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Forord – Nesset mot år 2020! 

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet for 

en helhetlig ønsket utvikling i kommunen både som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. For 

kommunestyret er kommuneplanen en av de viktigste sakene som blir behandlet i denne kommune-

styreperioden, og arbeidet med kommuneplanen er en glimrende anledning til å være med på å 

legge føringene for utviklingen av Nesset fram mot 2020.                                     

Kommuneplanen skal ikke bare være for byråkrater og politikere. I prosessen fram mot den 

endelige kommuneplanen har vi prioritert arbeidet med å ta innbyggerne med på råd. Dette for å 

sikre planens relevans i forhold hva folk oppfatter som viktig for den videre utviklingen av 

kommunen. Engasjementet til planarbeidet har vært stort og innspillene har vært mange og 

ambisiøse, spesielt i forhold til kommuneplanens arealdel. Ikke alle forslagene er kommet med i 

planen. Dette kan skyldes forhold som at tiltaket vil kunne være umulig å gjennomføre som en følge 

av lover, forskrifter og andre sentrale føringer.  

Vi startet arbeidet med kommuneplanen i 2008 med finanskrise i verdensøkonomien og til dels 

dramatiske konsekvenser for de bedrifter og ansatte som ble rammet i vår region. Fortsatt hersker 

det usikkerhet i verdensøkonomien. I vår kommune ser vi en utvikling hvor det blir mer og mer 

krevende å opprettholde og legge til rette for nye arbeidsplasser. Bedre rammebetingelser gjennom 

tilrettelagte næringsarealer og en lavere arbeidsgiveravgift vil derfor være to vesentlige innsatsom-

råder for vekst og utvikling i næringslivet i denne kommuneplanperioden.   

 

Kommunens store utfordring mot 2020 er å stabilisere befolkningsutviklingen, og aller helst øke 

folketallet, gjennom å legge til rette for vekst og utvikling i hele kommunen. På noen få tiår har 

rammevilkårene våre blitt dramatisk endret: Vi har gått fra å være en typisk landbruks- og 

industrikommune til å bli en pendlerkommune hvor snart halvparten av våre yrkesaktive er 

pendlere. Utfordringen er ikke lenger en ensidig satsing på arbeidsplasser. Utfordringen er like mye 

å legge til rette for at Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i regionen.  

Vi skal ikke være redde for å ha ambisiøse mål. Uten tydelige målsettinger og markedsføring av 

våre fortrinn og særpreg er det lite sannsynlig at vi lykkes med og nå en ønsket utvikling fram mot 

2020. Kommunen greier ikke denne jobben alene. For å sikre eierskap og gjennomslagskraft til 

kommuneplanen er vi avhengige å kunne spille på lag med bygdene, næringslivet, ildsjeler og 

frivillige lag og organisasjoner, som i dag gjør et fantastisk arbeid for å skape trivsel og identitet 

rundt om i bygdene våre. Vi er godt i gang med samarbeidet gjennom kommuneplanarbeidet, og det 

eneste vi med sikkerhet kan si om år 2020 er at mye vil være annerledes i forhold til i dag. 

 

Eidsvåg, 15.02.2012 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen                            Rigmor Brøste Kjersem  

ordfører        rådmann
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1. Visjon og mål for Nesset 
 

 
 
 

Jeg velger meg Nesset 

 

Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, og det kan vi godt forstå 

med de inntrykkene han fikk fra barndommen sin på Nesset 

Prestegard. Våren er en fantastisk tid med hvite fjell, skummende 

fosser, grønne lier og blå fjorder, og han valgte seg Skjorta i diktet 

Romsdalen – ”Der inne Skjorten”. Skjorta er også en kjent 

seilingsmerke fra gammelt av og er et landemerke midt i  

kommunen. 

Vi inviterer deg til å velge Nesset hele året. Her kan du bo, arbeide 

og feriere. Fjorden og elvene er fulle av fisk, fjellene og skogen 

bugner av vilt og bær og vi har frisk luft og flotte turmuligheter 

hele året for den som vil. 

Vi har et variert næringsliv med industri, landbruk og en godt 

utbygd servicenæring. Kommunen har gode barnehager, skoler, 

institusjoner og et mangfoldig og rikt kulturliv. 

Nesset tar vare på både innbyggere og gjester – vi håper du vil 

velge deg Nesset! 

Kommunens mål med 

utviklingen av Nesset 

mot 2020 

Kommunens mål i kommuneplanperioden er å snu befolkningsned-

gangen, stabilisere folketallet og legge til rette for vekst gjennom å 

fortsette å framstå som en attraktiv bokommune med gode 

kommunale tjenestetilbud, et desentralisert bosettingsmønster og en 

aktiv næringspolitikk gjennom satsing på lokalt entreprenørskap og 

vekst i næringslivet. 
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2. Planforutsetninger og samfunnsanalyse 

Dette kapitlet har som formål å vise lovgrunnlaget for utarbeidelsen av både samfunnsde-

len og arealdelen i kommuneplanen, og beskrive noen nasjonale, regionale og lokale 

utviklingstrekk og trender som påvirker utviklingen av Nesset kommune. Formålet er å 

klargjøre hvilke forutsetninger og rammevilkår kommunestyret har for å styre utviklingen 

av kommunen i ønsket retning. 

2.1 Planforutsetninger 

Plan- og bygningslo-

ven 

Rammen for kommuneplanleggingen finnes først og fremst i plan- 

og bygningslovens bestemmelser, hvor det er krav om løpende 

planlegging og samordning av den fysiske, økonomiske og 

kulturelle utviklingen i kommunen. Minst en gang i løpet av hver 

valgperiode skal kommunestyret vurdere om det er nødvendig å 

foreta endringer av kommuneplanen.  

Kommuneloven Kommuneloven gir regler om kommunens plikt til å utarbeide en 

samordnet plan for den kommunale virksomheten. Dette bygd på 

en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen og 

med de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet slik det 

framgår av økonomiplanen. 

Samfunnsdel og 

arealdel 

Samfunnsdelen er kommuneplanens tekstdel og viser våre mål for 

utviklingen av kommunen, retningslinjer for planleggingen og 

handlingsprogrammet for de nærmeste årene. Arealdelen viser 

hvordan vi ønsker den framtidige forvaltningen av våre arealer og 

andre naturressurser innenfor gjeldende overordnede føringer og 

rammevilkår. 

 

Planprogram I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 5, 4. og 5. ledd er 

det i forkant av kommuneplanen for Nesset utarbeidet ett 

planprogram. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret den 

2.10.2008. Nesset kommunestyre har tidligere vedtatt eget 

planprogram for kommunedelplan for Eikesdal. 

 

Rettsvirkning Arealdelen av kommuneplaner er juridisk bindende ved at 

arealbruken må være i samsvar med det formålet som er vist i 

planen. Kommuneplaner gir ikke grunnlag for ekspropriasjon. Det 

gjør derimot en reguleringsplan. 

 

Statlige og fylkes-

kommunale planer 

Gjeldende planer og virksomhet fra stat og fylke skal ivaretas 

gjennom kommuneplanen.  
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Konsekvens-

utredninger 

Den viktigste endringen med forskriften om konsekvensutredninger 

er innføringen av planprogrammet som et verktøy for tidlig 

medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planleggingen. 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø, naturres-

surser og samfunn blir tatt med i planarbeidet. 

 

Krav om konsekvensutredning for kommuneplanen gjelder for de 

delene av arealplanen som endres i forhold til gjeldende plan og 

skal være på overordnet nivå. Det skal konsekvensutredes for hva 

som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte 

skader og ulemper. 

 

ROS analyser Risiko og sårbarhetsanalyser kan være en integrert del av arbeidet 

med konsekvensutredningene. Dette for å styrke samfunnssikkerhe-

ten og kunne avdekke, redusere eller fjerne eventuelle risikoer 

knyttet til natur og miljø. Alle nye områder i arealplanen som blir 

avsatt til utbyggingsformål skal vurderes med tanke på beredskap 

og risiko. Kommunen har utarbeidet ROS analyser for 26 ulike 

hendelser. 

 

Kommuneplanens 

arealplankart 

Arealdelen for hele kommunen er framstilt på et arealplankart. Det 

er knyttet egne bestemmelser til arealplankartet. Som grunnlag for 

arealplankartet er det utarbeidet en planbeskrivelse. Videre 

temakartene for jord- og skogbruk, verdifull natur, vernede 

vassdrag, kulturminner og fornminner. 

 

Universell utforming Rikspolitiske retningslinjer om universell utforming legges til 

grunn i arbeidet med de ulike tiltakene i kommuneplanen. 

 

Barn og unge Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging stiller krav om 

at kommunen skal foreta en samlet vurdering av barn og unges 

oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i kommuneplanarbei-

det. 

 

Folkehelse Kommunen og lokalmiljøet er den viktigste arenaen for folkehelse-

arbeid. Folkehelseloven som trådte i kraft fra 1.01.2012 pålegger 

kommunen å ivareta folkehelse i alt planarbeid. 

 

Medvirkning I løpet av høsten 2008 ble det arrangert 9 bygdemøter rund om i 

Nesset. Ungdommens kommunestyre har og hatt kommuneplanen 

som tema på 2 møter. I arbeidet med kommuneplanen er det lagt 

stor vekt på å ta hensyn til de forslag og ønsker som kom fram på 

folkemøtene.  

 

For de 4 prioriterte satsingsområdene i kommuneplanen har det 

vært oppnevnt egne arbeidsgrupper bestående av politikere og 

bygdefolk som har arbeidet med det enkelte satsingsområde. 
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Dispensasjoner Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kan gis etter begrunnet 

søknad. Det er absolutt vilkår for å kunne gi dispensasjon at det 

foreligger særlige grunner. Uttrykket særlige grunner må sees i 

forhold til de offentlige hensyn planen skal ivareta. Det kan knyttes 

vilkår til dispensasjonen. 

 

2.2 Nasjonale utviklingstrender 

En av de mest dramatiske endringene i det norske samfunnet det siste århundret er 

overgangen fra at store deler av befolkningen bodde på bygdene til at det meste av 

befolkningen i dag bor i byer og større tettsteder. For å forstå denne utviklingen kan det 

være fornuftig å trekke opp de historiske linjene fram til i dag. Dette fordi mange hevder at 

disse prosessene fortsatt pågår, og vil derfor være et vesentlig bidrag for å forstå den 

fremtidige utviklingen også for vår kommune.  

Utvandring og 

industrivekst 

For hundre år siden var Norge et bygde- og landbrukssamfunn. 

Nærmere 80% av landets befolkning bodde på landsbygda og 20% 

bodde i byene. I denne perioden førte den økende mekaniseringen i 

primærnæringene til et stort overskudd på arbeidskraft. Industriali-

seringen økte kraftig og små bygdesamfunn ble utviklet til 

industribyer. Utvandring og utflytting til byene ble konsekvensene 

for svært mange bygdeungdommer som søkte arbeid. 

 

Flukten fra landsbygda ”Flukten fra landsbygden” er en betegnelse som er brukt om 

etterkrigstiden og fram til 1970. Etter krigen bodde halvparten av 

befolkningen i byer og den andre halvparten på landsbygda. 

Perioden er preget av at maskiner og redskap reduserte behovet for 

arbeidskraft i jordbruket, og ungdommen flyttet til byene for 

høyere utdanning og til de jobbene industrien og byen hadde å 

tilby. 

 

Sentraliseringen 

fortsetter 

I år 2000 bodde ca 80% av befolkningen i byer og 20% på 

bygdene. Samtidig har folketallet de siste hundreåret økt fra 2,3 

millioner til 4,5 millioner innbyggere. Flyttestrømmen fra 

landsbygda har ikke stoppet opp til tross for flere distriktspolitiske 

tiltak gjennom flere tiår. Mange flytter fra landsbygda til byene på 

grunn av utdanning, jobbmuligheter og et bredere utvalg av ulike 

fritidstilbud. 
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Utfordringer mot 2020 Overgangen fra jordbruk og industrisamfunn til kompetansesam-

funn vil påvirke utviklingen fram mot 2020. Strukturrasjonalise-

ringen i landbruket ventes å fortsette og den teknologiske 

utviklingen, globaliseringen og mobiliteten til folk vil kunne føre til 

raske forflytninger i valg av arbeid og bosted. Den kommunen som 

framstår som den mest attraktive bo- og arbeidskommunen ventes å 

kunne vinne ”kampen” om innbyggerne.  

 

Kvaliteten på de kommunale tjenestetilbudene, omdømmet til den 

enkelte kommune og en aktiv markedsføring og profilering av 

kommunens kvaliteter og særpreg, vil kunne være tiltak som er 

med å styrke attraktiviteten til den enkelte kommune som bosted. 

 

Begrep og utsagn som Livskvalitet og Jakten på det gode liv blir 

ofte brukt i denne målgruppen som prioriterer landsbygda og 

distriktene framfor det urbane bylivet.  Ikke bare friluftsmuligheter, 

men også gode fritidsmuligheter og kvaliteten på kommunens 

tjenestetilbud vil være viktig for denne målgruppen i valg av 

bokommune. 
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2.3 Regionale utviklingstrender 

Flere nasjonale utviklingstrender som sentralisering av befolkningen, økt mobilitet i 

befolkningen og endring i næringsstrukturen er med på å påvirke vår region. Prognosene 

for befolkningsutviklingen i Romsdal og på Nordmøre er ikke bare positive. Spesielt er det 

utkantkommunene til regionsentrene Molde og Kristiansund som vil få de største 

utfordringene knyttet til en positiv befolkningsutvikling.  

Et annet tydelig utviklingstrekk i vår region er at de større byene og tettstedene i fylket 

med et godt tilbud av ulike arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidstakere fra snart alle fylkets 

kommuner. Nesset er en av de kommunene som har hatt en utvikling der begrensningen i 

antall arbeidsplasser har ført til en stor økning i antall pendlere. De siste par tiårene har 

Nesset kommune gått fra å være en landbruks- og industrikommune til å bli mer en bo- og 

pendlerkommune. I 2010 var 46% av de yrkesaktive i Nesset pendlere. 

Kommunenes vilje til å etablere gode regionale og interkommunale samarbeid er et annet 

sentralt utviklingstrekk i vår region som har kommet i gang i løpet av de siste årene. Dette 

for spesielt å kunne møte de felles utfordringene kommunene har med en mer effektiv 

tjenesteproduksjon, men også for å utvikle regionen og den enkelte kommune til et 

attraktivt valg når folk skal velge bosted eller arbeidssted. 

 

Fylkesplanen for 2009 

- 2012 

Fylkesplanen skal være retningsgivende for den kommunale 

planleggingen og være en vegvisar i en ønsket regional og lokal 

samfunnsutvikling i Møre og Romsdal.  

 

For planperioden har fylket fokusert på følgende utvalgte 

satsingsområde for å ha noko å leve for og å leve av:  

 

 Kultur 

Hovudmål: Møre og Romsdal er ein levande og framtids-

retta dynamisk kulturregion der tradisjon, mangfald, ny-

skaping og verdiskaping går hand i hand, og der kultur er 

tilgjengeleg for alle. 

 

 Kompetanse 

Hovudmål: Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og 

Romsdal blir opplevd som attraktivt og brukarretta  med 

god samanheng mellom utdanningsnivåa, og utdannings-

institusjonane leverer kompetanse i samsvar med behovet i 

næringsliv og offentleg sektor i fylket. 

 

 Verdiskapning 

Møre og Romsdal har eit attraktivt, internasjonalt og ny-

skapande næringsliv, og ein utviklingsorientert offentleg 

sektor  som saman gir større breidde i arbeidslivet og livs-

kraftige lokalsamfunn. 
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Folketallsutvikling i 

fylket  

Trenden i folketallsutviklingen de siste årene er at folketallsveksten 

i fylket har vært lavere enn ellers i landet. Den sterkeste veksten 

har vært sør i fylket, mens Nordmøre har hatt en svakere utvikling. 

 

 

Inndeling i bo- og 

arbeidsmarkedsregio-

ner. 

Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har på oppdrag 

fra Kommunal og regionaldepartementet delt landet inn i 161 bo- 

og arbeidsmarkedsregioner. Nesset tilhører Molde som består av de 

fleste Romsdalskommunene i tillegg til Nordmørskommunene 

Gjemnes og Eide. I denne inndelingen grenser Nesset til bo- og 

arbeidsmarkedsregionene Rauma og Sunndal/Tingvoll, som er 

definert som egne regioner. Kriteriene for fastsetting av  de 

geografiske bo- og arbeidsmarkedsregionene har gått på forholdet 

mellom bosted, arbeidsplasser, pendling og reisetid.  

 

Formålet med departementets inndeling er å skape en felles 

virkelighetsoppfatning i den regionale utviklingen og i utformingen 

av distrikts- og regionalpolitikken. Konsekvensene for Nesset har 

så langt vært at  regioninndelingen i 2004 ble brukt ved fastsetting 

av den nye arbeidsgiveravgiftssatsen. Nesset gikk fra en arbeidsgi-

veravgift på 10,6% til høyeste sats på 14,1%.  Fram til og med 

2013 får næringslivet kompensasjon for økningen. Fra og med 

2014 skal ordningen være permanent. Fra kommunens side blir det 

arbeidet med å få tilbakeført ordningen med arbeidsgiveravgiften 

på 10,6%.   
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Romsdal Regionråd Nesset er med i Romsdal Regionråd (ROR) som består av alle 

romsdalskommunene samt Nordmørskommunene Eide og Gjemnes 

som assosierte medlemmer. Romsdal Regionråd er en interesseor-

ganisasjon for de deltakende kommunene på alle områder og alle 

plan, og er et organ for løsning av felles spørsmål og oppgaver. 

 

ROR har vedtatt en  strategisk utviklingsplan for Romsdal hvor det 

blir fokusert på de viktigste overordna utviklingstrekkene og 

utfordringene for Romsdalsregionen. De to store hovedutfordringe-

ne er rekruttering og nyskaping.  

 

Fokusområdene i den strategiske utviklingsplanen er: 

 

 Vinne kampen om innbyggerne – bolyst! 

