmannen i Trøndelag. Hjelpeskjemaet danner grunnlaget for tildelingen til kommunen fra
Trøndelag fylkes totale tildelte tilskuddsmidler.
I januar-februar fordeles NMSK-midlene til kommunene for inneværende år. Fylkesmannen i
Trøndelag gir føringer for prioriteringer av midlene, etter en samlet vurdering av ønskede
satsningsområder i fylket.
Kontaktutvalget for skogbruket i Midtre Gauldal blir innkalt til nytt rådgivende møte, og NMSKtilskuddene blir vedtatt av utvalget Næring, plan og miljø. Retningslinjer og tilskuddsatser blir
oversendt Fylkesmannen for godkjenning i månedsskiftet mars-april.
Utbetaling og bruk av midlene er fastsatt i «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket» FOR-2017-10-04-1583 fra 01.01.2020.Registrering av tiltak, kontroller og
utbetalinger gjøres gjennom fagsystemene for skog ØKS og WebSkas via landbruksdirektoratet.
Tilskuddene:
§§ 5 og 7: Vei- og driftstilskudd:
Krever forhåndsgodkjenning med vedtak før tiltak kan igangsettes. Vilkår og tilskudd fastsettes
felles for det regionale skognettverket «Gauldalsnettverket» – interkommunalt skogsamarbeid for
Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Retningslinjene gjelder for et år
om gangen, og er konkretisert i dokumentet «Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i
Gauldalsnettverket 20XX»
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§§ 4,6 og 8 – Skogkultur, miljøtiltak, tynning og andre tiltak:
1. Formelle vilkår for tilskudd til skogkultur:
1. Feltet skal være minst 2 daa og skogeiendommen minst 10 dekar.
2. Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes kommunen snarest mulig og
senest innen 15.11. det året det er utført, om utbetaling skal kunne skje samme året. Siste
frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble
gjennomført.
3. For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at kommunens budsjett for
«skogkulturmidler" er brukt opp, så kan søknaden bli behandlet året etter dersom
tilskuddsordningen opprettholdes påfølgende år og det er avsatt midler. Det tas forbehold
om statlig tildeling av midler til skogkultur neste år.
4. Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. De
nasjonalt fastsatte rimelighetsverdiene legges til grunn som kostnadsstak.
5. Tilskudd gis etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført.
6. For eget arbeid kreves det timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for andre
tiltak enn planting. Vi legger til grunn anbefalte satser for eget arbeid fra Fylkesmannen.
7. Søknad om tilskudd skal gjøres ved bruk av skjema LDIR-909 utarbeidet av
landbruksdirektoratet eller ved bruk av digital løsning via Altinn, jfr. § 9. Søknad må
være underskrevet av skogeier eller vedlagt skriftlig fullmakt fra skogeier. Ufullstendig
utfylte skjema kan bli avvist dersom kommunen i samråd med søker ikke får rettet opp
mangler i søknaden.
8. Tilskuddssaker er underlagt kontroll, jfr.§ 12. Dersom søknaden velges ut for kontroll og
denne ikke kan gjennomføres pga. sent innkommet søknad og/eller vær og føre
umuliggjør kontroll, vil søknaden kunne bli satt på vent til år etter. Eventuelt må den
avslås hvis ikke kommunen tildeles midler for påfølgende år.
9. Innvilget tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom kontroll i ettertid viser at tilskudd var
gitt på feilaktig grunnlag, jfr. § 13.
10. Vedtak fattet etter disse retningslinjene kan påklages til Fylkesmannen etter
bestemmelsene i kap. VI i forvaltningsloven, jfr. § 11 i NMSK-forskriften. Tildeling av
NMSK-tilskudd til skogeier skjer etter søknad, og foregår fortløpende gjennom året. Det
er ikke satt kriterier for rekkefølge for tildeling. De ulike skogkulturtiltakene blir
gjennomført gjennom hele barmarksesongen. For skogeiere settes det årlig en
søknadsfrist i desember for at kommunen skal ha mulighet til å gjøre utbetalingene før
Landbruksdirektoratet stenger ØKS og WebSkas for årsoppgjøret. Denne fristen varierer
mellom år, men offentliggjøres av kommunen i god tid før fristens utløp. Søknader som
kommer inn etter denne dato, vil kunne avslås hvis ikke faktureringsdatoen tilsier at
innlevering innen fristen er vanskelig.
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Planting: Planting er den skogkulturaktiviteten som er viktigst i forhold til å sikre ny skog med
god kvalitet. Tiltaket er enkelt å planlegge med hensyn på skogfondsavsetning ved hogst. For
planting vil minimum ”Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag” kreves for
godkjenning av tilskudd. Det er her angitt plantetall pr. daa på hver bonitet.

Supleringsplanting: Kommunen har enkelte år en forhøyet tilskuddssats for supleringsplanting.
Denne satsen settes samtidig med fastsettelsen av de ordinære tilskuddene. Det kreves på disse
midlene en forhåndssøknad. For supleringsplanting vil minimum” Standard utplantingstall for
vanlig gran i Trøndelag” kreves for godkjenning av tilskudd. For supplering som er gjennomført
uten slik forhåndssøknad, gis tilskudd etter sats for ordinær planting.
Markberedning: Markberedning er viktig i områder med lav bonitet for å sikre naturlig
foryngelse. I tillegg er det et godt tiltak kombinert med planting, på høye boniteter for å
minimere risiko for snutebilleangrep og konkurrerende vegetasjon. Tiltaket øker
næringstilgangen til plantene de første årene etter planting. Tiltaket er enkelt å planlegge med
hensyn på skogfondsavsetning i forbindelse med avvirkningen. For markberedning er det et
kostnadstak satt i kr pr daa. Kostnadstaket fastsettes årlig samtidig med tilskuddssatsene.
Ungskogpleie: Ungskogpleie er viktig i forhold til å øke tømmerkvaliteten, øke
ressursgrunnlaget, øke skogens robusthet mot endret klima og å øke binding av Co2. I
kommunen er det stort behov for å øke innsatsen på ungskogpleie. Det er derfor ønskelig med
høyere tilskuddssats enn på planting og markberedning. For ungskogpleie er det et kostnadstak
satt i kr pr daa. Kostnadstaket fastsettes årlig samtidig med tilskuddssatsene.
Ungskogpleieinngrepet må være i tråd med anbefalingene for ungskogpleie i «Robuste Skoger» i
tidligere Sør-Trøndelag. Disse kan du finne på vår hjemmeside.
Tynning: Tynning er et tiltak som er skogfaglig sterkt omdiskutert og lite et brukt tiltak i
Trøndelag. Tynning i barblandingsskog, eller rene furu, eller løvtrebestand synes å ha best effekt.
Tilskudd gis ikke årlig, men vurderes hvert år. For tynning kreves eventuelt en forhåndsgodkjent
søknad.
Kunstig kvisting: Kvalitetsfremmende tiltak som er lite brukt i kommunen. Tilskudd gis ikke
årlig, men vurderes hvert år.
§ 8 Andre tiltak: Tilskudd gis ikke årlig, men vurderes hvert år.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

Vår ref:

13.01.2020

2019/1915

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Rune Saursaunet, 74 16 82 15