 Verdiskapning 

- kompetanse 

- kommunikasjoner 

- energi 

- reiseliv 

 Molde som motor 

 Samarbeid 

 

Samarbeid med andre 

kommuner 

Nesset samarbeider med flere av våre nabokommuner om ulike 

interkommunale tjenestetilbud. Samarbeid med andre kommuner 

kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og 

en offensiv samfunnsutvikling.  

 

I planperioden fram mot 2020 er det naturlig å videreføre de 

eksisterende interkommunale samarbeidsløsningene og å vurdere 

andre aktuelle tjenester. For Nesset vil det være av betydning å 

kunne etablere nye arbeidsplasser gjennom å være vertskommune 

for slike tjenestetilbud. 

 

Pendlere Pendlerstatistikken for 2010 fra fylket viser at det var 130 

yrkesaktive som pendlet inn til kommunen og 718 (46,7%) 

yrkesaktive som pendlet ut av kommunen. Pendlerne fra Nesset 

pendler til 20 av fylkets 36 kommuner. 

 

De største pendlerkommunene for utpendling er: 

 

 Molde:  309 

 Sunndal: 150 

 Rauma: 42 

 Gjemnes: 35 

 Kristiansund: 10 
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Kommunesammenslå-

ing 

Det er i dag opp til kommunene selv å bedømme hvorvidt de skal 

slå seg sammen i større enheter, eller om de skal finne tjenelige 

løsninger gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid. 

 

I løpet av planperioden fram mot 2020 kan det være sannsynlig at 

kommunestrukturen i regionen og en eventuell kommunesammen-

slåing vil komme på dagsorden. I arbeidet med kommuneplanen 

har vi valgt å planlegge ut i fra at Nesset fortsatt skal bestå som en 

egen kommune. Ved en eventuell kommunesammenslåing i 

planperioden vil planen uansett være et viktig utrykk for våre 

ønsker i en større kommunesammenslutning. 

  

Utfordringer mot 2020 Samfunnsutviklingen i Romsdalsregionen viser at den regionale 

tenkingen på nasjonalt nivå har fått gjennomslag. Dette er en 

utvikling som sannsynligvis vil forsterkes i årene som kommer. 

Kommunene vil bli mer avhengige av hverandre gjennom ulike 

kommunale og regionale samarbeidsløsninger, og vi vil sannsyn-

ligvis kunne få økt pendling mellom kommunene. Mye tyder på at 

de som kan framstå som attraktive bokommuner blir vinnere i 

minst like stor grad som de som får arbeidsplasser.  

 

Nesset har i denne sammenhengen gjennom sin beliggenhet 

mellom arbeidsmarkedene og tilbudene i Molde, Rauma og 

Sunndal et godt fortrinn til å kunne utvikles til en attraktiv 

bokommune. Utfordringen mot 2020 er ikke lenger en ensidig 

satsing på arbeidsplasser. Utfordringen er like mye å legge til rette 

for at Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i 

regionen!   
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2.4 Lokale utviklingstrender 

For å finne gode mål og strategier for utviklingen av Nesset mot år 2020 er det viktig med 

en beskrivelse av utviklingen i Nesset de siste årene og situasjonen slik den framstår i dag. 

Befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsplasser, Nesset som kraftkommune og 

kommuneøkonomi er forhold som virker inn på utviklingen av Nesset. 

 

Befolkningsutvikling 

og bosettingsstruktur 

I 1980 hadde Nesset kommune 3501 innbyggere og ved siste 

folketelling 1. januar 2011 var innbyggertallet sunket til 2988 det 

vil si en nedgang på 14,7%. Går vi enda lengre tilbake i tid blir 

nedgangen i folketallet enda større. 

 

Nedgangen i folketallet synliggjør hvilke utfordringer vi har og 

hvor viktig det er med fokus på å kunne framstå som en attraktiv 

bo- og arbeidskommune for å stabilisere folketallet og opprettholde 

bosettingen i hele kommunen.  

 
Krets 2007 +/- 2008 +/- 2009 +/- 2010 

Ranvik 68 2 70 4 74 -5 69 

Tjelle/Gussiås 109 9 118 -7 111 2 113 

Rød/Høvik 342 -31 311 18 329 -16 313 

Eidsvåg 1098 26 1124 -30 1094 -26 1068 

Raudsand 305 -1 304 1 305 -4 301 

Eidsøra 308 2 310 12 322 3 325 

Bugge 75 -1 74 2 76 2 78 

Vistdal 270 11 281 -1 280 -13 267 

Eresfjord 408 -4 404 4 408 -24 384 

Eikesdal 78 2 80 -5 75 -5 70 

Folketall 3061 15 3076 -2 3074 -86 2988 

 
 Eresfjord/Vistdal Gamle Nesset Nesset 

1963 1343 2306 3649 

2010 799 2189 2988 

Endring -544 -117 -661 

Endring i % -40,5% -5% -18,1% 
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Framskrevet 

folkemengde til 2020 

etter aldersgrupper 

Tabellen viser Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser for 

folketallsutviklingen i Nesset med en middels nasjonal vekst i 

folketallet. Det er grunn til å understreke at vi med den positive 

folketallsøkningen fra 2008 til 2009 som grunnlag kan få et noe 

bedre statistisk bilde av situasjonen. Resultatene i tabellen og 

utviklingen i de enkelte aldersgrupper kan selvfølgelig diskuteres. 

Det konkluderes med at slik blir utviklingen i Nesset fram mot 

2020 etter SSB sine prognoser med en middels nasjonal vekst i 

folketallet.   

 

Aldersgruppe Alder 2008 2020 

1 0-4 år 134 172 

2 5-9 år 215 165 

3 10-14 år 207 149 

4 15-19 år 237 180 

5 20-24 år 196 187 

6 25-29 år 144 186 

7 30-34 år 123 162 

8 35-39 år 195 137 

9 40-44 år 218 128 

10 45-49 år 212 171 

11 50-54 år 213 211 

12 55-59 år 197 187 

13 60-64 år 178 225 

14 65-69 år 145 170 

15 70-74 år 126 179 

16 75-79 år 121 112 

17 80-84 år 103 104 

18 85-89 år 67 58 

19 90 år og eldre 30 39 

 SUM 3061 2922 
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Befolkningsfordeling 

etter kjønn og alder 

En sammenligning av befolkningsfordelingen mellom kommunen 

og fylket viser at spesielt aldersgruppen 30 – 39 år synes å være 

underrepresentert i Nesset. 

 

 
 

 
 

Nøkkeltall for de 

yrkesaktive i Nesset   

Tabellen er fra fylkesstatistikken fra 2010 og viser arbeidsplasser i 

Nesset, antall yrkesaktive, antall pendlere som reiser ut av 

kommunen og antall pendlere fra andre kommuner som reiser inn 

til Nesset på arbeid.  

 

Nøkkeltall for de yrkesaktive i Nesset i 2010 

Arbeidsplassdekning 61,7% 

Arbeidsplasser i Nesset 948 

Antall yrkesaktive 1 536 

Pendlere ut til andre kommuner 718 

Pendlere inn til Nesset 130 
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Yrkesaktive i Nesset 

fordelt på næringer 

Yrkesaktive i Nesset fordelt på næringer i 2007. 

 

Bransje Antall sysselsatte % 

Landbruk  167 10,4 

Industri og bergverk 306 19,2 

Olje og gass 19 1,2 

Energi/kraftforsyning 23 1,4 

Bygg og anlegg 179 11,2 

Varehandel  228 14,3 

Transport 79 4,9 

Finansiell tjenesteyting 81 5,1 

Eiendomsdrift 31 1,9 

Offentlig forvaltning 509 31|,9 

Ikke oppgitt 5 0,3 
 

Utdanningsnivået i 

kommunen 

Fylkesstatistikken for 2010 viser at utdanningsnivået i fylket er 

stadig økende, men likevel under landsgjennomsnittet. I dag har 

21% av befolkningen i fylket en utdanning på høyskole eller 

universitetsnivå, noe som er under landsgjennomsnittet på 26 %. 

 

Utviklingen i Nesset har vært positiv de siste årene. Til tross for 

denne utviklingen viser fylkesstatistikken at bare 12,5% av 

befolkningen i Nesset har høyere utdanning. 

 

Etableringen av Studiesenteret Nesset er et viktig og nødvendig 

tiltak som et bidrag til å heve utdanningsnivået i kommunen. Her er 

det mulig å få kurs og ulike utdanninger på høgskolenivå.  

Nesset som kraftkom-

mune 

Nesset kommune mottar inntekter som en følge av kraftutbygging-

ene i Aura, Takrenna og Grytten (Mardøla).  Inntektene består av 

salg av kommunens konsesjonskraft, årlige konsesjonsavgifter og 

eiendomskatt. I tillegg har vi fått Mardølafondet som gir rimelige 

lån til næringslivet i kommunen, Miljøfondet for Eikesdal og 

Eresfjord som skal være med å finansiere miljøtiltak og Utviklings-

fondet som skal være et fond for utvikling og etablering av nye 

arbeidsplasser i gamle Eresfjord og Vistdal kommune. 

 

Kommunens konsesjonskraftmengde er i dag nærmere 86 GWh. 

Fylket disponerer 34,3 GWh og kommunen 51,4 GWh av 

konsesjonskraftmengden i henhold til avtale som varer ut 2012. 

Salget til forbrukerne i kommunen var i 2010 på drøyt 44GWh.  
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Kommuneøkonomi Et viktig mål for kommunens økonomiske drift og forvaltning er å 

opparbeide en økonomisk handlefrihet og til enhver tid tilby 

tjenester som innbyggerne er fornøyd med.  

 

Kommunens inntekter består i dag av frie inntekter gjennom skatt 

og ramme, egne inntekter gjennom eiendomskatt på verker og bruk, 

kraftinntekter og utbytte gjennom eierskapet i Nesset Kraft AS. 

 

Kommuneøkonomien er avhengig av den statlige politikken som 

føres. Kommunene  i Norge har de siste tiårene blitt  pålagt stadig 

nye oppgaver og reformer som ikke har blitt dekt fullt ut gjennom 

overføringer fra staten. Dette har år om annet ført til en anstrengt 

kommuneøkonomi. Når inntektene i stor grad har vært gitt har 

derfor fokuset blitt rettet mot utgiftssiden og mulighetene for en 

mindre økonomisk krevende drift. 

 

Nesset har også muligheter til å kunne øke sine inntekter. Her kan 

det nevnes spesielt en økning i folketallet som gir økte inntekter 

gjennom skatt og ramme, og en økt utnyttelse og omsetning av 

konsjonskraft til industri og annen virksomhet innenfor egen 

kommune.  

    

Kommunekåringen 

2008 

Dagens Næringsliv har sammen med Statistisk Sentralbyrå 

undersøkt samtlige norske kommuner med tanke på å finne fram til 

den beste bokommunen i landet. I undersøkelsen blir kommunene 

målt på 29 enkeltindikatorer som levealder, sykefravær, inntekt, 

sosialhjelp, likestilling, barnehageplasser, elever pr lærer, 

kommunal service, sykkel og gangvei med mer. 

 

Nesset ble i 2008 kåret til den 108. beste kommunen av landets 431 

kommuner.  

NHOs attraktivitets- 

barometer for 2008 

NHO har laget en tilsvarende undersøkelse av landets mest 

attraktive kommuner. Denne statistikken fokuserer på innflytting 

når arbeidsmarkedet er gitt. I denne statistikken er det ut fra 

flyttestrømmene i landet naturlig at det er de sentrale østlands-

kommunene som scorer høyest. Nesset kommer i denne målingen 

på plass nr 324 av landets 431 kommuner. 
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Utfordringer mot 2020 Statistikkene dokumenterer kommunens utfordringer med å 

stabilisere folketallet og opprettholde den desentraliserte  

bosettingen gjennom å utvikle Nesset til en attraktiv bo- og 

arbeidskommune.  

 

Siden 1980 og fram til 1. januar 2011 har folketallet blitt redusert 

fra 3501 innbyggere til 2988. En nedgang på 513 eller 14,7%. SSB 

sine prognoser for aldersammensetningen i befolkningen i 2020 

viser en nedgang i antall barn og unge, en økning i aldersgruppen 

60 – 75 år og en relativt uendret situasjon i antallet for aldersgrup-

pen over 75 år. 

 

Befolkningsfordeling etter kjønn og alder etter de siste tallene fra 

SSB sammenlignet med befolkningsfordelingen i fylket, viser at vi 

har en underrepresentasjon spesielt i aldersgruppen 30 – 39 år. 

Sammenlignet med landet blir denne underrepresentasjonen enda 

mer dramatisk. Aldersgruppen 30 – 39 år er gjerne folk som etter 

endt utdanning er på søk etter permanent arbeid, fast bosted og i 

startfasen med etablering av familie. Å tiltrekke seg denne 

aldersgruppen vil være en stor utfordring i årene som kommer. 

 

Nøkkeltallene for de yrkesaktive og sysselsettingen i Nesset viser 

at Nesset er en næringssvak kommune med flere yrkesaktive enn 

arbeidsplasser. Samtidig viser antall pendlere at det er fullt mulig å 

bo i Nesset og ha et attraktivt arbeid i våre nabokommuner.  

 

Ettersom også den største delen av kommunens inntekter kommer 

fra skatt på inntekt er det kommunens åpenbare interesse å ha en 

aktiv næringspolitikk som kan bidra til nye arbeidsplasser og ny 

bosetting.  

 

Kraftinntektene er en viktig inntektskilde for å opprettholde et godt 

nivå på kommunens tjenestetilbud. Utfordringen framover med 

omsetning og prising av konsesjonskraften vil være dilemmaet 

mellom å bruke konsesjonskraften som et virkemiddel til økt 

bosetting og næringsutvikling mot å bruke konsesjonskraften til å 

få økte inntekter til kommunal tjenesteproduksjon gjennom salg av 

konsesjonskraften til markedspris. 
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3. Kommuneplanprosessen 

Oppstarten av kommuneplanarbeidet ble vedtatt i  kommunestyremøte den 24.januar 2008. 

Formålet med planleggingen er å styre utviklingen av kommunen i den retning som 

kommunestyret ønsker. Gjennom kommuneplanprosessen ønsker vi å finne svar på 

følgende 3 spørsmål: 

Hvor er vi? (Beskrivelse av utviklingstrender og situasjonen i dag.) 

Hvor skal vi? (Visjon, mål og Nesset i 2020)  

Hvordan skal vi komme dit? (Verdier, Satsingsområder, handlingsplaner og tiltak) 

Organisering av 

arbeidet 

Planen er politisk forankret med Kommunestyret som oppdragsgi-

ver og formannskapet som styringsgruppe. 

Prosjektgruppen har bestått av ordføreren som leder, rådmannen 

som ansvarlig, 2 politikere, en representant for næringslivet og 2 

kommunale saksbehandlere. I tillegg har det vært leid inn bistand 

fra Sunndal kommune.  

Arbeidsgruppene for de ulike satsingsområdene har bestått av 5 – 7 

personer med 2 politikere, folk fra bygdene og en fra administra-

sjonen som sekretær. 

  

Medvirkning fra 

innbyggerne 

I prosessen fram mot ferdig kommuneplan har det vært prioritert å 

ta innbyggerne med på råd. Dette gjennom følgende tiltak: 

 9 folkemøter i alle 11 bygdene med de enkelte bygdelag 

som arrangør 

 Ungdommens kommunestyre 

 Arbeidsgrupper for satsingsområdene 

 Bygdelagene som høringsinstanser 

Lokale media og kommunen sine hjemmesider har vært brukt til å 

referere fra folkemøtene og om kommuneplanprosessen. 

 

Framdrift Oppstarten av arbeidet med kommuneplanen ble vedtatt av 

kommunestyret den 24. januar 2008. 

Sluttbehandlingen av planprogrammet ble foretatt av kommunesty-

ret den 2. oktober 2008. 

Etter to høringsrunder og meklingsmøte med fylkesmannen den 6. 

januar 2012 er det lagt opp til en sluttbehandling i kommunestyret 

den 29. mars 2012. 
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Revisjon av planen Revisjon av ferdig kommuneplan skal skje i hver kommunestyrepe-

riode. Det bør legges opp som en felles revisjonsprosess av både 

samfunnsdelen og arealdelen. På den måten kan en få muligheten 

til å se helheten i kommuneplanleggingen og få etablert gode 

rutiner for framtidige rulleringsprosesser. Dette høringsutkastet er 

lagt opp som en samordnet, enhetlig plan med felles revisjon av 

både samfunnsdelen og arealdelen i kommunevalgperiodene. 

  

3.1 Kommunens plansystem 

Kommunen er pålagt gjennom lov å utarbeide en samordnet plan for kommunens 

virksomhet og en løpende planlegging og samordning av kommunens fysiske, økonomiske 

og kulturelle utvikling. For å tilfredsstille lovens krav er det i forbindelse med kommeplan-

arbeidet utviklet et eget plansystem. Dette for at kommunestyret skal kunne ha et 

styringsverktøy som på bakgrunn av oppnådde resultater (årsmelding) gir grunnlag for å 

kunne styre kommunen i en ønsket retning. 

Kommuneplanen Kommuneplans langsiktige del (12 år) skal handle om visjoner, 

utfordringer, muligheter og langsiktige målsettinger samt peke ut 

hovedsatsingsområder for den kommunale organisasjonen og for 

kommunens rolle som samfunnsutvikler 

 

Kommunedelplaner Kommunedelplanene kan beskrive et geografisk område knyttet til 

arealdelen eller være en plan for et tematisk område. 

 

Reguleringsplaner Reguleringsplanene kommer som en følge av en beskrevet bruk av 

et mindre geografisk område i kommuneplanens arealdel. 

 

Sektorplaner Sektorplaner skal utarbeides for de faglige virksomhetsområdene  

(enhetene), rulleres hvert 4. år og beskrive hovedmål/delmål for 

aktiviteten i perioden. Tiltak for å nå målene skal komme til uttrykk 

i kommunens  årlige handlingsplan. 

 

Handlingsplaner Handlingsplanene består av konkrete tiltak for å nå målene om en 

ønsket utvikling av kommunens tjenesteproduksjon og samfunns-

utvikling, og rulleres hvert år i forbindelse med kommunens 

økonomiplan og budsjett. 