Tilbakemelding på NMSK-retningslinjer for Midtre Gauldal kommune
Det er et krav at det fastsettes retningslinjer for prioritering av søknader for tilskudd til nærings- og
miljøtiltak for skogbruket. Midler til skogkultur og miljøtiltak har kommunene forvaltet lenge, fra og med
i år får kommunene også ansvar for midlene til veg og bratt terreng. For å sikre en rettferdig behandling
av søknader er det viktig at retningslinjene er av tilfredsstillende kvalitet.
Fylkesmannen i Trøndelag sjekker retningslinjene når vi er på forvaltningskontroll. I 2019 ba vi om å få
tilsendt retningslinjene fra alle kommunene slik at vi kan gi råd om mangler og forbedringspunkter.
Fylkesmannen sendte i vinter ut en sjekkliste over momenter som vi anbefalte var med i disse
retningslinjene. Sjekklisten inneholder en lang liste momenter. Man kan sløyfe noen av disse punktene i
retningslinjene dersom man i retningslinjene gir en generell henvisning til forskrift om nærings- og
miljøtiltak i skogbruket. Forskriften har blant annet bestemmelser om klagebehandling, opplysningsplikt
og kontroll og fare for omgjøring av vedtak med tilbakebetaling. Tilskuddssatser for ulike formål, vilkår
med faglige kriterier, gyldighet og en del bestemmelser om prioritering av søknader må imidlertid være
med i kommunenes retningslinjer.
Det er viktig å huske på at retningslinjene må kunngjøres, minimum på kommunens hjemmeside.
(Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 6.3.2 (tilskuddsforvaltning) kunngjøring og
saksbehandling: «Kunngjøring skal foretas på en slik måte at man når hele målgruppen som
tilskuddsbevilgningen tar sikte på».)
Fylkesmannen har nå sett gjennom retningslinjene for kommunene i Trøndelag og gir en tilbakemelding
på om vi mener retningslinjene for 2019 holdt mål. Retningslinjene for prioritering av søknader av
NMSK-midler i Midtre-Gauldal kommune er et godt utgangspunkt, men for 2020 anbefaler vi at
bestemmelsene forbedres på følgende punkt:


Lag et eget dokument som heter retningslinjer. I 2019 var kriterier og rutiner for tilskudd bakt
inn i saksframlegget for den kommunale saken om NMSK-midlene, men dette framsto ikke som
egne retningslinjer. Innholdet i denne delen av saksframlegget i 2019 var bra, så det er en liten
jobb å skille ut dette som et eget dokument!



Tilskuddsats/Makssats: Ved valg av tilskuddssatser i de kommunale retningslinjene er det viktig
at dere er klar over at dersom dere velger tilskuddssats i % av kostnad, så gir ikke ØKS-systemet

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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mulighet til å sette noen makssats på tilskuddet. Dersom kostnaden er kr 800/daa, så blir
tilskuddet kr 400/daa ved 50 % tilskudd. Velger dere derimot tilskuddsnivå på for eksempel kr
200/daa og maks 50 % tilskudd, så vil aldri tilskuddet bli mer enn kr 200/daa, selv om kostnaden
er kr 800/daa.


Rimelighetsverdier: ØKS-systemet har nasjonalt fastsatte verdier for hva som er akseptable
kostnader for ulike tiltak. Fylkesmannen anbefaler at dere tar med en setning om at det normalt
ikke godtas kostnader over de nasjonale rimelighetsverdiene.



Dokumentasjon av eget arbeid. Vi anbefaler at det for eget arbeid tas inn at det kreves timelister
som grunnlag for utmåling av kostnader for tiltak utover planting. Det bør også opplyses hvilke
satser man legger til grunn for eget arbeid (F.eks anbefalte satser for eget arbeid fra
Fylkesmannen).

Vi oppfordrer kommunene fremover til å samarbeid regionvis i utforming av retningslinjene!

Med hilsen
Tor Morten Solem (e.f.)
Fylkesskogsjef
Landbruksavdelingen

Rune Saursaunet
fylkesskogmester
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1 Eksempelretningslinjer
NMSK
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Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
(NMSK) 2020 for xxxxx kommune
Hjemmel: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften)
Følgende regler og satser gjelder for NMSK-midlene der kommunen er innvilgende myndighet.
Strategien er satt opp etter dialog med kontaktutvalget for skogbruk og vedtatt i kommunen av
……….. Satsene gjøres gjeldende for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 og kunngjøres/er kunngjort
på www.xxxxx.kommune.no
















1. Formelle vilkår for tilskudd til skogkultur:
Feltet skal være minst 2 daa og skogeiendommen minst 10 dekar.
Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes kommunen snarest mulig og senest
innen 15.11. det året det er utført, om utbetaling skal kunne skje samme året. Siste frist for å
søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført.
For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at kommunens budsjett for
«skogkulturmidler" er brukt opp, så kan søknaden bli behandlet året etter dersom
tilskuddsordningen opprettholdes påfølgende år og det er avsatt midler. Det tas forbehold om
statlig tildeling av midler til skogkultur neste år.
Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. De nasjonalt
fastsatte rimelighetsverdiene legges til grunn som kostnadsstak.
Tilskudd gis etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført.
For eget arbeid kreves det timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for andre tiltak enn
planting. Vi legger til grunn anbefalte satser for eget arbeid fra Fylkesmannen.
Søknad om tilskudd skal gjøres ved bruk av skjema LDIR-909 utarbeidet av landbruksdirektoratet
eller ved bruk av digital løsning via Altinn, jfr. § 9. Søknad må være underskrevet av skogeier
eller vedlagt skriftlig fullmakt fra skogeier. Ufullstendig utfylte skjema kan bli avvist dersom
kommunen i samråd med søker ikke får rettet opp mangler i søknaden.
Tilskuddssaker er underlagt kontroll, jfr.§ 12. Dersom søknaden velges ut for kontroll og denne
ikke kan gjennomføres pga. sent innkommet søknad og/eller vær og føre umuliggjør kontroll, vil
søknaden kunne bli satt på vent til år etter. Eventuelt må den avslås hvis ikke kommunen tildeles
midler for påfølgende år.
Innvilget tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom kontroll i ettertid viser at tilskudd var gitt på
feilaktig grunnlag, jfr. § 13.
Vedtak fattet etter disse retningslinjene kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i
kap. VI i forvaltningsloven, jfr. § 11 i NMSK-forskriften.
2. Tiltak med tilskuddssatser (eksempel på innramming av vilkår, ikke uttømmende på tiltak)
Kommunen har tilskudd til følgende skogkulturtiltak:

Innsatsområder
Nyplanting (120)

Bonitet/Strøk
Alle

Areal og prosentandel
Kr 1,25 pr. utsatt plante

Supplering (130)
Ungskogpleie (131)
Lauvrydding og
regulering

Alle
Alle boniteter

Kr 1,25 pr. utsatt plante
200 kr/da, men maks
50% av kostnaden
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Merknader
Kostnadstak ved bonitet
kr/da: G17/1200,
G14/1050, G11/825,
G8/600.
Kr 7,00/plante
Maks godkjent kostnad
er 700 kr/da

3. Faglige vilkår for tilskudd til skogkultur


Planting og suppleringsplanting:
Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag legges til grunn. Dette innebærer minimum
plantall i henhold til tabellen nedenfor:

Ved en kontroll vil det kunne aksepteres opptil 20 % tilfeldig avvik fra minimumstallene over.



Ungskogpleie:
Ungskogpleieinngrepet må være i tråd med «Anbefalt standard for ungskogpleie» i tidligere
Nord-Trøndelag. Disse kan du finne på vår hjemmeside her (sett inn lenke).
Eller
Ungskogpleieinngrepet må være i tråd med anbefalingene for ungskogpleie i «Robuste Skoger» i
tidligere Sør-Trøndelag. Disse kan du finne på vår hjemmeside her (sett inn lenke).
4. ANDRE TILTAK I SKOGBRUKET

Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være.
Aktuelle tiltak er prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra
skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter, opplæringstiltak og fellestiltak for.
Det kan settes av inntil kr xxxxxx til dette formålet. Det gis ikke tilskudd av kommunens NMSK-midler
til miljøtiltak, da det er etablert en nasjonal ordning for dette.
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Dato:
Arkivnr.:

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i
Gauldalsnettverket 2020
Fastsatt av styret i Gauldalsnettverket den 10.01.2020
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Kapittel 1. Innledende del
1 Formål
Formålet med tilskuddsordningene er å sørge for økt aktivitet og verdiskaping i
skogbruket i Gauldalsnettverket (Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen
og Røros).
Tilskudd utbetales med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket.
Ved forhåndsgodkjenning vil tiltaket vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.
20% av tilskuddspotten øremerkes driftstilskudd.

2 Virkeområde
Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Gauldalsnettverket 2020 legges til grunn
for prioritering og saksbehandling av søknader om tilskudd til skogbrukstiltak hvor
kommunene i Gauldalsnettverket er vedtaksmyndighet.
Retningslinjene gjelder alle private og offentlige skoger i Gauldalsnettverket.
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen
på 10 daa kan fravikes dersom søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere
eiendommer.
Retningslinjene gjelder i perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, forutsatt at det er igjen
midler til de ulike tiltakene.

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Gauldalsnettverket 2020
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Kapittel 2. Tilskudd til vegbygging for landbruksformål
3 Forutsetninger
 Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter ”Forskrift om planlegging
og godkjenning av veier for landbruksformål”.
 Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold
 Tiltak påbegynt før behandling av tilskuddssøknad, vil ikke oppnå høyere prioritert.
 Teknisk byggeplan skal utarbeides og godkjennes av kommunen før anleggsstart
og vedlegges første regnskapssammendrag. Det kan gis tilskudd til utarbeidelse
av byggeplan selv om skogsvegen ikke blir bygd. Byggeplanen skal utarbeides på
grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903.
 Byggearbeidet bør konkurranseutsettes. I de tilfeller der byggherre ønsker å sette
bort arbeidet på regning eller ønsker å utføre arbeidet selv, vil dette bli vurdert
særskilt ved eventuell tilleggsbevilgning.
 Minste tillatte indre diameter på stikkrenner er 400 mm. For stikkrenner som kun
har drensfunksjon kan det tillates indre diameter ned til 150 mm.
 Minimum anleggskostnad er kr 40 000. Det kan allikevel gis tilskudd til
velteplasser/snuplasser med lavere anleggskostnad.
 Frist for gjennomføring av tiltaket er maksimalt 3 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3).
 For å stimulere til rask gjennomføring av bygging gis 5 % ekstra tilskudd til de
vegene som blir ferdiggodkjent innen 2 år fra tilsagn blir gitt. Dvs. at en ved rask
bygging kan oppnå topp tilskuddssats på 65%.
 For vegklasse 7 stilles det ikke krav om konkurranseutsetting. En enkel byggeplan
skal utarbeides på grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903.
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4 Tilskudd
INNSATSOMRÅDE
Skogsveg

TILSKUDDSSATS, INNTIL

Tiltak
1

Bilveger (v.kl. 1-5)

65 %
50 %

Traktorveg
(v.kl. 7)

Opprusting og nybygging av bilveg og utbedring
av bru
Andre tiltak (snuplass, punktutbedring etc.)

50 %

5 Saksbehandling
 Søknad om tilskudd til vegbygging skrives på skjema SLF-903, og sendes til
kommunen innen 1. april/20. august. Dersom det er behov for bruk av midler i
første tildelingsrunde, kan alle tilgjengelige midler brukes. Det er derfor ikke gitt at
det er igjen midler til veitilskudd ved 2. søknadsrunde, 20. august. Søknader kan
bli lagt på vent til neste søknadsrunde.
 Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av skogbruksmyndighet i den enkelte
kommune på bakgrunn av tilråding fra styret i Gauldalsnettverket.
 Kommunen har ansvar for kontroll, sluttgodkjenning og sluttregnskap. Kommunen
vil følge veganlegget under bygging og utføre kontroll før slitelag kjøres på og
anleggsmaskiner forlater anlegget. Sluttutbetaling skjer etter at veianlegget er
ferdiggodkjent av kommunen.
 Veganlegg hvor kalkulerte driftsutgifter (kr/m3) innen vegens dekningsområde
samt vegbyggingkostnader (kr/m3) til sammen utgjør 50-150 % av
massevirkepris/m3 skal prioriteres. Veger med lav byggekostnad i forhold til volum
i dekningsområdet prioriteres. Veger med stor andel hkl. 5 i dekningsområdet
prioriteres. Det søkes å oppnå en viss rullering av midler mellom kommunene i
Gauldalsnettverket. Kravet til kost-nytte kan følgelig variere fra kommune til
kommune.
 Tilleggsbevilgning.
Omfatter uforutsette utgifter, dvs. større anleggskostnader enn opplyst i søknaden
om tilskudd/byggeplan. Tilleggsbevilgning kan gis med bakgrunn i begrunnelse og
regnskap for en tilleggskostnad på opptil 50 % av opprinnelig kostnad.
1) Gjelder primært veger med byggeår før 1997 og nyere veger etter spesiell vurdering. Det stilles
minimum krav om nytt bærelag, kantrydding og grøfterensk.
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Kapittel 3. Tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng
6 Forutsetninger


Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I
områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav
om gjennomføring av de førevar-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard
(jfr. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket)



Tilskudd gis bare til bar- og lauvtrevirke som leveres for salg til industrielt formål.
Virket skal innmeldes til Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger
(VSOP).



Det ytes kun tilskudd til hogst av hogstklasse 5 (det kan gjøres unntak i områder
med vindfall/skogskader)
Bonitet H40 (m)

6

8

11

14

17

20

23

Nedre alder for
hogstklasse 5

120

110

100

90

80

70

60



Laveste søknadssum for forhåndsgodkjenning og utbetaling for alle ordninger er
kr 3000,-



Det gis ikke tilskudd dersom skogsdriften kan motvirke utbygging av veger som
gir landbruksfaglige helhetsløsninger.



Tilskudd til lang terrengtransport skal fortrinnsvis gis der skogeier/tømmerkjøper
dokumenterer at det ikke er lønnsomt med veg. Dette gjøres med
lønnsomhetskalkulator på skogsvei.no -> Økonomi. Dersom miljø hensyn mm,
tilsier at driftstilskudd til lang terrengstransport er den beste løsningen, kan/skal
driftstilskudd likevel vurderes. Tilskudd til lang terrengtransport skal ikke gis der
det finnes alternative transportruter som innebærer kortere kjøring.



Tilskudd innenfor innsatsområde driftsulempetilskudd og lang terrengtransport
kan kombineres. Det ytes maksimalt 50 kr/m3 for denne kombinasjonen (inntil
75kr/m3 for B-bestand).



Det ytes ikke tilskudd til hogst på arealer som senere skal omdisponeres til annen
bruk.