 

Økonomiplan/budsjett Prioriteringen og gjennomføringen av tiltakene skjer innenfor 

gjeldende økonomiske rammer  og ressursmessige forutsetninger. 

 

Årsmelding Årsmeldingen er evalueringen av kommunens totale virksomhet 

ned på den enkelte enhet og skal omfatte hovedtall fra regnskapet, 

beskrive tjenester og oppgaver i enheten, resultatvurderinger, 

måloppnåelse og avviksbeskrivelser for å kunne gi nyttig 

informasjon til kommunestyrets videre prioriteringer i den årlige 

rulleringen av handlingsplanen. 
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Kommuneplan med hovedmål 
Rulleres hvert 4. år 

 
Kommunens mål i kommuneplanperioden er å snu 

befolkningsnedgangen, stabilisere folketallet og legge 
til rette for vekst gjennom å framstå som en attraktiv 
bokommune med gode kommunale tjenestetilbud, et 

desentralisert bosettingsmønster og en aktiv 
næringspolitikk 

Arealplan  Samfunnsdel 

 

Kommunedelplaner 

   Reguleringsplaner Planer i enhetene 

Sektorplaner 

Handlingsplaner med tiltak 

Rulleres hvert år 

Årsbudsjett/økonomiplan 
Prioritering og gjennomføring av tiltak 

innenfor gjeldende økonomiske rammer  
og ressursmessige forutsetninger  

 
 

Årsmelding 
Rapportering og evaluering av måloppnåelse 
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4. Nesset i 2020 

Lørdag 18.04.09 kom det et innslag på Dagsrevyen: Norges 2. operahus åpner i Nord-

fjordeid. En liten kommune på vestlandet mellom høye fjell og trange fjorder. Da en av 

pådriverne ble intervjuet sa han: ”Dette er som en drøm! Vi hadde en visjon som vi nesten 

ikke trodde var mulig, og nå har det faktisk blitt virkelighet.” Det er nettopp det drivkraf-

ten til utvikling handler om. Det å ha en drøm som kan bli realisert. 

 

Da vi startet arbeidet med rullering av kommuneplana og folkemøter i alle bygder høsten 

2008 var det viktig å dra opp framtidsbilder eller scenarioer for den enkelte bygd og for 

Nesset som kommune i 2020. Det var visjonære framtidsbilder, og sannsynligheten for at 

mye av dette har skjedd fram mot år 2020 er ikke stor. Likevel kan det være ideer her som 

setter i gang andre ideer og satsningsområder, og da er hensikten oppnådd. Nedenfor 

presenteres en kortversjon av scenarioene for den enkelte bygd. 

Fra vår side har det vært lagt opp til å vise at det positive som skjer i ei bygd vil raskt 

kunne ha positive ringvirkninger for hele kommunen. F eks hyttesatsing i Eikedal gir økt 

handel i Eresfjord og Eidsvåg osv. Det er derfor god grunn til å heie på naboen, og 

uttrykket ”det som er godt for naboen er godt for oss” vil øke sannsynligheten for at vi 

lykkes med en positiv utvikling av Nesset som lokalsamfunn og kommune. 

 

E3 = Eidsvåg, Eresfjord og 
Eikesdal-aksen



En vinn- vinn situasjon med E3 aksen,
hvor ruta er full av opplevelses-
muligheter!

 

 

Folkemøte i Eikesdal, 15.oktober 2008:  

 E3 prosjektet gir store ringvirkninger! 

 Et eldorado, sier turistene, som nå finner veien både 

sommer og vinter til naturens indrefilet! 

 Et must for den folketallsutvikling og den positive ut-

viklingen for handelsstanden som vi har hatt de siste 

årene, sier  lederen av bygdelaget i Eikesdal og lederen i 

Eidsvåg handelsforening 

 

 

Hytter fra Russland –stort   
samarbeidsprosjekt i Nesset

 

 

Folkemøte i Ranvika, 20.oktober 2008 

for bygdene Gussiås, Ranvika og Tjelle: 

 

Nesset kommune har greid det! Avisartikkel 15.08.2020: Med 

mange ildsjeler og mye hardt arbeid har bygdene Gussiås, Ranvik 

og Tjelle greid å skape 15 nye arbeidsplasser de siste årene. 
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Prosjekt CITI 

Cruisetrafikk, Ildsjeler, 

Turistattraksjoner og 

Industri! 

 

 

 

Folkemøte på Raudsand, 22.oktober 2008:  

Raudsand igjen i sentrum! Med mange ildsjeler og mye hardt 

arbeid har Raudsand greid å skape 50 nye arbeidsplasser de siste 

årene. Cruise havn på Raudsand er et av svarene – hvem skulle tro 

det i 2008! I tillegg til arbeidsplasser som følge av alle Cruiseski-

pene, er det også en storstilt industrisatsing som har gitt mange 

arbeidsplasser. 

 

 

Eidsøra torg er en oase! 

 

 

Folkemøte på Eidsøra, 27.oktober 2008 

Eidsøra igjen i sentrum! Med mange ildsjeler og mye hardt arbeid 

har Eidsøra greid å skape 20 nye arbeidsplasser de siste årene. 

Ungdom er miljøbevisst, og velger bosted etter miljøkvaliteter og 

fritidstilbud! Prosjekt Miljøsatsing i bolig, arbeid og fritid har blitt 

vellykket og etterspurt! 

 

 

 

Folkemøte på Bugge, 28. oktober 2008: 

 

Endelig godkjente gondolplaner på Bugge! I tillegg til storhotell 

ved fjorden er det nå gitt klarsignal for Norges største gondolbane 

rett til fjells! Prosjektet er unikt, sier lederen i Innovasjon Norge, 

og en stolt leder av bygdelaget på Bugge 

 

 

Tomat mot kreft og 

blodpropp! 

Prosjekt ”Rød og Rund”
Et stort tomatgartneri

 

 

Folkemøte på Rød, 3.november 2008: 

 

En kjempesuksess som har gitt bygda og kommunen 20 nye 

arbeidsplasser! Det er positivt med økt bruk av konsesjonskraft! 

Sunt og godt! Den årlige tomatfestivalen trekker mye folk! Ikke 

minst miljøvennlig og helsefremmende, sier en stolt leder i Rød 

Vel, som er storfornøyd med utviklingen de siste 5 årene siden 

prosjekt ”Rød og rund” startet opp. 
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Avisartikkel fra 

15.08.2020 

 For 5. år på rad er det over 
2500 besøkene på
Villmarksmesse i Vistdal

 

 

Folkemøte i Vistdal, 11.november 2008: 

 

Vistdal har greid det! VM i Vistdal betyr Villmarksmesse! Vi er 

imponert, skriver RBnett i 2020. Med mange ildsjeler og mye hardt 

arbeid har Vistdal greid å skape 10 nye arbeidsplasser de siste 

årene. En imponerende innsats, sier daglig leder i Innovasjon 

Norge, som har vært med og støtte prosjektet. 

 

Golf-entusiaster til Eresfjord!

 Eresfjord 
Golfhall er 
norges største 
innendørshall
bygget for golf!

 

 

Folkemøte i Eresfjord, 17.november 2008: 

  

Det hele begynte med en litt vill ide….....i Eresfjorden i 

2008…….… 
Gjenbruk av lokaler. Sommeridrett i vinterland! Miljøvennlig Rolig 

tid! Folkehelse og sunnhet! Innovasjon Norge har støttet prosjektet   

 

 

 

Folkemøte i Eidsvåg, 18. november 2008: 

 

Hurtigtog mellom Eidsvåg – Molde gir befolkningsvekst i Nesset! 

Folketallet i Eidsvåg har økt fra 1098 i 2007 til 1398 2020! Folk vil 

gjerne bo litt landlig, og kan jobbe i byen når hurtigtoget bare 

bruker 25 minutter på turen! Regjeringens satsing på hurtigtog er 

både distriktsvennlig og miljøvennlig, sier en fornøyd ordfører som 

opplever folketallsøkning i hele kommunen.  

 

 

 

Ungdommens kommunestyre, 19.november: 

 

Hotell på toppen av Strandkolvet i Eikesdalen! 

 

Ungdommen flytter hjem – kult å bo i Nesset med stor satsning på 

turisme og naturopplevelser. Reiseavstander til arbeid er uproble-

matisk. Bosted og nærmiljø er viktig! 
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5. Kommunen som tjenesteprodusent 

Norske kommuner ble opprettet i 1830-årene for å løse felleoppgaver i samfunnet. 

Betingelsene for å løse oppgavene har endret seg svært mye, men det grunnleggende målet 

er fortsatt det samme: Å løse våre felles oppgaver. Nesset kommune skal ha høy fokus på 

at organisasjonen skal tjene fellesskapet og bestrebe seg på å være en organisasjon som 

yter service og tjenester av god kvalitet. 

 

Det kan være en utfordrende balansegang mellom å oppfattes som en organisasjon med 

høy serviceinnstilling og samtidig fylle rollen som lovforvalter, hvor det noen ganger fattes 

avgjørelser som ikke samsvarer med innbyggernes forventninger.  

 

For å fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og 

arbeidsgiver, er det en forutsetning at det skjer med grunnlag i etiske bevisste holdninger 

og felles verdier. Kommunen som organisasjon og bedrift forvalter fellesskapets ressurser, 

og det er vesentlig at dette skjer på en slik måte at allmennheten har innsyn og tillit til at 

avgjørelser fattes på riktig og nøytralt grunnlag. Når innbyggerne opplever god service og 

kvalitet i møte med kommunen bygges vårt omdømme på en god måte. Som bedrift er vi 

avhengig av et godt omdømme for blant annet å rekruttere og beholde dyktige og 

kompetente medarbeidere. 

5.1 Hovedmål i tjenesteproduksjonen 

Kommunens visjon er ”Jeg velger meg Nesset.”  Kommunens hovedmål rulleres hvert 4. år 

samtidig med kommuneplanen.  

Hovedmål: 

Vedtatt i kommune-

styret den 18.06.2009 

Nesset kommune skal ha: 

1. God kvalitet på tjenestene 

2. Motiverte medarbeidere 

3. God økonomistyring 

4. Helhetlig og langsiktig planlegging 

5. Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT, jfr nasjonal 

plan – ekommune 2012 

6. God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt 

vedlikehold 

5.2 Kommunens verdier 

Høsten 2008 ble det nedsatt en egen verdikommisjon i Nesset kommune, som fikk i 

mandat å jobbe fram forslag til gode kjerneverdier som ville være framtidsrettet for 

kommunen mot 2020. Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget vedtok å sende 

forslaget fra verdikommisjonen ut på høring i hele organisasjonen. Høringsprosessen var 

også hovedtema på medarbeiderdagen for alle ansatte den 29. april 2009. Formelt vedtak 

om de endelige verdiordene for Nesset kommune skjedde i Administrasjonsutvalgets møte 

den 27.05.2009. På samme måte som kommunens visjon er inspirert av Bjørnson, er også 
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forslaget til kjerneverdiene utarbeidet med god inspirasjon av Bjørnson, og diktet VALG. 

Huskeordet for kjerneverdiene er APRIL. 

 

 

5.3 Kommunen som kvalitetskommune 

Nesset kommune søkte høsten 2008 om å komme med i det nasjonale Kvalitetskommune-

programmet, og i desember samme år fikk vi beskjed om at vi var kommet med.  

 

Kvalitetskommuneprogrammet har sin forankring i en avtale inngått mellom Kommunal- 

og regionaldepartementet, Helse – og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, 

KS, Akademikerne, LO-kommune, UNIO og YS-K. 

Jeg velger meg APRIL!    

A for anerkjennelse Alle har vi behov for anerkjennelse og ros når vi har gjort en god 

jobb eller levert gode resultater.  

 

P for pålitelig 

 

Innbyggere, brukere, pårørende, kolleger, ledere og politikere skal 

stole på oss, og ha tillit. Det kreves mye av oss når vi skal leve opp 

til denne verdien. Vi må vite hva vi holder på med – være dyktige 

og kompetente.  

 

R for respekt 

 

Respekt i møte mellom mennesker er avgjørende for en god og 

konstruktiv dialog.  

 

I for interessert 

 

Vi har alle møtt dem; De virkelig interesserte, de som spør deg om 

hvordan du har det, de som kjenner deg igjen og husker hva du er 

opptatt av. De som virkelig bryr seg! Du føler deg inkludert, du får 

inspirasjon og du opplever glede og trivsel når du er sammen med 

dem. 

 

L for løsningsorientert 

 

Som løsningsorienterte finner vi den veien som er minst energikre-

vende i konflikter. I forhold til brukerne finner vi gode løsninger 

som er med å sikre et positivt omdømme og et godt tilbud, selv 

med stramme økonomiske rammer. 
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Hensikt Hensikten med avtalen er å etablere et samarbeid på sentralt nivå 

mellom staten , kommunesektoren og arbeidstakerorganisasjonene 

om kvalitetsforbedring innen pleie og omsorg og oppvekstsektoren 

i kommunene. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og 

effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en 

konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de 

ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt 

mål å redusere sykefraværet. Pr januar 2009 var det 138 kommuner 

som deltar i programmet. Programmet ble avsluttet i 2010.  

 

Nesset kommune hadde startet med flere prosjekter som passet 

godt å ta inn i kvalitetskommuneprogrammet, og det medførte at vi 

også fikk fram gode resultater underveis i prosjektet. Et godt 

trepartssamarbeid med fokus på kvalitet og redusert sykefravær var 

med å bidro til at vi fikk KLPs arbeidsmiljø pris på kr 100 000 for 

2009, og fylkets arbeidsmiljøpris for 2010.  

 

Kvalitet på dagsorden Nesset kommune har behov for å sette kvalitet på dagsorden på 

mange områder. Derfor er deltakelsen i Kvalitetskommunepro-

grammet viktig for å lære av andre og få kunnskap fra nasjonalt 

plan. Gjennom dialogmøter med politikerne våren 2009 har kvalitet 

og arbeidsmiljø vært satt på dagsorden. Vi får med jevne 

mellomrom tilsyn fra overordnet nivå. Dette er også med på at vi 

får satt kvalitet og system på dagsorden. I februar 2009 kom det en 

rapport fra revisjonen som handlet om avvik på saksbehandlingen 

som utføres i Nesset kommune. Rapporten viser at rutiner mangler, 

og at det også her er noe å hente på å forbedre kvaliteten på våre 

tjenester til innbyggerne. 

 

Forutsetninger for 

kvalitet 

Kvalitet i kommuneorganisasjonen er avhengig av flere element: 

 System - organisering, samarbeid og rutiner 

 Medarbeidere - kompetanse og myndiggjøring 

 Atferden i møte med brukeren - felles verdiplattform 

 

Det er nettopp i møtet mellom kommunen og innbyggerne at vi 

danner oss våre oppfatninger om  kvaliteten på kommunens 

tjenestetilbud, som igjen er med på å forme omdømmet til 

kommunen 

5.4 Identitet og omdømme 

Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss. Dette betyr at omdømme er 

et resultatområde snarere enn et tiltak eller innsatsområde. Omdømme er en vesentlig 

forutsetning for vår evne til verdiskaping fordi omdømme har innvirkning på alt fra de 

unges utdanningsvalg, vår rekrutteringsevne, vår evne til å beholde egen arbeidskraft, til 

flyttemønster og pendlervilje. Et målrettet arbeid med kommunens verdier, hovedmål, 

Nesset som kvalitetskommune og våre satsingsområder for å nå våre mål og vår visjon, 

viser sammenhengen mellom de ulike tiltakene i arbeidet med å bedre kommunens 

omdømme. 
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Omdømmebygging Å påvirke omdømme handler på den ene siden om å jobbe 

strategisk med de erfaringene som alle interessenter (innbyggere, 

medarbeidere og andre) har med kommunen. På den andre siden 

handler det om å informere alle interessenter. Medarbeiderne blir 

sentrale fordi de skaper erfaringer. Dette fordrer imidlertid at 

medarbeiderne har en klar oppfatning av hva organisasjonen står 

for, kan identifisere seg med den og ha dette som utgangspunkt for 

sin samhandling med omgivelsene.  

 

Å påvirke omdømme må derfor starte med utvikling og forankring 

av en slik identitet, både for kommunen som helhet og den enkeltes 

arbeidsplass. En strategi for et godt omdømme kan dermed handle 

om at vi utvikler oss innenfor følgende fire innsatsområder: 

 

1. Kvalitet 

2. Organisasjonskultur og organisasjonsidentitet 

3. Dokumentasjon 

4. Kommunikasjon 

 

Kvalitetskommune- 

programmet 

Gjennom deltakelsen i Kvalitetskommuneprogrammet og prosessen 

med å finne fram til kommunens framtidige kjerneverdier, er 

Nesset kommune godt i gang med dette viktige arbeidet.  

 

 

5.5 Kommunens virksomhetsområder 

Barnehagene 

Enheten ”Barnehagene i Nesset” består av 3 kommunale barnehager med totalt 89 barn i 

alderen 0-6 år. I tillegg har kommunen en ikke-kommunal barnehage med 24 barn. 

Kommunen er ansvarlig for å yte et tilskudd i henhold til § 3 i "Forskrift om likeverdig 

behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke - kommunale barnehager". 

 

Barnehageplasser Fra 01.01.2009 kom det ny lov som gir alle barn rett til barnehage-

plass. I vår kommune ser vi at det er stor etterspørsel etter 

småbarnsplasser, og her ligger det en utfordring de nærmeste årene. 

Ved opptaket for 2012/2013 ser det ut til at ikke alle som ønsker et 

barnehagetilbud får det, og vi må derfor jobbe for å finne kreative 

løsninger inntil vi får bygd ut i barnehagen, eller funnet en annen 

permanent løsning som gir plass til alle barn som søker barnehage-

plass. 