Kart over driftsområde og evt. utkjøringsveg skal vedlegges forhåndsgodkjenning
til skogbruksmyndighet i den enkelte kommune.
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7 Oversikt over tilskudd
INNSATSOMRÅDE

SATS

FORUTSETNINGER

(Kode i søknadsskjema)

Taubaneterreng
(Kode 3 el 4)

(Kode 7)

Alternative
transportløsninger
(Kode 9)

Lang
terrengtransport

Omfatter bruk av taubane. Krav: Lilengde > 75 m og helning >40 %,
3
120kr/m Det kan gis dispensasjon fra kravet om lilengde og helning når bruk
3
130kr/m av taubane ut fra lokale driftsforhold er det mest rasjonelle
driftsopplegget. 120kr/m3 – Gran, 130 kr/m3 – Furu/lauv
3
20 kr/m Det kan i tillegg gis kr 20 pr m 3 i tilskudd til transport fra standplass
til godkjent leveringssted.
75 %
Maks 90
3
kr/m
20-30
3
kr/m

(Kode 5)

Hogst i B-bestand

25 kr/m

3

(Kode 8)

Driftsulempetilskudd
(Kode 8)

50 %
Maks 30
3
kr/m

Spesielt høye driftskostnader som f.eks sjøtransport/fløting/hest,
som ut fra lokale driftsforhold vurderes som en rasjonell løsning.
Regnes av godkjente merkostnader i fht ordinær skogsdrift. Maks
3
90 kr/m .
Omfatter transport i terreng og på traktorveg fram til godkjent
leveringssted:
3
 Fra og med 1,5 km til og med 2,0 km gis 20 kr/m i tilskudd
3
 Over 2,0 km gis 30 kr/m i tilskudd
Ordningen gjelder både ved helmekanisert drift og motormanuell
hogst.
Ordningen kan kombineres med driftsulempetilskudd og hogst i B3
3
bestand, men det ytes maksimalt 50 kr/m (75 kr/m kombinert med
hogst i B-bestand)
(Måles med lassbærer, alt. GPS)
3
For hogst i B-bestand kan det gis 25 kr/m i tilskudd.
Det stilles krav om minimum å plante anbefalt plantetall (bartre)
etter hogst, jfr. Standard for utplantingstall Trøndelag.

Omfatter enkle nødvendige tiltak i hogstområde og i driftsveg
mellom velteplass og hogstområde
Følgende tiltak er tilskuddsberettiget:
 Manuell felling/frikapping inn mot hogstmaskin.
 Manuell felling/frikapping og innvinsjing mot hogstmaskin.
 Kavellegging av myr og annen bæresvak mark
 Bro/rør for kryssing av bekkefar
 Bruk av hjelpevinsj (T-WINCH o.a.)
Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader ift. ordinær
skogsdrift. Merkostnader dokumenteres med kopi av spesifisert
faktura med timeforbruk, timekostnad og volumanslag dette har
betydning for. For kavellegging og elvekryssing er det kun medgått
arbeidstid som er tilskuddsberettiget. Tiltakene innenfor
driftsulempetilskudd (kode 8) kan kombineres, men det ytes
maksimalt kr 30,- pr ekstra kubikk i tilskudd. Ordningen kan
kombineres med lang terrengtransport, men det ytes maksimalt 50
kr/m3, 75 kr med B-bestand. Oppretting av kjøreskader er ikke
tilskuddsberettiget. Uttrauging av myr eller inngrep med negative
konsekvenser for miljø er ikke tilskuddsberettiget.

Tilskudd til
motormanuell
hogst

25 kr/m

3

3

Det gis 25 kr/m for motormanuell hogst. Det må avvirkes minimum
3
125m innen et regnskapsår som leveres til industri.

(Kode 8)
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8 Saksbehandling


Alle søknadsberettigete tiltak skal forhåndsgodkjennes av kommunen før tiltaket
igangsettes/iverksettes. Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres ved bruk av
skjema «Gauldal 1-20 Driftsteknikk». Søknader som kommer inn etter 1.
desember behandles i neste kalenderår.



Tilskudd til taubaneterreng og hjelpevinsj prioriteres.



Frist for gjennomføring av tiltaket er maksimalt 2 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3).



For utbetaling av tilskudd skal relevante bilag oversendes kommunen senest 1
måned etter at virket er innmålt. Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av
kommunen etter innstilling fra styret i Gauldalsnettverket.



Skogbruksmyndighet i kommunen vil gjennomføre inntrekning av midler på
prosjekter med utgått arbeidsfrist, i tre omganger. Inntrekning vil skje i april, juni,
november. Inntrekning vil ikke bli kunngjort ut over det som er beskrevet i dette
punktet og i utsendt tilsagnsbrev.



Tilskuddssøknader behandles fortløpende, og det tas derfor forbehold om
tilstrekkelige statlige midler.
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Kapittel 4. Avsluttende del
9 Kontroll
Kommunen kontrollerer i nødvendig utstrekning (minimum 10 %) at tiltakene er
gjennomført i tråd med forutsetningene.
Skogsveger omfattes av de særskilte retningslinjer for resultatkontroll i skogbruket
som er fastsatt av Landbruksdirektoratet og omfatter alle veger bygd med tilskudd.
Resultatet av denne kontrollen som utføres av kommunen, skal rapporteres til
kommunen på særskilt skjema for resultatkontroll.
Kommunene vil i 2020 foreta kontroll av vegvedlikehold på veger som ble ferdigstilt i
2015.

10 Tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, om forutsetningene for tilskudd
ikke er oppfylt.

11 Dispensasjon
Styret i Gauldalsnettverket kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene.

12 Klage
Vedtak fattet av kommunen med hjemmel i disse retningslinjene, kan påklages til
Fylkesmannen i Trøndelag. Det vises ellers til kap. VI i lov av 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

13 Ikraftsetting
Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 trår i kraft fra den
dagen de er fastsatt av styret i Gauldalsnettverket.
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Saksframlegg

Arkivnr. K21

Saksnr. 2020/409-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
22/20

Møtedato
26.03.202
0
Saksbehandler: Ola Halvor Seeberg Nygård

Tilskuddssatser NMSK- skogkultur Midtre Gauldal - 2020

Dokumenter
i saken:
1

I

2

S

Tildeling av midler til
Fylkesmannen i
skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 Trøndelag
Tilskuddssatser NMSKskogkultur Midtre Gauldal 2020