 

Færre barn i bygdene i 

Indre Nesset 

I løpet av perioden med kommuneplanen har barnehagen i Eikesdal 

blitt lagt ned på grunn av for få barn. (15.08.2010)  Pr. januar 2012 

er det 9 barn ved Vistdal barnehage.  
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Friluftsavdeling Fra 2008 ble det opprettet en egen friluftsavdeling ved Eidsvåg 

barnehage. Dette har vært meget vellykket, og brukerne er godt 

fornøyd. Nesset er en kommune med nye natur. Å lære barna å 

bruke naturen rundt oss er en viktig del av arbeidet med identitets-

bygging. Vi ønsker at de skal ha gode oppvekstvilkår, lære å være 

glad i kommunen og naturen slik at de har lyst til å ”komme heim 

att” når de har tatt utdannelse og skal bosette seg og stifte familie. 

 

Utfordringer Brukerundersøkelser gjort i barnehagene viser stor tilfredshet blant 

brukere av barnehagene. 

 

Barnehagene skal gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter i 

samarbeid med foreldrene. I henhold til rammeplan for barnehage-

nes innhold og oppgaver, skal barna blant annet lære seg å bruke 

data sammen med voksne. Viktige utfordringer for barnehagene er 

også tilrettelegging for barn med spesielle behov, tilbud til 

minoritetsspråklige barn og et godt samarbeid med barnevernet. 

Det må også være et samarbeid mellom barnehagene og skolene for 

å sikre best mulig overgang. 

 

Med full barnehagedekning kan barnehagens evne til å tilpasse seg 

de behovene som foreldrene har bli enda viktigere enn i dag. Nesset 

er en pendlerkommune og det gir noen utfordringer for foreldre 

som kanskje ikke rekker å hente innenfor de ordinære åpningstide-

ne. Fleksibilitet og tilrettelegging blir derfor viktige stikkord for 

framtidas barnehagedrift. 

 

En annen utfordring er å få tak i nok kvalifiserte søkere til 

førskolelærerstillingene i kommunen, og dermed slippe så mange 

dispensasjoner. Kommunen oppfordrer egne ansatte til å ta slik 

utdannelsen, og tilrettelegger for at dette skal være mulig. Vi har 

også fått et lokalt studiesenter i Næringshagen som gjør det enklere 

å ta utdannelse/videreutdannelse ved å følge undervisning-

en/forelesningene fra lokalene i Eidsvåg. 

 

Retningslinjer/ 

føringer mot 2020: 

 Ha et fleksibelt og variert barnehagetilbud av god kvalitet, 

som ivaretar både barn og foreldres behov 

 Øke graden av ansatte med førskolelærerutdanning slik at 

dispensasjonssøknader unngås 

 Ha gode og funksjonelle lokaler og uteområder for barn og 

ansatte.  

 Skoler og barnehager skal ha gode samarbeidsrutiner for 

overgang fra barnehage til skole. 

 

 

 

 

 

 



 Kommuneplan for Nesset Side 30 

 Samfunnsdel og arealdel  Dato 18.07.2012 

 

Skolene 

Skolene i Nesset er formelt inndelt i to enheter. Det er Eidsvåg barne- og ungdomsskole, 

og Indre Nesset barne- og ungdomsskule. Dette er en løsning som kom på plass etter 

omorganiseringen til enheter i 2005. Det er pålagt gjennom lov å ha skolefaglig kompetan-

se på kommunenivå. Rådmannen har derfor en skolefaglig rådgiver i sin stab som 

koordinerer og ivaretar den faglige delen.  

Skoleutviklingsplan 

10.11.2011 

Nesset kommune fikk i løpet av 2009 vedtatt en skoleutviklings-

plan. Dette er viktig styringsverktøy for politikerne og for de 

ansatte i skoleverket for å jobbe konkret med utvikling og 

resultatmål i skolen. Utviklingsplana tok utgangspunkt i kommu-

nens vedtatte hovedmål.  Ny og oppdatert versjon av skoleutvik-

lingsplana ble vedtatt i kommunestyret 10.11.2011. 

 

Kunnskapsløftet har gitt skolene nye utfordringer og muligheter i 

undervisningen, og reformen har vært tydelig på at den enkelte elev 

skal få tilpasset opplæring. Skolemiljøet skal bidra positivt til 

elevenes helse, trivsel og læring. Kvaliteten i undervisningen skal 

være like god for alle elever, uavhengig av hvor de bor eller 

hvilken skole de går på. Skolens virksomhet bygger på et felles 

plangrunnlag for hele kommunen. Vi ønsker at skolene i Nesset 

skal være et faglig og sosialt høydepunkt i alle elevenes liv.  

 

Elevtall Ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole var det 314 elever da 

kommuneplanarbeidet startet i 2008. Høsten 2011 var det 282 

elever ved skolen (10,2 % nedgang). 

 

Ved Indre Nesset barne- og ungdomsskule var det til sammen 100 

elever ved de tre skolene Vistdal, Eikesdal og Eresfjord i 2008. 

Ungdomstrinnene her er allerede slått sammen. Høsten 2011 var 

det til sammen 86 elever på de tre skolene (14 % nedgang).  

De kommende årskullene er små i både Eikesdal og Vistdal, og det 

blir etter hvert krevende å få rekruttert kvalifiserte lærere.  

 

Det må imidlertid fremheves at det er en styrke for bygdene med 

skoler som er godt forankret i lokalmiljøet og bidrar til trygge 

oppvekstmiljø. I løpet av perioden fram mot 2020 må antakelig 

politikerne likevel måtte ta diskusjonen om hvor grensen går 

mellom skolens faglige innhold og elevenes lærings og utviklings-

behov og rettigheter i forhold til opplæringsloven, og det å beholde 

grendeskolene  ”for enhver pris”. 
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Utfordringer Skolene i Nesset scorer i flere fag under gjennomsnittet i nasjonale 

prøver. Det er derfor et klart mål å forbedre resultatene opp på et 

nasjonalt nivå. Siden innføringen av skoleutviklingsplana i 2009, 

ser vi likevel en positiv utvikling når det gjelder resultater ved 

nasjonale prøver. Fylkesmannen påla oss for noen år siden å 

utarbeide et system som kunne sikre at alle elevene hadde godt nok 

læringsutbytte på alle årstrinn.  Dette systemet er nå utarbeidet, og 

det vil dokumentere den enkelte elevs utvikling gjennom hele 

skoleløpet.  

 

Skolene er en del av den nye digitale hverdagen. Dette krever 

investering i materiell og heving av kompetanse for personalet og å 

få integrert utvikling av digitale ferdigheter i undervisninga. 

 

Godt psykososialt miljø er grunnleggende for all læring. Det 

arbeides kontinuerlig med det psykososiale miljøet, og det er 

nulltoleranse for mobbing! 

  

Retningslinjer/ 

føringer mot 2020: 

 Arbeide for at vi har en skole med god opplæring i et trygt 

og inspirerende læringsmiljø. 

 Arbeide for at skolene i Nesset oppnår gode resultater på 

nasjonale prøver, der det er en målsetting å oppnå resultater 

på nasjonalt nivå innen 2014,  jfr. skoleutviklingsplana. 

 Drive med langsiktig planlegging med utgangspunkt i 

sentrale føringer for opplæring og lokale prioriteringer. 

 Formålstjenlig og effektiv bruk av IKT i opplæringa med 

konkrete opplæringsmål på alle trinn.  

 Skoler skal ha gode samarbeidsrutiner for overgangene 

mellom småskole til mellomtrinn og mellomtrinn til ung-

domstrinn. 

 Ha et godt samarbeid mellom hjem og skole, og elever og 

foreldre som er fornøyde med, og stolte av skolen sin. 

 

 

Helse og omsorg 

Enheten Helse og omsorg er den største enheten i kommunen med til sammen ca 175 

ansatte. Den har tidligere vært oppdelt i en stor og noen mindre enheter. Imidlertid var ikke 

denne oppdeling hensiktmessig i og med at det var de samme brukerne som hadde 

tilbud/oppfølgingsbehov fra flere enheter. Det å koordinere ressursene var et av hovedar-

gumentene da vi slo sammen 3 enheter fra 01.01.2009. Helse og omsorg består av tidligere 

Pleie og omsorg, Helse og forebygging, Aktivitetstjenesten og Legetjenesten. 
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Helse og omsorgsplan Helse og omsorgsplana ble etter en god prosess med planprogram 

og høring vedtatt i kommunestyret 16.06.2011. Gjennom arbeidet 

med helse og omsorgsplana er det lagt langsiktige strategier for 

hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunen best skal kunne 

ivaretas. Planen har fokus på koordinering av tjenester og helhetlig 

tenking i tilbudene for alle aldersgrupper. 

 

Etter en KOSTRA analyse av hele den kommunale tjenesteproduk-

sjonen i 2010, kom det klart fram at Nesset kommune hadde en 

meget god dekning av institusjonsplasser og døgnbemannede 

boliger. Mens Nesset lå nest høyest på 41 % dekning, lå gjennom-

snittet i kommunegruppe 2 på 30 %.  

 

Kommunestyret gjorde 09.12.2010 vedtak om å avvikle Eresfjord 

Bofellesskap. Dette er utført og fortsatt ligger Nesset blant de 5 

kommunene i Møre og Romsdal som har høyest dekning av 

institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning.  

  

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 01.01.2012.  Det er i dag 

uklart hvor stort behovet er for institusjonsplasser og kompetanse 

er etter innføringen av Samhandlingsreformen. Vi har fått tilbud fra 

Molde kommune om å delta i et interkommunalt lokalmedisinsk 

senter på Råkhaugen. Så langt er dette utsatt inntil videre av våre 

politikere i påvente av å høste noen erfaringer fra Samhandlingsre-

formen.  
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Utfordringer Det er og har vært et stort problem å få leger til mindre distrikts-

kommuner, og legetilgangen må forbedres dersom flere oppgaver 

skal legges over til kommunene. I Nesset har kommunestyret gjort 

vedtak om at vi skal delta i en interkommunal legevaktordning 

sammen med Molde, Fræna og Eide. Denne ordningen starter i 

april 2012 og skal i første omgang ha 1 års prøvetid. Et slikt 

interkommunalt legevaktsamarbeid vil være med å redusere 

vaktbelastningen betydelig for våre leger.  

 

Det er innen Helse og omsorg vi i fremtiden vil ha størst utford-

ringer med å rekruttere inn ansatte med kompetanse. Sentrale og 

lokale kampanjer for å få unge til å velge seg omsorgsyrket ser 

imidlertid så langt ut til å ha hatt en positiv effekt på antall elever 

som søker studieplassene innen helsefag dette skoleåret. I 

samarbeid med Sunndal kommune, Tingvoll kommune og Sunndal 

videregående skole er det igangsatt en klasse for voksne (vikarer og 

deltidsansatte) med formål å få fagbrev i helsefag. 

 

Kommunen opplever et stadig økende behov for tjenester i 

brukernes hjem. Det er flere som vil motta sine tjenester i egen 

bolig. I 2008 har vi hatt flere brukere enn noen gang med 

omfattende hjelpebehov som har mottatt hjelp i egen bolig. Det å 

stille opp med relativt mye personell i brukernes bolig er 

kostnadskrevende. Slike utgifter kan også være vanskelig å forutse. 

Det er derfor viktig at vi mot 2020 har en langsiktig planlegging på 

hvordan vi ønsker at omsorgstrappa i kommunen skal være for å 

kunne gi våre brukere best mulig tilrettelagte tilbud.  

 

Statistikken viser at Nesset kommune ikke får noen ”eldrebølge” i 

årene som kommer. Likevel vil en kunne påregne at behovene for 

de ulike bo- og tjenestetilbudene innenfor helse og omsorgssekto-

ren vil kunne endre seg fram mot 2020. Dette spesielt som en følge 

av Samhandlingsreformen.  

 

I dag har kommunen et bofellesskap i Indre Nesset. Bofellesskapet 

i Eresfjord står tomt. I boligpolitisk plan er det vedtatt at vi skal 

bygge ut egne omsorgsboliger og sentrumsnære leiligheter med 

livløpsstandard. 

 

Retningslinjer/ 

føringer mot 2020: 

 Arbeide for å rekruttere inn kvalifisert personale til enheten, 

gjerne lærlinger. 

 Sørge for kompetanseheving av egne ansatte. 

 Ha godt dokumenterte system for intern kontroll og avviks-

håndtering. 

 Arbeide for å ha en effektiv utnyttelse av data som verktøy i 

tjenesten. 

 Arbeide for å ha en stor grad av brukertilfredshet.  

 Arbeide for å ha motiverte ansatte.  

 Forebyggende og helsefremmende arbeid skal ha fokus i alt 

planarbeid. 
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Tekniske tjenester 

Kart og oppmåling Vi har et samarbeid med Gjemnes kommune om salg av oppmå-

lingstjenester. Gjennom IKT ORKide har vi også vært fått 

muligheter for å legge ut gode digitale kart på vår hjemmeside 

 

Vedlikehold av veger Nesset kommune har 53 km med kommunal veg. Det er fortsatt 

flere kommunale veger med grus, og vi får tatt noe asfaltering hvert 

år. På samme måte som det har vært fokus på et stort etterslep hva 

gjelder vedlikehold av kommunale bygg, har også kommunen et 

stort etterslepp på vedlikehold når det gjelder veger. 

 

Vann og avløp Kommunen har 8 vannverk og skal sikre fremtidig god og 

helsemessig tilfredsstillende vannforsyning. Kommunen har 

kommunale avløpsanlegg på 9 steder rundt om i kommunen og skal 

etterkomme fastsatte krav til utslippstillatelser.  

 

Brannvesen Brannvesenet i Nesset består av en 100% fast stilling, og resten er 

deltidsbrannmannskaper.  Likevel framstår brannvesenet som en 

robust innsatsenhet som tar ansvar når akutte brann- og ulykkes-

hendelser oppstår. Her har vært avsatt penger til innkjøp av 

nødvendig utstyr og biler. 

 

Eiendommer Vaktmestertjenesten er i dag i stor grad organisert til teknisk drift. 

Noen enheter har fortsatt egne vaktmestre, men det er unntakene. 

Når det gjelder renholdere er de i stor grad fordelt på den enkelte 

enhet.  Mange kommuner har gått inn og vurdert disse tjenestene 

spesielt for å se om annen type organisering kan være hensiktmes-

sig. En slik vurdering regner vi med også vil komme i Nesset.  

 

Den kommunale bygningsmassen har et stort vedlikeholdsetterslep. 

I januar 2009 kom regjeringen med en tiltakspakke som skulle gi 

kommunene et ekstra bidrag til å gjøre noe med vedlikeholdsetter-

slepet. For Nesset kommune utgjorde dette 2 millioner kroner, og 

kom godt med i et minimalt budsjett til vedlikehold.  

For årene 2011 og 2021 er vedlikeholdsbudsjettet økt fra  

kr 200 000 til kr 500 000. I økonomiplana ligger det inne en 

nedtrapping til kr 300 000 fra 2013. Til tross for noe økning i 

budsjettet til vedlikehold, er det for lite til at behovet kan dekkes. 

Kommunen har til sammen 25.000 m2 med kommunale bygg som 

skal vedlikeholdes med disse pengene. Ny vedlikeholdsplan iht. 

innmeldte behov er under utarbeidelse våren 2012.  

 

For årene 2009 – 2011 ble det jobbet mange store investeringspro-

sjekter, og etterslepet på investeringsprosjektene har i stor grad blitt 

tatt inn igjen. Investeringene er betydelig redusert i økonomiplan-

perioden 2012-2015 (med unntak av flerbrukshall). 
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Retningslinjer/ 

føringer mot 2020 

 Arbeide for god framkommelighet og vedlikehold på 

kommunale veger både vinter og sommer 

 Levere god kvalitet på drikkevannet, og ha en sikker og 

effektiv vannforsyning 

 Arbeide for å sikre de myke trafikantene gjennom flere 

gangveger i kommunen 

 Ta igjen vedlikeholdsetterslep på kommunale bygninger 

 Drive aktivt forebyggende arbeid innen brannsikring 

 Levere gode karttjenester på nettet 

 

 

 

Kirke og Kultur 

Plan for idrett, fysisk         

aktivitet og kulturbygg 

På kulturområdet er det utarbeidet en egen plan for idrett, fysisk 

aktivitet og kulturbygg. Planen inneholder viktige områder for 

utvikling av kulturområdet, selv om det er tatt inn flere prosjekt enn 

det som det er muligheter for å realisere gjennom en begrenset 

økonomisk ramme. 

 

Nesset prestegard I 2009  ble ombygging av fjøsen ved Nesset prestegard til 

kultursenter og museum påstartet.  I August 2010 fikk Nesset 

prestegard  tildelt ”Olavsrosa” fra  Norsk Kulturarv for godt 

gjennomført renoveringsarbeid av fjøsen.   

Nesset prestegard har blitt et fyrtårn for Nesset, og i perioden fram 

mot 2020 blir videreutvikling av konseptet viktig. Bjørnsonfestiva-

len har hatt god oppslutning i Nesset de senere årene. 

 

Stor aktivitet Det er stor aktivitet innen det frivillige organisasjonslivet i Nesset. 

Lag og foreninger får noe økonomisk støtte fra kommunen. Videre 

ligger ansvaret for ungdomsklubb, ungdommens kommunestyre, 

kulturskolen og folkebadet innunder enheten kultur.  

 

Helleristningene på 

Bugge 

Helleristningene på Bugge er en unik severdighet i kommunen, og 

her er potensialet stort. Besøkene var dårlige i 2008, men det ble i 

2008 inngått avtale med fylket om en skjøtselplan og vi har tro på 

at vi greier å gjøre severdigheten mer tilgjengelig og interessant i 

årene framover. 

 

Satsingsområde mot 

2020 

Ved gjennomføringen av samfunnsanalysen for Nesset kommune, 

ble mulighetene innen kultur og reiseliv fremhevet. På folkemøtene 

kom det også mange gode innspill på severdigheter og viktige 

kulturminner som kommunen bør ta vare på. Kultur som tema er 

behandlet av ei egen arbeidsgruppe i forbindelse med rullering av 

kommuneplana. Dette som en følge av at kultur i kommuneplana er 

prioritert som ett av fire satsingsområder fram mot 2020. 