Vedlegg
1

Tildeling av midler til
skogbrukstiltak i Trøndelag
2020

2

Fordeling av midler til
skogkultur, miljøtiltak og
andre tiltak

3

NMSK tilskudd strøkkoder
mal komm

Saksopplysninger:
Midtre Gauldal kommune skal fastsette tilskudd til skogkulturtiltak i 2020 etter Forskrift om
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket FOR-2004-02-04-447 (NMSK-forskriften).
Kontaktutvalget for skogbruket i Midtre Gauldal avholdt møte 12.11.2019 for beregning av
aktivitetsnivået i skogbruket for 2020. Kontaktutvalget var på møtet representert ved: Erling
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Rogstad-Allskog Midtre Gauldal skogeierlag, Arvid Eriksen-Nortømmer, Marius Bjørseth-SBskog, Ronja Wilmannsøien-Allskog SA, Morten Lien-Lensa og Ola Nygård-Midtre Gauldal
kommune. Beregningene er overslag og gjøres i hovedsak utfra kriteriene avvirknings- og
skogkulturhistorikk, skogaktørenes kapasitet og ønsket styring av ulike skogkulturtiltak.
Beregningene brukes som grunnlag for Fylkesmannen i Trøndelag for tildeling av tilskudd til
kommunene fra fylkets felles tilskuddspott. Tilskuddene skal dekke følgende investeringer:
§4 – Tilskudd til skogkultur.
§6 – Tilskudd til miljøtiltak i skog.
§8 - Tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi og tilskudd til andre tiltak i skogbruket.
Forventet investering og tilskuddsbehov ble av kontaktutvalget beregnet til :
Skogkulturtiltak
Forventet aktivitet
Tilskuddsbehov kr
§ 4. Ungskogpleie
1 000 daa
200 000,§ 4. Nyplanting
350 000 planter
585 000,§ 4. Supleringsplanting
20 000 planter
45 000,§ 4. Gjødsling av skog*
2 000 daa.
280 000,§ 4. Markberedning
300 daa
70 000,§ 6. Miljøtiltak i skog
Potensielle saker
75 000,§ 8. Andre tiltak
Oppsøkende virksomhet for
100 000,økt skogkulturaktivitet.
*§4. Gjødsling av skog er for FM for avsetting av midler til statlig tilskudd for alle kommuner i
Trøndelag.
Totalt tilskuddsbehov med kommune som vedtaksmyndighet er beregnet til kr. 1 075 000,-.
Midtre Gauldal kommune sendte 15.11.2019 «Hjelpeskjema – kommunenes behov for midler i
2020» med beregnet tilskuddsbehov på kr 1 075 000,- til Fylkesmannen i Trøndelag.
Fordeling fra FM av midler til skogkultur, tynning og miljøtiltak gjøres etter følgende rutine: Det
settes av 2 300 000 kr til reservepott, se nærmere begrunnelse og omtale under pkt 6 a). Resten
av potten på 12 000 000 kr tildeles kommunene i fylket etter vurdering basert på kriteriene
innsendte behov, oppnådd skogkulturaktivitet, avvirket kvantum siste 15 år og effektiv
virkemiddelbruk.
Midtre Gauldal kommune ble tildelt kr 550 000,- for 2020. Tildelingen er lik som for 2019 i
størrelse og i andel av total tildeling i fylket.
Fylkesmannen legger i «Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020» punkt 8 a)
anbefalinger for tilskuddsnivå på skogkulturtiltakene i fylket slik:




Planting 1,50 kr med maks 25 % i skogstrøk og 2 kr med maks 35% i kyst/fjellstrøk.
Ungskogpleie 200 kr med maks 50 % i hele Trøndelag
Markberedning 200 kr med maks 30 % i hele Trøndelag

Kontaktutvalget for skogbruket avholdt møte 09.03.2010. SB-skog V/Marius Bjørseth meldte
frafall. Kontaktutvalget mente tilskuddsvilkår og satser bør tilpasses flest kommuner i
Gauldalsnettverket. En tildeling av midler på 55% av beregnet behov setter krav til bruk og det
ble ikke funnet handlingsrom for å gi tilskudd til §6-Miljøtiltak i Skog og §8-Oppsøkende
virksomhet for økt skogkulturaktivitet. I 2019 ble det øremerket 8 mill. i en nasjonal ramme til
formålet Miljøtiltak i Skog, denne ordningen videreføres i 2020 og vil dekke behovet i til §6.
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§8-Oppsøkende virksomhet vil i noe grad dekkes av rentemiddelfinansierte oppgaver i
Skogmentor-prosjektet. Kunstig kvisting er et kvalitetsfremmende tiltak som har vært svært lite
benyttet. Utvalget fant det ikke hensiktsmessig å opprettholde dette i 2020.
Tilrådningen til kommunen ble følgende tilskuddssatser og maksimale tilskuddsberettiget
kostnadssatser: (Tilskuddssatsene for 2019 i siste kolonne)
Tiltak
Maksimale
Tilskudd % 2020
Tilskudd %
kostnadssatser
2019
Planting
Kr 6,- pr.plante
30%
30%
Supleringsplanting
Kr 10,- pr.plante
30%
20%
Markberedning
Kr 500,- pr.daa.
50%
30%
Ungskogpleie
Kr 500,- pr.daa
50%
50%
Kunstig kvisting
30%
Vurdering:
Med en tildelingsandel på 55% av estimert behov for 2020 vil behovet for å få ekstratildelinger
fra reservepotten på kr 2 300 000,- være svært aktuell. COVID-19 pandemien vil sannsynligvis
gi store utfordringer med utenlandsk arbeidskraft på skogkulturtiltak i 1.halvår, og budsjettert
planteaktivitet kan bli krevende å oppnå. Kommunedirektøren mener likevel det må legges til
grunn at det vil være behov for å søke ekstra tilskuddsmidler for 2020. Fylkesmannen i
Trøndelag setter følgende vilkår for ekstra tildelinger:
«Reservepotten kan mot slutten av året tildeles kommuner med stor aktivitet. Høy
skogkulturaktivitet vil være kriteriet. Dersom kommuner bruker opp opprinnelig tildelt pott ved å
fastsette urimelig høye tilskuddssatser vil de komme bakerst i køen ved en søknad om mer
midler.»
Markberedning: Tilrådningen fra Kontaktutvalget øker tilskuddssatsene på markberedning fra
30% til 50% og maksimalsatsene fra kr 400,- pr.daa til kr 500,- pr.daa. Markberedning utføres
med to hensikter: Tilrettelegge for naturlig foryngelse av primært bartrær og tilrettelegging for
planting. I kommunen er det markberedt for naturlig forryngelse over en lang tidsperiode.
Erfaringene er at foryngelsen etablerer seg sent og til dels ujevnt. Det er flere årsaker til dette:
For lite frøbærende skog i og rundt hogstflatene, usikre frøår og til dels for dyp markberedning.
Selv om det er flere foryngelsesfelt i kommunen med godt tilslag, er naturforyngelse med
markberedning et tiltak som krever høy fagkompetanse og oppfølging. Forryngelseskontrollene
fom. 2016 viser at en betydelig del av felt med utilfredsstillende forryngelse er felt som er
markberedt for naturforyngelse. Markberedning for planting er et tiltak som er utført i lite
omfang i Trøndelag. Tiltaket gir høy foryngelseskostnad, men aktualiseres med økende
planteavgang på grunn av snutebiller og konkurrerende vegetasjon på høyproduktiv skogsmark.
Tiltaket vil kunne redusere skadebildet på plantefelt betydelig. Det er ved kontroller og
takseringsarbeid avdekket betydelige areal med utilfredsstillende tetthet i hogstklasse 2 på
høyproduktiv skogsmark i hele Trøndelag. Kommunedirektøren vurderer behovet for å
stimulere til økt bruk av kombinasjonen markberedning og planting for å sikre foryngelsen på
høyproduktiv skogsmark og konkluderer med at tilskuddet bør deles slik:
Marberedning for naturforyngelse :30%
Markberedning for planting
:50%
Maksimal kostnadsgrense foreslås å være mellom kontaktutvalgets råd og Fylkesmannens
føringer: kr 450,- pr.daa.
Planting/Supleringsplanting: Kommunens geografi veksler mellom lavereliggende
høyproduktiv skog til store areal fjellskog. Kommunedirektøren vurderer kommunen å omfatte
begge kategoriene skogstrøk og fjellskog. Opprettholdelse av tilskuddssatsen fra 2019 er i tråd
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med kontaktutvalgets og Fylkesmannens anbefaling, og skaper forutsigbarhet for skognæringen i
kommunen.
Supleringsplantingsaktiviteten har økt betydelig etter foryngelseskontrollene startet i 2016. I
2020 er statlig tilskuddssatsen justert til 20%, mot 50% i 2019. Tilskuddet i 2019 var
ekstraordinært på grunn av tørkesommeren 2018 med påfølgende stor planteavgang, spesielt på
Østlandet. Kommunedirektøren mener det er riktig å øke NMSK-tilskuddet til 30%, slik at
samlet tilskudd blir 50% og forventer med dette at aktiviteten opprettholdes. Maksimal
kostnadsgrense foreslås å være som anbefalt fra kontaktutvalget:
Nyplanting
: kr 6,- pr.pl.
Supleringsplanting: kr 10,- pr.pl.
” Standard utplantingstall for Trøndelag” vil bli lagt til grunn for godkjenning av tilskudd.
Ungskogpleie: Satsene for ungskogpleie opprettholdes på 50 %. Ungskogpleie er viktig i forhold
til å øke tømmerkvaliteten og verdien i framtidsskogen og å øke skogens robusthet mot
klimaendringer. Gjennomsnittlig ungskogpleie siste 5år er ca. 500 daa. Dette er 85% mindre enn
Fylkesmannens beregninger på årlig ungskogpleiebehov i kommunen på 3 500 daa.
Skogmentorene skal i vår stimuleres til økt innsats på kontakt med skogeiere med
ungskogpleiefelt.. Effekten av COVID-19 er pr.dd. uklar i forhold til denne virksomheten og på
tilgang av arbeidskraft gjennom skogaktørene. Det siste kan løses med økt bruk av lokal
arbeidskraft. Kommunedirektøren foreslår tilskudd i tråd med anbefalinger fra kontaktutvalget
og Fylkesmannen tilskudd 50%. Maksimal kostnadsgrense foreslås å være mellom
kontaktutvalgets råd og Fylkesmannens føringer: kr 450,- pr.daa.
Kunstig kvisting: et tiltak med lite aktivitet gjennom året. Likevel er dette en aktivitet som gir
økt kvalitet på virket, og som kan ha god lønnsomhet. Kommunedirektøren foreslår at tilskuddet
fjernes med bakgrunn i at tiltaket er lite brukt og at midlene bør brukes på forryngelsestiltak og
ungskogpleie.
Tynning: Det vil heller ikke i årets budsjett bli gitt tilskudd til tynning. Dette fordi rådmannen
ser det som viktigst å sikre fremtidig foryngelse etter hogst.
Tynning er et tiltak som i de senere år har vist seg utfordrende økonomisk og kvalitetsmessig for
skogeier. I tillegg har en mange eksempler de siste årene på kraftige vindfellinger i tynnede felt.
Miljøtiltak i Skog: Kommunedirektøren følger kontaktutvalgets vurderinger og foreslår ikke
tilskudd til dette tiltaket.
§ 8. Andre tiltak: Kommunedirektøren følger kontaktutvalgets vurderinger og foreslår ikke
tilskudd til dette tiltaket.
Kommunedirektørens innstilling:
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket fastsetter Midtre
Gauldal kommune tilskuddssatser for skogkultur etter følgende tabell:
Tiltak
Tilskuddssats
Maksimale
tilskuddsberettigede
kostnader
Planting
30%
Kr 6,- pr.plante
Supleringsplanting
30%
Kr 10, pr.plante
Markberedning for naturlig
30%
Kr 450,- pr. daa.
foryngelse
Markberedning for planting
50%
Kr 450,- pr.daa
Ungskogpleie
50%
Kr 450,- pr.daa
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For planting vil ”Standard utplantingstall for Trøndelag” bli lagt til grunn for godkjenning av
tilskudd.

149

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

Vår ref:

06.02.2020

2019/13297

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Rune Saursaunet, 74 16 82 15

Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020
1. Innledning.
Tildeling og retningslinjer for tilskudd til skogbruksformål i 2020 er utarbeidet på bakgrunn av
kommunenes innsendte behov for 2020, kriterier for tildeling jf. pkt. 4a) og møte i fagråd for skogbruk i
Trøndelag 29.01.20. Dette tildelingsbrevet omfatter alle tradisjonelle ordninger hjemlet i forskrift om
nærings- og miljøtiltak i skogbruket og forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med
miljøregistreringer. Ordningene med klimatilskudd til gjødsling og tettere planting av skog har sentralt
utviklet regelverk. Disse ordningene videreføres, men med noen endringer i forhold til i fjor.
MERK: Som i fjor setter vi en tydelig arbeidsfrist for kommunenes disponering av NMSK-midler. Den
settes til og med mandag 7. desember. Etter denne dato kan Fylkesmannen trekke inn resterende
midler til fordel for andre kommuner som har behov. Slik inntrekning kan skje uten nærmere varsel.
2. Disponible midler for 2020.
Tildeling 2020 fra
landbruksdirektoratet
14 300 000
17 000 000
5 000 000

Formål
Skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a.
Vegbygging og vanskelig terreng m.m.
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Overført Disponibelt
fra 2019
2020
8 616 14 308 616
0 17 000 000
1 115 630
6 115 630

Tabell 1: Disponible midler til skogbruksformål 2020

3. Vedtaksmyndighet, belastningsfullmakt og saksbehandling.
For tilskudd til vegbygging og vanskelig terreng m.m. og for tilskudd til skogkultur, tynning, miljøtiltak
og andre tiltak har kommunene vedtaksmyndighet og fullstendig saksbehandlingsansvar.
Fylkesmannen i Trøndelag gir herved belastningsfullmakt til budsjettdisponering til hver enkelt
kommune i Trøndelag for disse ordningene. Som oppfølging av Økonomireglementet i Staten,
anbefaler vi at kommunen etablerer gode skriftlige rutiner for saksbehandlingen. For tilskudd til
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer har Fylkesmannen vedtaksmyndighet.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