 

Retningslinjer/ 

føringer mot 2020 

Se kultur som eget satsingsområde fram mot 2020. 
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NAV 

NAV Nesset ble etablert 27. mai 2008, og offisielt åpnet 20. juni. Tjenestetilbudet i NAV 

omfatter: 

 

Sosiale tjenester 

Arbeidsmarkedstjenester 

Trygdeytelser og pensjoner 

Husbankens tilskuddsordninger 

I hele landet ser vi at omleggingen til NAV med sammenslåing av sosial, trygd og arbeid 

gir store utfordringer for brukerne og de som jobber i systemet. Pr. 2009 er det organisert 

gjennom et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Denne organisasjonsformen 

er krevende, ikke minst for lederne som må forholde seg til 2 rapporteringslinjer. 

 

Noe av ideen bak NAV-reformen var at man skulle se de statlige ordningene i sammen-

heng med de kommunale. Flere kommuner har klagd på at sosialhjelpsbudsjettet har økt 

som følge av NAV reformen, og begrunner dette med at de ansatte må jobbe mer med 

statlige oppgaver i stedet for kommunale. I Nesset ser vi resultatet helt annerledes, og vi er 

således et godt eksempel på at de ideene som lå bak innføringen av NAV reformen faktisk 

lar seg gjennomføre. For regnskapsåret 2011 har vårt NAV kontor spart inn over 1 mill 

kroner i sosialhjelp, og dette representerer ca 40 % av budsjettet. Det er godt gjort! På 

kontrollspørsmålet om vi har mange klagesaker er svaret nei. Alle har fått det de har krav 

på etter lov om sosiale tjenester. 

 

 

Retningslinjer/  

føringer mot 2020 

 Levere gode tjenester til innbyggerne innen alle fagområde-

ne 

 Sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å 

utføre den jobben som de skal 

 Ha et godt samarbeid med bedriftene i kommunen 

 Arbeide for at det lokale NAV kontoret har en positiv 

utvikling 

 Ha god brukertilfredshet 

 

 

Servicekontoret - service internt og eksternt 

I mai 2006 ble Servicekontoret i kommunehuset offisielt åpnet. Dette er kommunens hjerte 

og ansikt utad. Her er kundemottak, postmottak og arkiv, sentralbord og politisk 

sekretariat. Serviceinnstillingen ovenfor publikum og interne brukere er viktig, og våre 

medarbeidere i Servicekontoret har fått mye ros for den jobben de har gjort siden åpningen 

av kontoret for vel 5 år siden. 
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Kommunelovens § 4 I følge Kommunelovens § 4 skal ”kommuner og fylkeskommuner 

drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges 

best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunal og 

fylkeskommunale forvaltningen.” Kommunen fikk ny hjemmeside 

januar 2007. Det er Servicekontoret som har et hovedansvar her, 

men alle enheter har ansvar for å legge ut viktig informasjon til 

innbyggerne. Alle politiske saker legges ut etter hvert som de er 

sendt ut til politikerne og behandlet i styrer, råd og utvalg. Videre 

legges alle postlister ut.  

 

Kommunens 

hjemmesider 

Mulighetene er mange på internett og bruk av vår hjemmeside. Vi 

har fått gode skår på de to siste årenes undersøkelser fra Norge.no, 

men det krever kontinuerlig arbeid med informasjon og utvikling. 

 

Retningslinjer/ 

føringer mot 2020 

Servicekontoret er kommet for å bli, men oppgavene vil bli noe 

endret over tid. Det fikk vi et eksempel på ved åpning av NAV 

kontoret. Oppgaver med bostøtte og husbanklån som tidligere lå i 

servicekontoret ble nå flyttet over til NAV. Effektivisering ved 

hjelp av IKT påvirker oppgavene og rutinene ved kontoret.  

 

I dag bruker for eksempel politisk sekretær en del tid på oppkopie-

ring og utsendelse av dokumenter til politiske møter. Det bør være 

mulig å avvikle politiske møter, og innføre papirløse møter i stedet.  

Det fremmes en sak om dette til formannskapet våren 2012, og 

forslaget er at først prøves dette ut i formannskapet for deretter at 

hele kommunestyret og de andre utvalgene kobler seg på fra 

01.01.2013. 

 

 

 

IKT – eKommune mot 2020 
IKT er et så viktig et verktøy for utvikling og nytenkning (hovedutfordring innen 

arbeidsgiverpolitikken) at det er naturlig at det blir omtalt i kommuneplanen mot 2020. 

 

Visjon KS har lansert en visjon for eKommunen, og peker på at norske 

kommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk 

innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. KS 

mener at dette kan oppfylles gjennom for eksempel flere tjenester 

på nett, mer elektronisk samhandling innen helse- og omsorgstje-

nesten, bredbånd, interkommunalt IKT-samarbeid, strategisk IKT 

ledelse og kompetanseutvikling.  

 

Orkide Nesset kommune er med i IKT ORKidè, og har store fordeler av 

dette med tanke på å nå mål oppsatt i eKommune 2012. Det er 

utarbeidet en lokal IKT strategi plan som bidrar til at både ledere 

og politikere får bedre innsikt i de muligheter som IKT gir oss, og 

kan være pådrivere videre i organisasjonen. 

 

 



 Kommuneplan for Nesset Side 38 

 Samfunnsdel og arealdel  Dato 18.07.2012 

 

5.6 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 

En framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk er nøkkelen for å rekruttere og beholde dyktige og 

kompetente medarbeidere. Men morgendagens medarbeidere, generasjon nexters, har med 

seg andre holdninger og forventninger inn i arbeidslivet enn det vi er vant til. De er 

myndiggjorte og vet at det er arbeidsgiver som må være på tilbudssiden fordi det er få av 

dem. Derfor kreves det at også lederne er godt skolerte og dyktiggjort som ledere. En god 

og en dårlig leder kan utgjøre hele forskjellen på om ansatte trives og om det er lett eller 

vanskelig å rekruttere inn nye medarbeidere. Morgendagens medarbeidere vil ha store 

valgmuligheter på arbeidsmarkedet, og de arbeidsgiverne som jobber aktivt med sin 

arbeidsgiverstrategi vil være de som lykkes i å få tak i de beste. 

 

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikkens kjerne kan defineres som de handlinger, 

holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer 

overfor medarbeiderne hver dag. Denne kjernen kan også beskrives 

ved arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige 

energien i organisasjonen. 

 

Mot 2020 Kommunen må konsentrere seg om to store arbeidsgiverutfordring-

er fram mot 2020: 

               

 Evnen til utvikling og nyskaping 

 Tilgangen på og forvaltning av egen arbeidskraft 

 

Det er ikke tilfeldig at evnen til utvikling og nyskaping står som 

punkt 1. Vi vet at det er lave fødselskull i de tiårene som kommer, 

og at det blir en kamp om arbeidskraften. De arbeidsgivere som 

legger til rette for nytenkning og utvikling på alle nivå i organisa-

sjonen vil bedre kunne løse framtidig arbeidskraftutfordringer 
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God arbeidsgiver- 

politikk 

En god arbeidsgiverpolitikk: 

 

 Utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, 

medarbeidere og tillitsvalgte 

 Fremmer utvikling og måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel 

 Kan brukes i kommunikasjon for å øke kommunens attrak-

tivitet 

 

Alle organisasjoner trenger å vite hvem man er og hva man står for. 

Vi får vår identitet gjennom kjennetegn som skiller oss fra andre. 

Identiteten er utgangspunktet for organisasjonens kommunikasjon 

med sine omgivelser. Derfor er identitet et viktig innsatsområde for 

å påvirke kommunens omdømme. Et felles verdigrunnlag, visjon, 

fortellinger, symboler og en felles grafisk profilering vil ha 

betydning, og dette har Nesset i stor grad fått på plass. 

 

Medarbeidere som deler organisasjonens mål og verdier, og 

opplever at oppgavene de utfører er viktig, vil forplikte seg langt 

utover snevre, personlige interesser. De vil være gode ambassadø-

rer gjennom sine hverdagssamtaler. Identitet handler om stolthet, 

trivsel, effektivitet og konkurranseevne i arbeidsmarkedet. En 

framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk verdsetter kompetente 

medarbeidere og helhetlig og utfordrende lederskap 

 

Kompetente 

medarbeidere 

Kompetente medarbeidere handler om: 

 Selvstendige kunnskapsmedarbeidere  

 Myndiggjort i lys av fag, erfaringer, holdninger, verdier , 

delegasjon og tillit 

 Selve forutsetningen for å skape kvalitet 

 forvalter sin viten til organisasjonens beste 

 Initierer utvikling 

 

Lederskap Helhetlig og utfordrende lederskap handler om: 

 

 Helhet – samspill mellom politisk og administrativt leder-

skap  

 Helhet - administrativt lederskap på tvers 

 Utfordrende – delegere og myndiggjøre gjennom å utfordre, 

stille krav og støtte 

 Utfordrende – invitere medarbeidere og tillitsvalgte til 

medledelse 
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5.7 Kommuneøkonomi 

Kommunen skal over tid bidra til god velferd for innbyggerne. Det er viktig at den 

økonomiske forvaltningen skjer med basis i en bærekraftig økonomi, slik at ressursbruken i 

dag ikke truer velferden til innbyggerne i fremtiden.  

 

Stabil økonomi Stabil økonomi er en viktig forutsetning for kvalitet og forutsigbar-

het i de tjenester kommunen yter til innbyggerne. Framtidige 

investeringsbehov krever jevn og god budsjettdisiplin og 

tilstrekkelig avsetning av midler gjennom de årlige budsjettproses-

sene. 

 

Handlefrihet Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Det er fra 

kommunal- og regionaldepartementet side antydet at netto 

driftsresultat bør være 3 % av driftsinntektene for å ha en sunn 

økonomi. Kommunen er avhengig av et godt netto resultat for å 

kunne avsette til reserver, for å ha buffere i forhold til svingninger i 

skatteinntekter, renteutgifter, lønnsoppgjør, pensjonsutgifter samt 

egenkapital til investeringer. 

 

Vårt netto driftsresultat har vært variert en del de siste årene. Vi har 

vært nødt til å foreta noen kutt i budsjettene for å redusere i 

driftsutgiftene. Dermed har vi tro på at vi nå styrer inn i den ”gode 

økonomiske sirkel”, og kan få til et positivt netto driftsresultat med 

avsetninger til bufferfond.  

 

Nøkkeltall  
I % av driftsinntektene 2007 2008 2009 2010 2011 

Netto driftsresultat - 0,4 -1,6 5,2 3,9 1,5 
Netto renter og avdrag - 0,2 3,7 2,6 4,7 4,4 
Brutto investeringsutgifter 4,7 11,7 19,9 22,6 12,1 
Netto lånegjeld 53,3 59,8 66,8 78,5 85,3 
Disposisjonsfond 1,9 0,3 1,4 4,8 4,7 

 

Stor aktivitet I årene 2009-2011 hadde kommunen en særdeles stor investerings-

aktivitet. Dette virket inn på driftsbudsjettet og finanskostnadene i 

neste omgang. Like fullt er de investeringer som nå har vært gjort 

helt nødvendige. Her nevnes for eksempel renovering av småskolen 

i Eidsvåg og utbygging av NOS som to av de større prosjektene.  
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6. Satsingsområder 

For å nå vår visjon og vårt hovedmål  om å snu befolkningsnedgangen, stabilisere 

folketallet og legge til rette for vekst gjennom å framstå som en attraktiv bo- og arbeids-

kommune, er det i planperioden prioritert  4 satsingsområder. Satsingsområdene er 

prioritert ut fra de utfordringer, fortrinn, særpreg og kvaliteter vi har som kommune. 

Samtidig ønsker vi gjennom dette kapitlet i kommuneplanen å synliggjøre kommunens 

rolle som samfunnsutvikler. 

I dette arbeidet har vi hatt egne arbeidsgrupper bestående av lokale ressurspersoner, som 

har beskrevet det enkelte satsingsområdets fortrinn og muligheter. Mange av tiltakene og 

føringene kommer også til uttrykk i enhetenes sektorplaner og vil komme fram i 

kommunens årlige handlingsplan i arbeidet med å nå kommunens målsettinger. 
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6.1 Kommunen som arbeids, bo og servicekommune 

Fortrinn og muligheter Nesset har mange fortrinn som liten kommune med en sentral 

beliggenhet i forhold til et stort arbeidsmarked. Antall pendlere er 

med å understreke at Nesset har sine fortrinn som bokommune. 

Gjennom å fokusere på tiltak som kan videreutvikle Nesset som en 

attraktiv arbeids-, bo-, og servicekommune har kommunen gode 

forutsetninger for å lykkes med en positiv folketallsutvikling. 

 

For de som har bodd i Nesset i mange år, gjerne født og oppvokst 

her, tar man en del fortrinn forgitt. Da er det bra å få nye øyne 

utenfra som kan gjøre oss oppmerksom på de mange fordelene som 

innbyggere til daglig ikke tenker over. Spesielt det gode oppvekst-

miljøet, et trygt og godt nærmiljø, og at folk bryr seg om 

hverandre. Det blir også påpekt at det er kort vei mellom folket og 

makta, og dermed større muligheter for påvirkningskraft. Kort vei 

til alt naturen har å by på er også et klart fortrinn for naturglade 

mennesker. I Nesset har vi et roligere liv – her kan man finne det 

gode liv! 

 

Kommunen har et rikt kulturliv, og mange frivillige lag og 

organisasjoner. Disse legger ned mange årsverk i dugnadstimer, og 

er av uvurderlig stor betydning for bygdenes utvikling og trivsel.  

 

Det er positivt at det er etablert en egen næringshage i kommunen. 

En økt satsing på næringsutvikling og en aktiv næringspolitikk kan 

være med på å tiltrekke seg næringsvirksomhet, utvikle eksisteren-

de næringsliv og utløse lokalt entreprenørskap, som kan gi en økt 

sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i kommunen. 

 

Skal vi lykkes med å legge til rette for økt tilflytting til hele 

kommunen er vi avhengige av å utvikle et sterkt sentrum med 

nødvendige offentlige og private servicetilbud til våre innbyggere. 

 

Nesset samarbeider i dag med våre nabokommuner om en rekke 

interkommunale løsninger og tiltak for å utvikle den enkelte 

kommune og regionen som helhet. De to store hovedutfordringene i 

romsdalsregionen er rekruttering og nyskaping.  

 

Skal vi tiltrekke oss nye innbyggere vil det derfor være nødvendig 

at det gode bomiljøet i bygdene våre blir formidlet ut. Kommunen 

skal være med på å tilrettelegge for at folk velger å bosette seg og 

blir i Nesset, men kommunen greier ikke dette alene.  Bygdene, 

folket i bygdene og frivillige lag og organisasjoner representerer en 

betydelig ressurs i denne sammenhengen.  

 
Mål for satsingsområ-

det 
Videreutvikle Nesset som en attraktiv arbeids-, bo- og 

servicekommune. 

 



 Kommuneplan for Nesset Side 43 

 Samfunnsdel og arealdel  Dato 18.07.2012 

 

Retningslinjer/  

føringer mot 2020: 

For å utvikle satsingsområdet Arbeids, bo og servicekommune mot 

kommunens visjon og hovedmål har arbeidsgruppen prioritert 

følgende tiltak og føringer: 

 

Arbeid og nærings-

utvikling 

Støtte opp om at Næringshagen og prosjektet ”Nesset som 

vekstkommune” sammen blir motoren i å bygge kompetanse, 

utvikle eksisterende næringsliv, tiltrekke seg annen næringsvirk-

somhet og stimulere til entreprenørskap. 

 

Lokalsamfunns-

utvikling 

Legge til rette for og støtte opp om tiltak som fremmer trivsel og 

bolyst både i sentrum og bygdene i Nesset.  

Boligpolitikk Legge til rette for tilflytting og bosetting gjennom et variert 

boligtilbud med selveier- og leieboliger til ungdom, eldre og folk i 

etableringsfasen. 

 

Kommunikasjon og 

infrastruktur 

Arbeide for gode kollektivtilbud mellom Molde og Sunndal og 

rutetilbud mellom Eidsvåg og indre Nesset. 

 

Kommunen har startet arbeidet med å utarbeide en egen Trafikk-

sikkerhetsplan. 

 

Utvikle Eidsvåg som 

handelssentrum 

I samarbeid med næringslivet skal Eidsvåg som kommunesenter 

videreutvikles og moderniseres til å bli et mer levende sentrum og 

et naturlig førstevalg for kommunens innbyggere med hensyn til 

handel, service og tjenestetilbud. 

 

Arbeid med ny reguleringsplan for Eidsvåg sentrum vil ble startet 

opp i 2011. 

 

Markedsføring Kommunen må etablere en egen profilerings- og markedsførings-

strategi bygd på kommunens særpreg og identitet.  
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6.2 Næring og arbeidsplassutvikling 

Nesset Næringshage og 

prosjektet Nesset som 

vekstkommune.  

Nesset Næringshage ble etablert i 2005 i samarbeid med næringsli-

vet i kommunen, fylket, Siva og Sunndal Næringsselskap. 

Samarbeidet er videreført i det nye næringshageprogrammet og 

etableringen av Aura Næringshage AS, som har en varighet ut året 

2021.  

 

Målsettingene for Næringshagen er blant annet å bidra til 

næringsutvikling gjennom etablererveiledning, nyskaping, 

kompetanseutvikling og verdiskapning i det eksisterende 

næringsliv.  

 

Som en følge av at kommunen er en næringssvak kommune med en 

stor nedgang i folketallet de siste årene og mange pendlere, har vi 

gjennom et spleiselag fått ekstraordinære midler fra fylket i en 

treårs periode til en ekstraordinær satsing på nærings- og 

samfunnsutvikling i Nesset. I 2009 ble det opprettet  to engasje-

mentstillinger i dette prosjektet. Prosjektet har fått navnet Nesset 

som vekstkommune,  og ble etter søknad til fylket i 2012 forlenget 

til ut året 2013.  

 

Sammen blir Næringshagen og Vekstkommuneprosjektet viktige 

ressurser i arbeidet med å legge til rette for vekst og utvikling i 

Nesset kommune.  

 

Strategisk næringsplan Kommunestyret vedtok i juni 2006 en strategisk næringsplan for 

Nesset kommune. Det er under utarbeidelse en egen handlingsplan 

for næringsplanen. Den strategiske næringsplanen skal rulleres 

hvert 4. år. 