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

150

Telefon: 74 16 80 00
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4. Fordeling av midler.
a)Skogkultur, tynning og miljøtiltak
Det settes av 2 300 000 kr til reservepott, se nærmere begrunnelse og omtale under pkt 6 a). Resten
av potten på 12 000 000 kr tildeles kommunene i fylket etter vurdering basert på kriteriene innsendte
behov, oppnådd skogkulturaktivitet, avvirket kvantum siste 15 år og effektiv virkemiddelbruk.
Kommunenes ramme fremgår av eget vedlegg til dette brevet.
b)Vegbygging og vanskelig terreng.
Det settes av 5 000 000 kr til reservepott, se nærmere begrunnelse og omtale under pkt 6b. Det settes
av 900 000 kr til vegsatsing i prosjekt Skogsatsing Trøndelag. Resten av potten på 11 000 000 kr
tildeles kommunene i fylket etter vurdering basert på innmeldte enkeltanlegg og innmeldt behov for
driftstilskudd. Lanbruksdirektoratet har vært tydelige på at bruken av driftstilskudd må holdes på et lavt
nivå. Bruken av driftstilskudd bør ikke overstige 20 % av regionens ramme.
Kommunenes ramme fremgår av eget vedlegg til dette brevet.
c)Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.
Midlene disponeres og tildeles skogbruksplanprosjekter som er prioritert i hovedplan og som har
ferske laserdata og flyfoto for skogbruksplanlegging. Av 2020 tildelingen prioriteres kommunene
Rindal, Nærøysund, Selbu og Tydal.
d)Nasjonal pott til miljøtiltak.
Det er avsatt en nasjonal NMSK-pott i 2020 på 8 mill. kr øremerket til miljøtiltak. Midlene til miljøtiltak
holdes igjen som en sentral nasjonal ramme som belastes etter hvert som kommunene gjør
tilskuddsvedtak. 6 mill. kr av bevilgningen til miljøtiltak forbeholdes skogeiere som tar vare på
nøkkelbiotoper i større omfang enn det som forventes av næringa. I dette inngår også flerårige
kontrakter om nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes. De øvrige 2 mill. kr til miljøtiltak skal
fordeles til formål som friluftslivstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, ivaretakelse og
skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor
produksjonsbestand.
e) Tettere planting og gjødsling
Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting.
Med ubrukte midler fra 2019 er det ca 24,5 mill kr til disposisjon i 2020 for disse klimatiltakene.
Midlene og ordningen har vært virksom noen år, er godt kjent og håndteres også i 2020 som en
sentral ramme. Av de ulike tiltakene, så har gjødsling første prioritet. Det gjøres ingen endringer med
søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020. Tilskuddssatsene er for
2020 justert som følger for de ulike tiltakene:
Gjødsling:
Inntil 40 % tilskudd
Tettere planting:
Inntil 60 % tilskudd
Suppleringsplanting:
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Inntil 20 % tilskudd
5. Trekk i kommunal NMSK-tildeling.
Fylkesmannen har i år valgt å følge opp Kommunal og moderniseringsdepartementets klare
oppfordring i Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen hvor det står som følger i pkt
5.1.6.17: «Tydeliggjøre kommunenes lovpålagte kontrollansvar knyttet til foryngelsesplikten i
skogbruksloven. Mangelfull kontroll bør få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske
virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.» I år har Fylkesmannen i Trøndelag
bestemt at vi gjør et midlertidig fratrekk på 10 000 kr for hver foryngelseskontroll fra 2019 hvor
kommunen ikke har gjort forventet og nødvendig innsats. Fratrekket gjøres ikke for lokalt tillagte
kontrollfelt. Vi forventer ikke at kommunen er ferdig med all oppfølging, men fratrekk av midler gjøres
for felter hvor det innledende avklaringsarbeidet ikke er utført. Dette vil si felter som har status "ny",
"purring sendt" eller "sendt egenmeldingsskjema". Dette er rent kontorarbeid som skulle vært ferdig i
2019.
Kommunen får imidlertid mulighet til å rette opp og tillagt fratrekket til sin NMSK ramme. Når
kommunen har fulgt opp foryngelseskontrollen og gitt feltet en avsluttet status i "ØKS" kan dere be
Fylkesmannen om å overføre fratrekket til kommunens ramme i "ØKS". Dersom kommunen ikke
ferdigstiller disse foryngelseskontrollene fra 2019 innen 01.07.2020 overføres fratrekket til
reservepotten for fylket.
6. Ekstra midler.
a)Skogkultur, tynning og miljøtiltak
For å sikre effektiv virkemiddelbruk settes det av 2 300 000 av potten til ekstra tildeling på
skogkulturområdet. Erfaringsmessig vil også aktiviteten variere mellom de ulike kommunene fra år til
år. Reservepotten kan mot slutten av året tildeles kommuner med stor aktivitet. Høy skogkulturaktivitet
vil være kriteriet. Dersom kommuner bruker opp opprinnelig tildelt pott ved å fastsette urimelig høye
tilskuddssatser vil de komme bakerst i køen ved en søknad om mer midler.
b)Vegbygging og vanskelig terreng.
Ettersom innmeldt behov er langt større enn det vi har i tilskuddsramme er det hensiktsmessig å holde
av en ekstrapott som tilsvarer 30 % (5,1 mill. kr). Fylkesmannen kan da igjennom tilleggsbevilgning
sørge for at store vegprosjekter kan bli realisert. Fylkesmannen vil ved ekstratildeling vurdere bruken
av midler så langt i forhold til fordeling driftstilskudd - veg.
7. Ansvar og inntrekning av gamle midler.
Det er viktig at tiltak som har fått tildelt midler kommer i gang raskt. Av tabell 2 nedenfor går det fram
at betydelige summer er gitt i tilsagn til ulike prosjekter som ikke er ferdigstilt. Kommunene må bidra til
at prosjektene blir gjennomført og avsluttet. Midler som ikke benyttes innen utgått arbeidsfrist må
trekkes inn slik at midlene kan komme i omløp igjen.

Tilskuddsordning

Ansvar pr 01.01.2020
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Skogbruksplanlegging
Skogprosjekter, avsatt av kommunene
Skjøtsel miljø
Drift i vanskelig terreng m.m
Vegbygging
Vegplanlegging, avsatt av FMLA

8 780 694
2 815 917
101 768
3 207 808
33 447 471
720 000

Tabell 2: Oversikt over bevilgede midler i fylket.

8. Retningslinjer.
For midlene til vegbygging og vanskelig terreng m.m. og for tilskudd til skogkultur, tynning, miljøtiltak
og andre tiltak må kommunene lage egne retningslinjer for bruken av midlene, jf § 3 i NMSKforskriften: Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike
retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene
i skogbruket lokalt. Vi ber om de nye kommunale retningslinjene blir sendt Fylkesmannen innen
1. april.
a) Skogkultur mm. Det er viktig at retningslinjene inneholder tilskuddsatsene slik at vi får lagt disse inn i
ØKS. Fylkesmannen forventer at bruken av skogbruksmidler i kommunene bidrar til å oppnå målene i
Regional Skog og Klimaprogram for Trøndelag (RSK). Fylkesmannen anbefaler at tilskuddsnivået
legges slik at man finner rom for å prioritere både planting, markberedning og ungskogpleie. I vår
fordeling av tilskudd til kommunene er det tatt høyde for et visst nivå på tilskuddssatsene. Vi vil derfor
anbefale følgende satser for tilskudd i fylket:
 Planting 1,50 kr med maks 25 % i skogstrøk og 2 kr med maks 35% i kyst/fjellstrøk.
 Ungskogpleie 200 kr med maks 50 % i hele Trøndelag
 Markberedning 200 kr med maks 30 % i hele Trøndelag
Det er viktig å huske at både dekar/stk sats og maks prosentsats kan ha betydning for tilskuddet som
faktisk utbetales.
Fylkesmannen anbefaler også at kommunene legger til grunn “Standard utplantingstall for vanlig gran i
Trøndelag" (2012). Det er viktig å ha fokus på økt plantetetthet siden over halvparten av plantene som
plantes er fra foredlet materiale. Fylkesmannen viser også til vår individuelle vurdering av fjorårets
retningslinjer som er sendt i eget brev tidligere.
b) For midler til veg og driftstilskudd er det viktig at det foretas en prioritering. Begrensede midler i
forhold til hva som er omsøkt tilsier at kommunene må etterstrebe å prioritere veg høyt. Fylkesmannen
viser for øvrig til kommentarer som er gitt til hver enkelt region i forbindelse med utarbeidelse av
retningslinjer.
9. Dialog gjennom året.
Fylkesmannen ønsker god og tett dialog med dere i kommunene gjennom hele året. Vi planlegger
følgende regionmøter våren 2020:
• 26/3 Gauldalen
•
2/4 Innherred og Nidaros
• 21/4 Namdalen
• 23/4 Fosen og Lensa Vest
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Vi vil også arrangere en todagers skogsamling for skogforvaltningen og prosjektet Skogsatsing
Trøndelag i juni.
10. Kontroll.
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med
forutsetningene, jf NMSK-forskriften. Ifølge veileder for kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger
fra skogfond skal alle saker underlegges kontroll i saksbehandlingen. I tillegg skal kommunen hvert år
utarbeide risikobasert kontrollplan som beskriver planlagt kontrollarbeid i kommunen. Kommunen skal
gjennomføre risikobasert feltkontroll på minimum 5% av alle omsøkte tiltak hvert år. Alle kommuner
skal gjennomføre minst 3 feltkontroller årlig. Fylkesmannen oppfordrer til en større kontrollaktivitet enn
5 %, for å få god nok kunnskap om forholdene i egen kommune. Risikobasert kontrollplan skal være
utarbeidet innen 1. april. Feltkontroller skal være ferdigstilt i søknadsåret eller dokumentert pågående
for saker som kommet inn sent i året.