 

Næringsplanen har satsingsområdene:  

 Reiseliv  

 Landbruk  

 Industri og nyskaping. 

 Energi 
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6.3 Kultur 

Fortrinn og muligheter Et variert og allsidig organisasjonsliv i kommunen er den viktigste 

ressursen for et godt kulturtilbud.  Dette omfatter musikk, idrett, 

friluftsliv, kunst og kultur, ungdom og eldre. Lag og foreninger er i stor 

grad avgjørende for det sosiale livet og trivsel i bygdene. Vi har et sterkt 

teater- og revymiljø i flere bygder og et aktivt idrettsråd som samordner 

og tar initiativ innenfor idrettsområdet.  

 

Vi har unike kulturminner som favner en tidsperiode på mer enn 10 000 

år; fra tidlig steinalder med fangstminne, helleristninger, jordbruks-

historie, industrihistorie, Bjørnson og Nesset Prestegard. Disse 

kulturminnene er med å skape en unik identitet for kommunen og er 

kilder til undring og opplevelser 

 

Vi samarbeider med Gjemnes kommune om kulturskolen. Det vurderes 

også et samarbeid med Sunndal kommune om kulturskole. Alle 

skoleelevene i Nesset får verdifulle kulturopplevinger gjennom den 

kulturelle skolesekken.  

 

Nesset kommune har en unik natur med nok plass og gode muligheter for 

allsidig friluftsliv og opplevelse: Fjell, sjø, jakt, fiske, turstier og 

preparerte skiløyper i fjellet. Vi har sterke og levedyktige bygder med 

allsidige kvaliteter. Kommunen er en viktig pådriver for samarbeid med 

frivillige og andre aktører i arbeidet med å fremme folkehelse. 

  

Bygdene har stort sett gode anlegg for idrett og kulturell aktivitet: 

Kunstgressbane, fotballbaner, skianlegg, motorsportsanlegg, nærmiljøan-

legg, samfunnshus, ungdomshus, bedehus med mer.    

 

Bjørnstjerne Bjørnson er kommunens store sønn! Gjennom den årlige 

Bjørnsonfestivalen som arrangeres i samarbeid med Molde får Nesset en 

tydelig plass på kulturkartet. Nesset prestegard  ble i anledning 

Bjørnsonsåret i 2010 innviet til kommunens museum og kultursenter. 

Dette gir oss store muligheter til økt kulturisme med bruk av Bjørnson 

mot 2020. 

 

Vi har også større kulturarrangement bygd på frivillighet og dugnad som 

Eidsvågdager, Eikesdalsdager og Raudsanddager. Alle disse arrangemen-

tene er med på å gi gode opplevelser og setter bygdene og kommunen på 

kartet på en positiv måte.  

 

Utfordringer Dalende dugnadsånd, mange deltakere, færre produsenter og ildsjeler. 

Vanskelig å få til samling om fellesanlegg: Eks, større skianlegg, 

flerbrukshall og forsamlingshus i bygdene.  

 

Profesjonalisering kan oppleves som ei utfordring gjennom at en stadig 

større andel av det frivillige arbeidet blir fokusert på inntektsbringende 

tiltak fremfor fokus på selve aktiviteten. 
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Mål for satsings-

området 

Gjennom kommunen sitt kulturarbeid skal det stimuleres til glede, 

trivsel og identitet.  

 

Det er viktig at alle bygder har gode sosiale møteplasser og aktivitets-

tilbud som er tilpasset bygda sine ønsker og behov.  

 

Kommunen skal stimulere og hjelpe til slik at lag og foreninger har gode 

arbeidsvilkår for å sikre et allsidig og variert aktivitets- og kulturtilbud i 

alle bygder. Kommunen har også et overordnet ansvar for fellestiltak og 

samordning som kommer alle innbyggerne til gode. 

 

Retningslinjer og 

føringer  

For å utvikle satsingsområdet kultur mot kommunens visjon og hovedmål 

har arbeidsgruppen prioritert følgende retningslinjer og føringer:  

Hus og anlegg Legge til rette for større fellesanlegg som kommer alle til gode:  

flerbrukshall, skianlegg, kultursenter, motorsport, kunstgressbane, mm.  

 

Legge til rette for og hjelpe til med drift, investering og utvikling av 

lokale forsamlingshus og aktivitetsanlegg i alle bygder.  

 

Videreføre gratis husleie i alle kommunale bygg og anlegg for lag og 

foreninger som aktiviserer barn og ungdom. 

 

Aktiv planlegging gjennom kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

kulturbygg, og hjelp til med finansiering gjennom spillemiddelordninga.  

  

Markedsføring Med en offensiv satsing på kulturisme og Nesset Prestegard som vårt 

lokale fyrtårn, bør vi få markedsført dette gjennom vårt Destinasjonssel-

skap Molde og Romsdal, samt vurdere andre mer utradisjonelle 

markedsføringsmetoder. For eksempel deltakelse på reiselivsmesser, 

Villmarksmesser osv. 

 

Kommunen si heimeside bør åpnes for tydeligere markedsføring av 

aktiviteter og tilbud; lenker og aktivitetskalender, kontaktinformasjon til 

lag og foreninger, kan det utvikles en egen ”portal” for lag og foreninger? 

Kulturmeldinga; ”Det skjer i Nesset” har ein viktig funksjon. 

 

Plan og samordning Gjennom idrettsrådet og andre fora stimulere til samarbeid, samordning 

og kompetansebygging mellom ulike aktører på kulturfeltet. Kommune-

delplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg er et viktig redskap for 

overordnet planlegging og prioritering.  

  

Fellestiltak Fagområdet kultur skal samarbeide med lag og foreninger og hjelpe til 

med bygdedager, festivaler, kulturarrangement og idrettsarrangement.   

 

Nesset folkebibliotek skal utvikles til en viktig informasjons- og 

litteraturleverandør og kunnskapsbase.  
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Opplevelser Satsing på reiseliv, turisme og naturbaserte aktiviteter skal også komme 

kommunens innbyggere til gode gjennom: turer, kart, preparerte 

skiløyper, merka og tilrettelagte stier og opplevelsespunkt knyttet til natur 

og kultur. Bjørnsonfestivalen og aktiviteter på Nesset Prestegard skal 

være med å bygge identitet og stolthet.  

 

Det skal lages en kulturatlas som beskriver registrerte kultur,- og 

fangsminner i kommunen. 

 

Økonomi Kulturmidler, samarbeid om tiltak, utlån av teknisk utstyr og hjelp til 

ekstern finansiering for lag og foreninger vil være viktig for å stimulere 

og opprettholde det store mangfoldet vi har i frivillige organisasjoner.  

 

Ei krone i tilskudd gir ti kroner i produsert aktivitet gjennom den store 

dugnadsaktiviteten som blir utført.   

 

6.4 Natur og miljø 

Fortrinn og muligheter Nesset er en av kommunene i landet med størst variasjon i ulike 

naturtyper og verneområder. Dette gjennom et mangfold fra 

høgfjell og innlandsklima til kyst, sjø og vestlandsklima. Over 511 

km
2
 eller 49% av kommunens areal på 1048 km

2
 er vernet i form 

av nasjonalpark, landskapsvernområde, biotopvernområde eller 

naturreservat. Stadig nye områder blir foreslått vernet. 

 

Gjennom tusener av år har kunnskapen om de ulike naturtypene 

vært en forutsetning for bosetting i Nesset. Alle verneområdene og 

kontrasten mellom fjordlandskap og ville høgfjell gir oss store 

muligheter til å videreføre menneskets tradisjoner og historie i bruk 

av naturen gjennom ulike tiltak som sikrer en bærekraftig utvikling 

og en økt verdiskapning i kommunen. Gjennom et økt fokus på 

natur og miljø ønsker derfor kommunen å legge til rette for ulike 

naturbaserte aktiviteter og tiltak til beste for våre innbyggere, 

gjester og framtidige generasjoner. 

 

Nasjonale politiske signaler går i dag på at verneområder skal 

profileres som en kilde til verdiskapning i distriktene. Selv med 

våre naturgitte konkurransefortrinn innenfor naturbasert verdiskap-

ning, ligger det i dag store utfordringer i å omsette disse til 

lønnsom forretningsdrift. Utfordringene synes å være spesielt 

knyttet til dagens forvaltningsregime og mangelen på ressurser til 

ulike tiltak i forvaltningen av naturområdene. 

 

Mål for satsings-

området 
Naturen i Nesset skal forvaltes gjennom en bærekraftig bruk 

og verdiskapning til beste for innbyggere, gjester og fremtidige 

generasjoner. 
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Retningslinjer/             

føringer mot 2020: 

For å utvikle satsingsområdet Natur og miljø mot kommunens 

visjon og hovedmål har arbeidsgruppen prioritert følgende tiltak og 

føringer: 

Tilrettelegging Bedre tilgjengeligheten og bruken av naturen gjennom ulike 

tilretteleggingstiltak.  

 

Møre og Romsdal er pilotfylke for tiltak med universell utforming. 

Fylket vil derfor være en aktiv medspiller i arbeidet med å legge til 

rette for tiltak med universell utforming i tur/friluftsområder i 

kommunen.  

 

Barnehager og skole Barnehagene og skolene i Nesset skal få økt kunnskap om bruk og 

vern av naturen gjennom et aktivt friluftsliv. Ved Eidsvåg 

barnehage er det egen Friluftsavdeling. 

 

Næringsutvikling Legge til rette for at verdiene i naturen gjennom ulike tiltak innen 

jakt, fiske og friluftsliv blir viktige tileggsnæringer for landbruksei-

endommer. Lokale aktører skal stimuleres til å utvikle naturbaserte 

aktiviteter som en viktig del av kommunens reiselivssatsing. 

 

Miljø Ivareta arbeidet med å rette opp igjen miljøskader etter kraftutbyg-

ginger og andre naturinngrep. 

 

Legge til rette for at antall registrerte naturtyper i kommunen 

bevares. Eventuell inngrep i registrerte naturtyper skal avklares 

igjennom en reguleringsplanprosess. 

 

Naturattraksjoner Legge til rette for at lokale attraksjoner kan løftes fram som fyrtårn. 

 

Verneområder Legge til rette for at verneområdene og mangfoldet i verneområde-

ne blir attraksjoner. Legge til rette for en bærekraftig bruk av 

randsonene i verneområdene. 

 

Lokal forvaltning Arbeide for at verneverdiene best sikres gjennom lokal forvaltning. 

Arbeide for en statlig finansiering av arbeidet med forvaltning av 

våre verneområder. 
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7. Samfunnssikkerhet 

Katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i viktige samfunnsfunksjoner viser ofte at samfunnet 

ikke er godt nok forberedt på å håndtere vanskelige situasjoner på en tilfredsstillende måte. 

I de fleste tilfeller vil hendelsene ikke være større enn at kommunens brannvesen, det 

lokale lensmannskontoret og kommunens helsetjeneste vil ha kapasitet til å kunne takle 

situasjonen.  

 

Dersom det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene 

sine ressurser ikke er tilstrekkelige, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryd-

dingsaksjoner. I slike situasjoner har kommunen klare forpliktelser til å ivareta innbygger-

nes sitt ve og vel, både i fred og krig.  

 

Konsekvensene av slike hendelser eller sannsynligheten for at de kan inntreffe, kan 

reduseres dersom risikovurderinger er utført på forhånd i planprosessen. Beredskapsmessi-

ge hensyn skal derfor ivaretas i den kommunale planleggingen. Spesielt gjelder dette for 

arealplaner, reguleringsplaner, boligplaner og lignende. Dette for å forebygge at det 

oppstår unødvendige situasjoner.  

 

Eksempel på hendelser 

i vår kommune 

Både eldre og nyere historie i Nesset viser at ulykker og katastrofer 

kan inntreffe. Tjellafonna som gikk kvelden den 22. februar 1756 

blir regnet som det største fjellskredet i historisk tid i Norge. I 

nyere tid er det Nyttårsorkanen som feide innover Vestlandet tidlig 

på morgenen den 1. januar 1992, som skapte store skader på 

bebyggelse og skogsområder i vår kommune. Meteorologisk 

institutt har beregnet at en så kraftig orkan statistisk sett bare vil 

forekomme her hvert 200. år.  

Julen 2011 kom Dagmar som ikke var like kraftig som Nyttårsor-

kanen, men likevel førte med seg ødeleggelser på bygninger, skog 

og veger i kommunen. 

  

Plan for kriseledelse Kommunen skal til enhver tid ha en oppdatert plan for kriseledelse. 

Dette for kommunen skal kunne organiseres reagere raskt og 

fungere godt i en krisesituasjon. 

  

ROS- analyse Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) for 26 mulige ulike hendelser i kommunen. Som 

eksempler på hendelser kan det nevnes fjellskred/flodbølge, 

eksplosjon, orkan, leirskred, flyulykke, stor skogbrann, snøras, 

brann i institusjon og strømbrudd. 
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8. Arealdelen 

Arealdelen viser hvordan kommunen tenker å disponere sine arealer og områder. Som en 

del av kommuneplanen skal den tas opp til politisk behandling og vurdering i hver 

kommunevalgperiode. I arealdelen vil vi vise hvordan vi skal vil legge til rette for vekst og 

utvikling av kommunen i tråd med de utfordringer, mål og strategier som er presentert i 

samfunnsdelen av kommuneplanen. Samtidig som vi ønsker å utnytte våre naturgitte og 

lokale forutsetninger og fortrinn til vekst og utvikling, skal vi sikre at de nasjonale og 

regionale retningslinjer for arealpolitikken blir ivaretatt i planleggingen og utviklingen av 

det enkelte område.  

8.1 Konsekvensutredninger 

Formålet med konsekvensutredningene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og 

samfunn blir tatt i betraktning i planleggingen av det enkelte tiltak eller utbyggingsområde. 

Forskriften om konsekvensutredninger er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33 og stiller 

krav om at nye tiltak i kommuneplanens arealdel skal konsekvensvurderes med hensyn til 

de naturmessige og samfunnsmessige virkningene og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket 

eller utbyggingen kan gjennomføres.   

Lokal vekstkraft Kommunen har i arbeidet med kommuneplanen invitert til en åpen 

og inkluderende planprosess med blant annet folkemøter i alle 

bygdelag, egne arbeidsgrupper for ulike tema,  bruk av lokale 

medier og kommunens hjemmesider og et eget informasjonshefte 

til alle husstandene med en oppsummering av alle 9 folkemøtene.  

Planprosessen og engasjementet rundt om i bygdene har vist oss  

hvilke ressurser og muligheter som finnes i arbeidet med å utvikle 

bygdene og kommunen til en attraktiv kommune for økt bosetting 

og nye arbeidsplasser. For å ivareta og videreføre den vekstkraften 

som bygdene representerer i lokalsamfunnsutviklingen har det i 

kommuneplanarbeidet vært en prioritert arbeid å ta med de mange 

gode lokale forslagene til nye utbyggingsområder. Dette ut i fra den 

store lokale viljen til å gjennomføre tiltakene i den neste 4-årige 

arealplanperioden, og så fremt det enkelte tiltaket ikke kommer i 

åpenbar konflikt med overordnede miljømessige og samfunnsmes-

sige føringer og interesser. 

Hensynet til miljø, 

naturressurser og 

samfunn 

Konsekvensvurderingene av det enkelte utbyggingsområde er 

foretatt på et administrativt nivå basert på kjente forhold knyttet til 

de ulike sektorinteressene. I konsekvensvurderingene er det 

kommentert hvilke følger en utbygging kan få for sektorinteresse-

ne, eventuelle avbøtende tiltak i konfliktfylte utbyggingsområder 

og hvilke vilkår som bør settes i disse områdene ved utbygging. 

Den samfunnsmessige betydningen er vurdert opp mot kommunens 

ulike satsingsområder og mål med utviklingen av Nesset mot 2020. 
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ROS analyser Det er lagt opp til at risiko og sårbarhetsanalysene er en integrert 

del av konsekvensutredningene for nye områder i arealplanen. 

ROS-analysene er foretatt på et overordnet nivå for å styrke 

samfunnssikkerheten og kunne avdekke, redusere eller fjerne 

eventuelle risikoer knyttet til natur og miljø. 

8.1.1 Konsekvensbeskrivelse av foreslåtte tiltak 

Det er laget egen konsekvensbeskrivelse av ny utbyggingsområder foreslått i kommune-

planen. Det er konkludert med følgende forhold: 

 Landbruk/skogbruk 

Kommuneplanen vil ikke medføre vesentlig ulempe for skogbruksinteressene. Det 

er investert i nye driftsbygninger både i Eidsvågområdet, Eresfjord, Vistdal og Ei-

kesdal. Det er av stor betydning at det er tilgang på lettdrevet og større sammen-

hengende produksjonsareal i disse bygdene. I Eikesdal er det viktig at dyrkamarka 

blir ivaretatt til landbruksproduksjon da det er forholdsvis lang avstand til tilgjenge-

lig leieareal. Det er laget egen kulturlandskapsanalyse for Eikesdal. 

 Fareområde steinsprang                                                                                                           

Det må påregnes nærmere utredning av skredfaren ved utbygging i områder som 

ligger innenfor registrert fare/utløpsområde for snøskred og steinsprang.    

 Grunnforhold 

I nærområdet til Eidsvågsentrum er det behov for å gjennomføre nærmere kartleg-

ging av kvikkleire. 

 Friluftsinteresser  

I kommuneplanen er en del turområder langs sjø og vassdrag avsatt til LNF-

friluftsformål.  

 Registrerte fornminner/kulturminner      

Med unntak i ett område (B19) er det ikke foreslått utbygging med inngrep i kjente 

registreringer. Generelt må en påregne krav om arkeologiske undersøkelser i alle 

utbyggingsområder som er avsatt i kommuneplanen. 

 Registrerte naturtype 

Tre foreslåtte utbyggingsområder berører registrerte naturtyper 
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Samlet oversikt over 

foreslåtte tiltak 

Tabellen viser en samlet oversikt over de foreslåtte tiltakene i 

arealplanen som må utredes nærmere med hensyn til de overordne-

de miljø- og samfunnsmessige føringene.  

Viktig 

skogsmark 

Inngrep dyrkamark Strand-

sonen 

Fareområde steinsprang Naturtype 

F5 – Gammel-

setra 

B16 – Toven 

F27 – Mardalen 

 

B 11 (Åsagarden) – 3 daa 

B13 (Stubø) – 8,5 daa 

B14 (Stubø) – 10 daa 

B15 (Stubø) – 2 daa  

B13,1 (Langset) – 22 daa 

Gangveg(Tiltereidet) – 2 daa 

B18 (Talsetfeltet) – 4 daa 

B19 (Bugge) – 4 daa 

E5 (Syltebø) – 4 daa 

B20 ( Eresfjord) – 12 daa 

Sum inngrep: 73 daa 

F 28 (Eikesdal) – 6,0 daa 

F 30 (Eikesdal) – 4,5 daa 

F 31 (Eikesdal) – 1,5 daa 

F 39 (Eikesdal) – 3,0 daa 

F 40 (Eikesdal) – 1,5 daa 

F 41 (Eikesdal) – 19 daa 

Egen utredning for 

Eikesdal 

 

Fritids-

boliger 

vest for 

Eidsvåg 

sentrum  

F16 -  

Ballsneset 

F20 

Grytnesel-

va 

F16 – Ballsneset 

F18 – Bugge 

E5 – Kaianlegg Eresfjord 

Deler av B22 – Steinsvoll 

E8 - Nerås 

F22 – Osen ved Eikesdals-

vatnet  

Meringdalen 

37 – Vistdalsbukta 

F27 – Mardalen 

F28 og F30 –Eikesdal 

F31, 32, 33, 34 – Eikesdal 

F40, 41,  F42 - Eikesdal 

F43, F44 og B28 – Finnset 

Område Eikesdal alpin 

M 14 – Meisalstranda 

F 27 – Mardalen 

Skianlegg Eidsvåg 

 M6 (Fredsvika) – 15 daa * 

M12 (Lange) - 100 daa* 

Til sammen – 115 daa 

*Vil bli tilbakeført til 

landbruksareal etter avsluttet 

uttak. 

   

8.2 Føringer i arealplanleggingen 

Nesset kommune har et areal på 1048 km. Nærmere 50 % av arealet er vernet etter 

naturvernloven. De nasjonale og regionale føringene er beskrevet i lover og forskrifter, 

offentlige utredninger, fylkesplaner, rikspolitiske retningslinjer med mer og legger viktige 

premisser for bruken av arealene og områdene i kommunen.  
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8.2.1 Fylkesdelplaner og nasjonale føringer  

Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet 

 

Fylkesdelplanen Fylkesdelplanen for Dovrefjellområdet ble vedtatt av fylkestingene 

i Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag i april 

2007 og godkjent av Miljøverndepartementet i brev av 05.03.2009. 

 

Målsetting Det overordnede mål for planen vektlegger både villreinens 

betydning og tilrettelegging for bærekraftig næringsutvikling: 

Målet med fylkesdelplan for Dovrefjellområdet er å sikre en 

bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning i planområ-

det. Dette innebærer å ivareta fjelløkosystemet med villreinen som 

nøkkelart, sikre inngrepsfrie naturområder, sikre kulturminner og 

kulturlandskap og legge til rette for et aktivt friluftsliv.  

Det skal kunne legges til rette for bærekraftig næringsutvikling i 

planområdet som bidrag til å sikre livskraftige bygdesamfunn. 

Dette skal skje på en slik måte at det ikke forringer verneverdiene. 

 

Det overordnede mål er konkretisert i 4 delmål: 

• Lokal forståelse, økt kompetanse og forankring av vern og 

ressursforvaltning 

• Sikre en bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning 

• Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling 

• Sikre lokal forvaltning av verneområdene 

 

Fylkesdelplan for elveoslandskap 

Klassifisering og 

retningslinjer 

Planen klassifiserer elveosene i 3 klasser der klasse 1 har små/ 

uvesentlige inngrep og klasse 2 også viktige verdier. 

Elveos i klasse 1 anbefales sikret gjennom plan, bør legges ut som 

LNF der spesielle inngrep og tiltak er forbudt (§ 20-4 2. ledd f) 

eller reguleres som spesialområde. 

 

Elveos i Nesset  Eidsvågelvas utløp, er klassifisert i klasse 3, mens utløpene til Visa 

er i klasse 1. Eiraosen er vernet som naturreservat.  
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Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområder (INON) 

Målsetting Målsettingen er å legge grunnlaget for en helhetlig forvaltning av 

de inngrepsfrie naturområdene i fylket slik at biologiske mangfold 

kan opprettholdes og urørt natur kan bevares for fremtiden. 

 

Klassifisering og 

retningslinjer 

Inngrepsfri natur er klassifisert i 3 klasser:  

1. Villmarkspregede områder – mer enn 5 km fra tyngre 

tekniske inngrep 

2. Inngrepsfri sone 1,3 - 5 km fra inngrep 

3. Inngrepsfri sone 2,1 - 3 km fra inngrep 

 

Tyngre inngrep er kraftlinjer større enn 33 kV, veger, regulerte 

vassdrag m.m. 

 

INON-områdene må i størst mulig grad opprettholdes.  

 

 

8.2.2 Jordbruk og skogbruk 

Overordna politiske 

mål 

Jordbruksarealene er grunnlaget for matproduksjon, og jordbrukets 

kulturlandskap er blant annet viktige for biologisk mangfold, 

reiseliv, kulturarv og rekreasjon. De siste 50 åra har avgangen av 

dyrka jord vært svært stor i Norge. Det er derfor et nasjonalt mål at: 

 Den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordres-

sursene skal halveres innen 2010 

 Spesielt verdifullt kulturlandskap skal være dokumentert og 

ha fått en særskilt forvaltning innen 2010. 

 Områder som gror igjen med skog må skjøttes, både med 

tanke på næringsbruk og rekreasjon.  

 

Landbruksplanen Det er utarbeidet en egen landbruksplan for Nesset, vedtatt av 

kommunestyret i 2003. Landbruksplanen kjører egen revisjonspro-

sess. Det er derfor bare arealdelen som blir tema i kommuneplanen.  

 

Landbruksnæringens viktigste ressurs er arealgrunnlaget med jord-

skog- og utmarksressurser. Omdisponering av jord- og skogbruks-

arealer til utbyggingsformål, skjer etter kommunale vedtak, men 

kommunen skal ivareta nasjonale og regionale interesser. 

Landbruksnæringen er avhengig av langsiktig tenking og sikkerhet 

for produksjonsarealer. Det er viktig å sikre at jordverntanken blir 

lagt til grunn i arealplanleggingen. 

 

Temakart jordbruk/ 

skogbruk 

I forbindelse med arbeidet med landbruksplanen er det utarbeidet 

eget temakart som definerer  landbruksarealene i kommunen. 
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Kulturlandskap I nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen 

i Møre og Romsdal) er området fra Eresfjord, langs Eikesdalsvatnet 

og Eikesdal prioritert som nasjonalt/regionalt viktig. 

 

8.2.3 Kulturminner 

Fornminner og nyere tids kulturminner 

Automatiske fredede 

Kulturminner 

Alle spor etter mennesker fra tiden før år 1537 er automatisk fredet. 

Det gjelder også samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. 

Alle stående kirkebygg eldre enn 1537 er automatisk fredet. Dette 

gjelder og kirker oppført i perioden 1537 – 1849. Kirket bygget i 

perioden 1650 – 1850 anses å ha en særlig verdi som kulturminner 

og blir listeført av Riksantikvaren. 

Marine kulturminner eldre enn 100 år har også  et spesielt vern i 

henhold til kulturminneloven. 

At et kulturminne er automatisk fredet innebærer at det er ulovlig å 

skade disse kulturminnene. Beiting og dyrking kan imidlertid 

fortsette som før hvis kulturminneforvaltningen ikke bestemmer 

noe annet. 

 

Database for 

kulturminner 

I Riksantikvarens database for kulturminner er det registrert 325 

lokaliteter i Nesset kommune.  

Fornminnene er avmerket på temakart kulturminner og på selve 

plankartet. 

Riksantikvarens database for kulturminner blir oppdatert ved nye 

funn. Temakart for kulturminner vil også bli oppdatert  med jevne 

mellomrom for å kunne vise løpende status over kjente kulturmin-

ner.  

Kirkegården i Eresfjord og bautasteinlokaliteten for kirkestedet på 

Rød er eksempel på kulturminner som er fredet etter Kulturminne-

loven. 

 

SEFRAK – registeret SEFRAK – registeret er et landsdekkende register i hovedsak over 

eldre bygninger fra før 1900.  

Et objekt registrert i SEFRAK gir ikke automatisk vernestatus, men 

gir retningslinjer for planlegging og forvaltning. 

 

Vedtaksfredede 

kulturminner 

I Nesset er følgende objekt vedtaksfredede kulturminner; 

 Vorpenes gård i 1923 

 Nesset prestegard i 1991 
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8.2.4 Natur/miljø/friluftsliv 

Verneområder 

Vern etter naturvernlo-

ven 

Nesset kommune har et areal på 1048 km2. Vel 512,5 km2, eller  

49 % av kommunes areal er vernet etter naturvernloven og 

Viltloven. 

Arealoversikt  

Dovrefjell- Sunndals-

fjella  
nasjonalpark 9,36 km2 

Eikesdalsvatnet  
landskapsvernområ-

de 
300,3 km2 

Dalsida  
landskapsvernområ-

de 
118,4 km2 

Torbudalen  
biotopvernområde 

etter viltloven 
16,8 km2 

Sandgrovbotn og 

Mardalsbotn  

biotopvernområde 

etter viltloven 
55,1 km2 

Stakkengfonna  naturreservat 513 dekar 

Jutnesset  naturreservat 2062 dekar 

Nauste naturreservat 922 dekar 

Sotnakkvatnet naturreservat 7 327 dekar 

Vetafjellet naturreservat 745 dekar 

Prestaksla naturreservat 970 dekar 

Vistdalsholmen naturreservat 127 dekar 

Prestholmen naturreservat 84 dekar 

Totalt  512,681 5 km 2 

 

 

Behandling i planen Verneområdene er vist som båndlagt areal i plankartet. I hovedsak 

er fysiske inngrep ikke tillatt, med noen unntak. Bestemmelsene i 

verneforskriftene går foran annet regelverk. 

 

Forvaltningsplaner Det er utarbeidet en forvaltningsplan for verneområdene på 

Dovrefjell. Forvaltningsplanen gir anvisninger for hvordan 

forskriftene skal praktiseres. 

 

Forvaltningsmyndighet Normalt er fylkesmennene forvaltningsmyndighet for verneområ-

der. Imidlertid har  kommunene fått delegert ansvar for sine 

verneområder i Dovrefjellområdet frem til og med 31.12.2010.   

Fra 2011 vil det bli opprett eget nasjonalparkstyre, og 2 nasjonal-

parkforvalterstillinger for verneområdene knyttet til verneplan for 

Dovrefjell – Sunndalsfjella.  
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Vernede vassdrag og vannforekomster 

Visa – vernet vassdrag 

mot kraftutbygging 

Visa er varig vernet mot kraftutbygging gjennom stortingsvedtak i 

Verneplan for vassdrag. Det er gitt nærmere regler for disse i 

Vannressursloven kapittel 5 og i rikspolitiske retningslinjer for 

vassdrag. 

Kraftutbygging er i utgangspunktet forbudt, men mini- og 

mikrokraftverk som ikke er til ulempe for allmenne interesser kan 

tillates, andre inngrep skal gis en strengere vurdering enn i øvrige 

vassdrag. Forvaltningsmyndigheten er NVE. 

 

Vanndirektivet – 

Forvaltningsplan for 

ferskvatn, grunnvatn, 

brakk- og kystnært 

vatn 

På bakgrunn av EUs rammedirektiv for vann er det opprettet 9 

vannregioner i Norge, der Møre og Romsdal utgjør vannregion 5.  

Hver vannregion er inndelt i vannområder. Det skal lages 

forvaltningsplaner for hvert vannområde. Møre og Romsdal skal 

være ferdig med å lage forvaltningsplaner innen 2015. 

 

Eiravassdraget Møre og Romsdal fylke har i første omgang prioritert arbeidet med 

forvaltningsplan for Eiravassdraget.  

 

Temakart Det vil bli utarbeid eget temakart som viser drikkevannforekoms-

ter, viktige grunnvannsforekomster med mer.  
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Prioritert natur/planteliv, dyreliv 

Nasjonalt mål For å nå Stortingets mål om å stoppe reduksjonen av det biologiske 

mangfold er det viktig å unngå inngrep i områder med prioriterte 

naturtyper og lokaliteter med rødlistearter. 

Tilsvarende gjelder for nasjonalt mål om ivareta villreinens 

leveområder. 

 

Prioriterte naturtyper Kommunen har registrert naturtyper i årene 2002 -2004, disse er 

presentert i Jordal, J. B., 2005: Kartlegging av naturtypar i Nesset 

kommune. Rapport J.B Jordal nr. 6-2005.162 s. 

Registreringene er også tilgjengelig som kart på internett – 

www.naturbasen.no.  

De fleste områdene med prioritert natur ligger utenfor verneområ-

dene og må ivaretas gjennom kommunen arealplanlegging. 

 

Villrein Villreinområdene i Nesset er en del av Snøhetta villreinområde. 

Fylkesdelplan for Dovrefjell foreslår grense for villreinens 

leveområdet. 

 

Temakart – plankart – 

retningslinjer 

Prioriterte naturtyper omfatter mange områder spredt over hele 

kommunen. Det er derfor vanskelig å framstille dette på et mindre 

temakart som er lesbart. Det er derfor valgt å vise dette teamet på 

selve plankartet. 

 

Viltkartlegging Møre og Romsdal gjennomførte på 1990-tallet viltkartlegging i 

kommunene. Disse registreringene er tilgjengelig som kart på 

internett – www.naturbasen.no.  

Nesset kommune har så langt ikke hatt mulighet til å prioritere 

revisjon av viltkartet. Målsettingen er at dette skal gjøres i neste 4 

års periode.  

 

 
Friluftsliv 

Gode muligheter Nesset kommune har en variert natur og landskap som gir mulighet 

for å drive med ulike friluftslivsaktiviteter.  

  

Temakart idrett og 

friluftsliv 

På folkemøtene i 2008 ble det satt spesielt fokus på å få registret 

områder som blir bruk til friluftsliv. 

Temakartet viser områder som blir brukt til bl.a. bading, turgåing 

og  klatring.  

 

http://www.naturbasen.no/
http://www.naturbasen.no/
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8.3 Satsingsområder, lokale føringer 

I planprogrammet er det vurdert ulike tema i forhold til kommunens utfordringer mot 2020. 

Av temaene er det prioritert 4 stasingsområder begrunnet i betydningen disse vil ha for å 

nå kommunens mål med en ønsket utvikling av Nesset mot 2020. Satsingsområdene er 

beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel med mål og føringer for det videre arbeidet med 

de ulike temaene.  

Næring og arbeids-

plassutvikling 

Kommunestyret vedtok i juni 2006 en strategisk næringsplan for 

Nesset kommune. Det er under utarbeidelse en egen handlingsplan 

for næringsplanen. Den strategiske næringsplanen skal rulleres 

hvert 4. år, første gang i 2010. 

 

Næringsplanen har satsingsområdene:  

 Reiseliv  

 Landbruk  

 Industri og nyskaping. 

 Energi 

  

Kommunen som 

arbeids-, bo og 

servicekommune 

For å utvikle satsingsområdet Arbeids, bo og servicekommune mot 

kommunens visjon og hovedmål har arbeidsgruppen prioritert 

følgende tiltak og føringer: 

 

Støtte opp om at Næringshagen og prosjektet ”Nesset som 

vekstkommune” sammen blir motoren i å bygge kompetanse, 

utvikle eksisterende næringsliv, tiltrekke seg annen næringsvirk-

somhet og stimulere til entreprenørskap. 

 

Legge til rette for og støtte opp om tiltak som fremmer trivsel og 

bolyst både i sentrum og bygdene i Nesset. 

 

Legge til rette for tilflytting og bosetting gjennom et variert 

boligtilbud med spredt boligbygging, selveier- og leieboliger til 

ungdom, eldre og folk i etableringsfasen 

 

Arbeide for gode kollektivtilbud mellom Molde og Sunndal og 

rutetilbud mellom Eidsvåg og indre Nesset. 

 

I samarbeid med næringslivet skal Eidsvåg som kommunesenter 

videreutvikles og moderniseres til å bli et mer levende sentrum og 

et naturlig førstevalg for kommunens innbyggere med hensyn til 

handel, service og tjenestetilbud. 

 

Kommunen må etablere en egen profilerings- og markedsførings-

strategi bygd på kommunens særpreg og identitet. 
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Kultur Legge til rette for større fellesanlegg som kommer alle til gode:  

flerbrukshall, skianlegg, kultursenter, motorsport, kunstgressbane, mm.  

 

Legge til rette for og hjelpe til med drift, investering og utvikling av 

lokale forsamlingshus og aktivitetsanlegg i alle bygder.  

 

Videreføre gratis husleie i alle kommunale bygg og anlegg for lag og 

foreninger.  

 

Aktiv planlegging gjennom kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

kulturbygg, og hjelp til med finansiering gjennom spillemiddelordninga.  

 

Med en offensiv satsing på kulturisme og Nesset Prestegard som vårt 

lokale fyrtårn, bør vi få markedsført dette gjennom vårt Destinasjonssel-

skap Molde og Romsdal, samt vurdere andre mer utradisjonelle 

markedsføringsmetoder. For eksempel deltakelse på reiselivsmesser, 

Villmarksmesser osv.  

 

Bjørnsonfestivalen og aktiviteter på Nesset Prestegard skal være med å 

bygge identitet og stolthet. 

 

Kommunen si heimeside bør åpnes for tydeligere markedsføring av 

aktiviteter og tilbud; lenker og aktivitetskalender, kontaktinformasjon til 

lag og foreninger, kan det utvikles en egen ”portal” for lag og foreninger? 