11. Frister
 1. april






1. august
15. september
7. november
15. november
7. desember

Frist for innsending av overordna retningslinjer med vedtatte
tilskuddssatser for 2020, og skjema for NMSK-tilskudd.
Søknad om tilskudd til tettere planting til kommunene
Søknad om tilskudd til gjødsling til kommunene
Søknad om tilskudd til tettere planting til kommunene
Frist for innsending av behov for NMSK-midler 2020.
Siste frist for innlegging av søknader om tilskudd i fagsystemet.
Resterende ramme trekkes inn av Fylkesmannen.

Med hilsen
Tore Bjørkli (e.f.)
Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Tor Morten Solem
Fylkesskogsjef
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1 Fordeling av midler til skogsveg og driftstilskudd
2 Fordeling av midler til skogkultur, miljøtiltak og andre
tiltak
3 NMSK tilskudd strøkkoder mal komm
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NOTAT
Sak:

Vår dato:

Til:

Saksbehandler, innvalgstelefon

06.02.2020

Økonomiske virkemidler på skogområdet retningslinjer - prioriteringer - NMSK - 2020

Vår ref.:

2019/13297

Rune Saursaunet, 74 16 82 15

Fordeling av midler til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak
Brutto
Fradrag manglende
Kommune
tildeling
foryngelseskontroll
Netto tildeling
5001 Trondheim
360000
360000
5006 Steinkjer
1 250 000
1250000
5007 Namsos
550000
550000
5014 Frøya
0
0
5020 Osen
30000
10000
20000
5021 Oppdal
70000
70000
5022 Rennebu
350000
350000
5025 Røros
10000
10000
5026 Holtålen
120000
20000
100000
5027 Midtre-Gauldal
550000
550000
5028 Melhus
550000
550000
5029 Skaun
300000
300000
5031 Malvik
200000
200000
5032 Selbu
650000
650000
5033 Tydal
180000
180000
5034 Meråker
300000
300000
5035 Stjørdal
650000
650000
5036 Frosta
80000
80000
5037 Levanger
500000
500000
5038 Verdal
685000
70000
615000
5041 Snåsa
500 000
500000
5042 Lierne
570000
570000
5043 Røyrvik
40000
40000
5044 Namsskogan
115000
10000
105000
5045 Grong
350000
350000
5046 Høylandet
350000
350000
5047 Overhalla
240000
10000
230000
5049 Flatanger
15000
15000
5052 Leka
0
0
5053 Inderøy
460 000
460000
5054 Indre Fosen
400000
70000
330000
5055 Heim*
360000
360000
5056 Hitra*
0
5057 Ørland
35000
35000
5058 Åfjord
110000
110000
5059 Orkland
800000
800000
5060 Nærøysund
80000
80000
5061 Rindal
190000
190000
Sum Trøndelag
12000000
190000
11810000
*=Hitra og Heim har felles tildeling
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Vedtak om NMSK tilskudd
Kommunalt statstilskudd til skogkultur
Kommune:………………………………………………. 2020
Fylkesmannen ber kommunene om å fastsette tilskuddssatser for 2020.
Disse noteres i skjema! Og skjema sendes FM pr post eller epost.
Veiledning for utfylling av skjema:
Tilskuddssatser må angis for hvert tiltak (hovedkode)
Det er tre typer tilskudd;
- prosent av kostnad (rent % tilskudd som regnes av kostnad)
- arealtilskudd med maks % sats (xx kr pr daa men maks xx% av kostnad)
- mengde tilskudd med maks % sats (xx kr pr stk men maks xx% av kostnad)
(se fargekoder i skjema)
For de to siste må det angis en maks % sats i tillegg til kronebeløp.
(f.eks. 100,- pr daa men maks 50 % av kostnaden)
Ved valg av tilskuddssatser i de kommunale retningslinjene er det viktig at
dere er klar over at dersom dere velger tilskuddssats i % av kostnad, så
gir ikke ØKS-systemet mulighet til å sette noen makssats på tilskuddet.
Dersom kostnaden er kr 800/daa, så blir tilskuddet kr 400/daa ved 50 %
tilskudd.
Velger dere derimot tilskuddsnivå i på for eksempel kr 200/daa og maks
50 % tilskudd, så vil aldri tilskuddet bli mer enn kr 200/daa, selv om
kostnaden er kr 800/daa. (Her slår maks 50 % inn dersom kostnaden er kr
300/daa, da vil tilskuddet bli kr 150/daa. Denne «sperren» mister dere
dersom der velger tilskuddssats i % av kostnad)
Innenfor hvert tiltak kan kommunen velge flere tilskuddssatser. For å kunne
variere tilskudd før og etter frist, ulikt tilskudd på bonitet, etc.
Vi benytter derfor egne koder for å skille mellom forskjellige tilskuddssatser
innenfor samme tiltak.
Kommunen fører opp i skjema dersom det skal benyttes flere tilskudds satser
innenfor samme tiltak.
I tillegg finnes det tilfeller der tiltak ikke skal ha tilskudd, her benyttes tilskudds
kode 10 ved anvisning i ØKS.
De som har kommunalt tilskudd til skogkultur tar nærmere kontakt med FM for å
opprette rutiner for utbetaling av tilskuddet.
Rutiner:
-

Tilskudds koder fra året før overføres alltid til påfølgende år ved
årsavslutning i ØKS. Dette for å kunne behandle tilskuddssøknader som
har ligger over årsskiftet.
Når nye satser er registrert vil de kunne sees i ØKS. Kommunen må sjekke
at tilskudds koder er riktig lagt inn og melde fra straks hvis de oppdager
feil.
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Skjema for utfylling
Hovedkoder/Tiltak

%Tilskudd
av kostn
%

Areal tilskudd

%Tilskudd
av kostn
%

Areal tilskudd

Pr.
daa

Maks
%

Tilskudd pr
stk.
Pr.
Maks
stk.
%

010 Gjødsling myr
011 Gjødsling fastmark
100 Flaterydding
101 Markberedning
120 Nyplanting
130 Suppl.planting
131 Mek. Etterarbeid
133 Avstandsregulering
141 Kunstig kvisting

Hovedkoder/Tiltak
(legg inn her om du ikke
finner tiltakskoden ovenfor)

Sted…………………………………………………

Pr.
daa

Maks
%

Tilskudd pr
stk.
Pr.
Maks
stk.
%

Dato……………………………….

…………………………………………………………..
Kommunens sign.
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