Kulturmeldinga; ”Det skjer i Nesset” har ein viktig funksjon. 

 

 Gjennom idrettsrådet og andre fora stimulere til samarbeid, samordning 

og kompetansebygging mellom ulike aktører på kulturfeltet. Kommune-

delplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg er et viktig redskap for 

overordnet planlegging og prioritering.  

 

Kulturenheten skal samarbeide med lag og foreninger og hjelpe til med 

bygdedager, festivaler, kulturarrangement og idrettsarrangement.   

 

Nesset folkebibliotek skal utvikles til en viktig informasjons- og 

litteraturleverandør og kunnskapsbase. 

 

Satsing på reiseliv, turisme og naturbaserte aktiviteter skal også komme 

kommunens innbyggere til gode gjennom: turer, kart, preparerte 

skiløyper, merka og tilrettelagte stier og opplevelsespunkt knyttet til natur 

og kultur.  

 

Kulturmidler, samarbeid om tiltak, utlån av teknisk utstyr og hjelp til 

ekstern finansiering for lag og foreninger vil være viktig for å stimulere 

og opprettholde det store mangfoldet vi har i frivillige organisasjoner.  

 

Ei krone i tilskudd gir ti kroner i produsert aktivitet gjennom den store 

dugnadsaktiviteten som blir utført.   
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Natur og miljø Bedre tilgjengeligheten og bruken av naturen gjennom ulike 

tilretteleggingstiltak. 

 

Barnehagene og skolene i Nesset skal få økt kunnskap om bruk og 

vern av naturen gjennom et aktivt friluftsliv. Ved Eidsvåg 

barnehage er det egen Friluftsavdeling. 

 

Legge til rette for at verdiene i naturen gjennom ulike tiltak innen 

jakt, fiske og friluftsliv blir viktige tileggsnæringer for landbruksei-

endommer. Lokale aktører skal stimuleres til å utvikle naturbaserte 

aktiviteter som en viktig del av kommunens reiselivssatsing. 

 

Ivareta arbeidet med å rette opp igjen miljøskader etter kraftutbyg-

ginger og andre naturinngrep.  

 

Ta vare på registrerte naturtyper i kommunen. Legge til rette for at 

lokale naturattraksjoner kan løftes fram som fyrtårn.  

 

Legge til rette for at verneområdene og mangfoldet i verneområde-

ne blir attraksjoner. Legge til rette for en bærekraftig bruk av 

randsonene i verneområdene. 

 

Arbeide for at verneverdiene best sikres gjennom lokal forvaltning. 

Arbeide for en statlig finansiering av arbeidet med forvaltning av 

våre verneområder. 
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9. Plankart 

Byggeområder Eksisterende og nye byggeområder er avmerket på plankartet. Det 

er gitt kortfattet omtale av nye byggeområder i etterfølgende 

kapitler for de enkelte delene av kommunen. 

Foreslåtte byggeområder er foreløpig vurdert i forhold til sikkerhet 

som omfatter blant annet ras og flom. Det kan være rasfare eller 

flomfare er det stilt krav om nærmere undersøkelser. Dette gjelder 

spesielt i Eikesdal. 

 

NGI, NGU og NVE Norges geotekniske Institutt, Norges geologiske undersøkelser og 

Norges vassdrags- og energidirektorat er faglige samarbeidspartne-

re når det gjelder ras og flom. 

 

Landbruks-, natur- og 

friluftsområder (LNF) 

I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det generelt ikke tillatt 

med spredt utbygging utenom stedbunden næring. Disse områdene 

er vist med lysgrønn farge på plankartet.  

I LNF-områder kan anlegging av områder for råstoffutvinning eller 

fradeling/bortfesting til slike formål bare skje i henhold til godkjent 

reguleringsplan. 

Bestemmelsen gjelder også utvidelse av eksisterende masseuttak, 

unntatt mindre uttak av grunneier til egen bruk. 

 

LNF hvor det kan 

tillates spredt 

utbygging 

Det tillates spredt boligbygging i hele kommunen. For Gussiåsen, 

Rød, Eidsvåg, Meisalstranda, Eresfjord og Vistdal er det vist 

konkrete områder hvor det kan tillates spredt utbygging av bolig-, 

fritids-, og ervervsbebyggelse. Tillatelse til spredt boligbygging 

forutsetter at dette ikke er i konflikt med sektorinteressene som 

omfatter dyrka mark, landbruk, kulturminner, natur- og landskaps-

verdier, ras, flom m.v. 

Områdene er ikke avklart i forhold til mulige kulturminner. Alle 

byggesøknader innenfor områdene skal sendes til Møre og 

Romsdal fylke.  

Det må særlig påpekes at det er svært streng holdning til avkjørsler 

fra riksveg. Det er krav om at avkjørsel skal legges, brukes og 

utformes i samsvar med Statens vegvesenets til enhver tid gjeldene 

rammeplan for avkjørsler. 

Det kreves angivelse av omfanget av spredt bebyggelse. Det er 

derfor gitt bestemmelse om at det innenfor hvert av områdene kan 

tillates inntil 5 nye boliger og 5 nye hytter inntil neste rullering av 

kommuneplanen (4 år). 
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Grustak Eksisterende masseuttak hvor mineralressurser tas ut for salg er 

avmerket på plankartet. Utvidelse av eksisterende massetak, unntatt 

mindre uttak av grunneier til eget bruk, kan bare skje i henhold til 

godkjent reguleringsplan.  

 

Båndlagte områder Nasjonalpark, landskapsvernområder, biotopvernområder og andre 

områder som er vernet etter lov om naturvern vises på planen som 

båndlagt område etter lov om naturvern. I disse områdene gjelder 

verneforskriften tilknyttet verneområdet, sammen med bestemmel-

sene og retningslinjene for LNF. Forskriften for verneområdene går 

foran ved konflikt mellom regelverket. 

 

Sjø og vassdrag Sjøarealene er vist som vannareal med flerbruk som natur-, ferdsel-

, fiske- og friluftsområde. 

Elver og vann er vist som vannareal for allment friluftsliv. 

Masseuttak i vassdrag behandles etter vannressurslovens 

bestemmelser, NVE. 

 

Område for akvakultur Areal rundt eksisterende oppdrettskonsesjoner i Langfjorden og 

Tingvollfjorden. Det er ikke utlagt nye områder for akvakultur. 

 

Kulturminner Registrerte kulturminner vises på kartet. Utbyggingssøknader skal 

fremlegges  fylkeskommunen for å avklare behov for arkeologiske 

undersøkelser. Planer-, og tiltak i sjø må vurderes av NTNU-

Vitenskapsmuseet.  

Oversiktplaner Områder hvor eksisterende reguleringsplan fortsatt skal gjelde er 

vist med ruteskravur på plankartet. Byggeområder hvor det stilles 

krav om reguleringsplan er vist med R i sirkel. 
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Tegnforklaring til kartutsnittene 
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9.1 Ranvik 

Buvika 

 

Nytt område for 

fritidsbebyggelse, F1. 

Godkjent regulerings-

plan 

Det foreligger godkjent reguleringsplan med 6 hyttetomter i 

området  F1 , jfr  k-sak 027/2010 – Buvik hyttefelt. 
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Ranvika 

 

F4 –  Fritidsbebyggelse ved Ranviksetra Område for hyttebygging ved Ranviksetra. 

Forslag om hyttebygging i område siden det 

ligger seter/hytter fra før.  Atkomst fra skogsvei.  

Andre forhold Område for hyttebygging plasseres noe i avstand 

fra seterområdet og prioritert naturtype. 
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Ranvika 

 
 

Boligtomter i Ranvik 

B1 – B2 – B3 

Område for fritidsbebyggelse 

F3 

Boligareal avsatt ved eksiterende bebyggelse. B1 

omfatter fradelte tomter. 

Foreligger godkjent reguleringsplan for deler av F3, jfr 

k-sak 081/2010 Ranvik hyttefelt del II. 
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9.2 Tjelle 

Område Gammelsetra - Kvamlivatnet - Tjelle 

 

 



 Kommuneplan for Nesset Side 69 

 Samfunnsdel og arealdel  Dato 18.07.2012 

 

Område for fritidsbe-

byggelse 

F 5 

Opprinnelig forslag om hyttebygging på sørsiden av Gammelseter-

vatnet. Innspill om hyttefelt er av administrasjonen foreslått lagt 

like nordvest for Gammelsetra camping.  

Adkomst med utvidet bruk av eksisterende avkjørsel inn til 

Gammelsetra camping 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Hytteområde er trukket noe i avstand fra strandsonen til Gammel-

setervatnet for å ivareta friluftsinteressene. Arealet mellom 

Gammelsetervatnet og F 5 er  avsatt til LNF- friluftsformål 

 

Utvidelse av skytebanen 

på Tjelle 

Det er ønske om å kunne utvide areal for skytebanen for bl.a kunne gi 

mulighet for å bygge anlegg for elgbane. 

 

 

 

 

 

Parkeringsplass og endring 

av avkjørsel for Rødseter-

veien. 

I forbindelse med hyttebygging på Rødseterfjellet og vinteraktiviteter 

med mer er det behov for flere og bedre parkeringsmuligheter ved 

Gammelsetra camping.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det å tilrettelegge muligheter for vinterparkering i noe lenger avstand 

fra fylkesveien, samt å endre avkjørselen for rødseterveien  vil være et 

trafikksikkerhetstiltak.   

 

Område for fritidsbe-

byggelse 

F 6  - Tjelle 

Område for hyttebygging lagt mellom dyrkamarka og strandsonen 

på Tjelle. Strandsonen er LNF, samt avsatt areal til friområde.  

Masseuttak 

Tjellefonna 

Videreføring av eksisterende kommuneplan. Masseuttaket omfatter 

Tjellefonna. Det er godkjent  uttaksplan for inntil 10 000 m
3
. Vil bli 

stilt krav om reguleringsplan for videre uttak. 

B 7 – Boligbygging Areal for boligbygging ligger inne i eksisterende kommuneplan 
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9.3 Gussiås 

 

Spredt boligbygging S1 

- B5   

B 4 

Arealet mellom riksveien og kommunal vei ønskes åpnet for spredt 

boligbygging, og mindre boligområde. 

Mindre areal for boligbygging ved fotballøkka på Gussiåsen  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Området S 1/ B4 ligger i nær tilknytting til annen bebyggelse på 

Gussiåsen og i kort avstand til fotballøkka og badeplass.  

Boligbygging  i B4 må ta hensyn til byggegrense mot kraftlinje, 60 

meter.  S 1 – B 5 har 50 m byggegrense mot fylkesvei. 

F 38 Område for naust ved 

Osvatnet. 

E 1 – Ervervsområde 

Område for naust vest for Bakkesanden. 

Oppstillingsplass for campingvogner 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Området langs Osvatnet vest for Bakkesanden til Molde grense 

foreslått til LNF-friluftsliv. Eventuelt naustbygging vurderes til ikke å 

ha store negative konsekvenser for friluftslivsinteressene knyttet  

Bakkesanden  

Masseuttak M 1  Påstartet uttak av grus fra området. Det har vært masseuttak fra område 

i mange år.  
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9.4 Rød  

Rød - Høvika 

 

Lystermyra boligfelt B25 

Lystermyra boligfelt B26 

B 25 - Utvidelse av Lystermyra boligfelt mot nord. 

B 26 – Utvidelse av Lystermyra boligfelt med tre boligtomter, mot øst. 

Atkomst til området fra boligfeltet. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Området ligger i tilknytting til boligfeltet og vil inngå i en naturlig 

utvidelse av feltet.  

 

Erverv Avsatt til industriområde i eksiterende kommuneplan 

LNF-Friluftsliv Område langs sjøen.  

F7 Hytteområde Jevika Område for hyttebygging i område fra Jevika og østover, i retning mot 

Høvika.    

Andre interesser/ 

opplysninger 

Jevika, som ligger inntil foreslått hytteområder, er avsatt til friområde. 

Adkomst til hytteområde kan medføre bedre tilgjengelighet til 

badestranda i Jevika. Arealet mellom sjøen og F 7 er avsatt til LNF- 

friluftsliv. 
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Gang og sykkelvei  Gangvei fra Rød til Hargauten.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det å sikre tryggere adkomstmulighet for gående og syklende mellom 

Eidsvåg og Rød vil være av stor betydning. Tiltaket er prioritert på 46 

plass i Handlingsprogram for fylkesvegar 2010 – 2013 og foreslått 

gjennomført etter 2019. 
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9.5 Eidsvåg 

Eidsvåg vest – Klokset - Høvika 

 

B8 Område for boligbyg-

ging i Høvika 

Opprinnelig forslag om område for fritidsbebyggelse. I kommunepla-

nen lagt inn som område for boligbygging. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Atkomst planlagt ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel i området.  

Det forutsettes bygd gang- og sykkelveiforbindelse  Eidsvåg – Rød før   

utbygging kan skje i B 8.     

 

B9 Boligområde  

Utvidelse Hammervollha-

gen øst 

Arealet ligger øst for boligfeltet Hammervollhagen som snart er ferdig 

utbygd. Det er  derfor ønskelig å legge til rette for planlegging av nytt 

boligområde. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Arealet ligger i nærheten av opparbeidet boligfelt. Statens vegvesen 

har stilt krav om utbedring av veikryss i Eidsvåg sentrum før eventuelt  

B9 kan opparbeides. 
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Spredt boligbygging langs 

Øvre vei frem til Toven og 

fra Åsagardene til Toven 

Det er ønske om å legge til rette for spredt  boligbygging langs Øvre 

vei, strekningen Klokset – Alstad (Toven), og fra Åsagardene og frem 

til Alstad (Toven). 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Kommunestyret har gitt signal om at planforslaget skal legge til rette 

for spredt boligbygging langs øvre vei. 

 

Eidsvåg sentrum  

 

Eidsvåg sentrum I samarbeid mellom kommunen, fylket, vegvesenet og gårdeiere i 

Eidsvåg sentrum ble det i 2010 satt i gang arbeidet med en stedsanaly-

se med formål å utvikle Eidsvåg som kommune- og handelssentrum. 

Stedsanalysen vil danne grunnlaget for revidering av eksisterende 

reguleringsplan/sentrumsplan, og gi en avgrensning av det handels-

messige sentrum av Eidsvåg. 
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Eidsvåg - Åsagarden 
 

 
 

B11 – B12 Boligområde 

Åsagarden 

Arealet ligger ved Åsagarden ca 400 meter øst for Eidsvåg sentrum. 

Fortetting av eksisterende boligområde.  

Om arealet og gjeldene 

planer 

B12 inngår i regulert område, boligformål, vedtatt i k-sak 007/2010 – 

Gjerde boligområde. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Arealet ligger i nærheten av et mindre boligfelt. Arealet ligger i nær 

tilknyting til Eidsvåg sentrum. Det er opparbeidet gangvei fra Eidsvåg 

skole og frem til boligområdet Åsagarden 
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Eidsvåg øst - sør 

 

 

Turvei langs Eidsvågelva Tilrettelagt tursti langs Eidsvågelva med start ved Nesset ungdomsko-

le. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Friluftslivstiltak som vil være et godt utgangspunkt for både turgåing/ 

rekreasjon. 

 

Tursti langs sjøen fra 

Eidsvåg sentrum til 

Prestneset 

 

Gang- og sykkelvei til 

Breivika 

 

Tilrettelagt tursti lang sjøen med start fra Eidsvåg sentrum / Stubøkrys-

set og frem til Prestneset.   

 

G/S vei fra Eidsvåg fjordhotell og frem til Breivika og Langfjorden 

hytteområde. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Friluftslivstiltak som vil være et godt utgangspunkt for  turgåing/ 

rekreasjon. 

Gang- og sykkelvei til Breivika gjør det mulig med trafikksikker 

adkomst til bl.a Prestnesset. 
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B 13.1 Område for 

boligbygging – Langset  

Forslag fra grunneier om bebyggelsesområde for boligbyg-

ging/foretning/lett industri på deler av eiendommen GID 056/003, som 

ligger mellom Fv 660 og Eidsvågleira. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Området ligger  ca 700 meter i gangavstand fra Eidsvåg sentrum.  

B 13,1 var sak i meklingsmøte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

06.01.2012. I  k-sak 030/2012 ble det vedtak om å oversende B13,1 til 

Miljøverndepartementet for avgjørelse. 

 

Fjellområdet Rød – Eidsvåg – Raudsand 

 

F8 Innspill hytteområde 

ved Måsvatnet, Rødfjellet   

 F9 Innspill hytteområde 

ved Lensmannssetra, 

Eidsvågfjellet 

F10 og F11  Hytteområder 

ved Raudsandvatnet. 

Område for hyttebygging i et område øst for Måsvatnet. Mulighet for 

atkomst til eventuelt hyttefelt både fra Gammelsetra og Rød. 

Område for hyttebygging i et område vest for Lensmannssetra. Are 

Det er bygd flere hytter i området ved Raudsandvatnet. For videre 

hyttebygging blir det stilt krav om reguleringsplan. Atkomst til område 

via fjellveien fra Raudsand til Raudsandvatnet eller skogsveien fra 

Bersås. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Eidsvåg idrettslag preparerer skiløype i fjellområdet. Løypetrasen kan 

opparbeides slik at den kan være gang/sykkeltrase til hyttefeltet F 8 fra 

vassverkveien som går frem til Mørkvatnet. 

Området rundt Raudsandvatnet er et hytte- og utfartsområde. For å 

ivareta friluftsinteressene er F 10 og F11  foreslått noe i avstand fra 

vatnet. 
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9.6 Raudsand 

 

B17 Utvidelse av 

boligområde 

 

E4 Utvidelse av 

ervervsvirksomhet  

Friområde ved sjøen 

Ønske om å utvide Furulund bustadfelt sørover. Det vil gi boligtomter 

med fin utsikt ut mot Sunndalsfjorden. Foreslås ny atkomstvei til B 17 

med avkjørsel ut på hovedvei Rv 666 like nord for tidligere Raudsand 

skole.  

E 4 –  Utvidelse av eksisterende industriområde sør for idrettsplassen.   

Innspill frå Raudsand IL om å sikre mye brukt badeområde ved sjøen 
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som friområde. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

B17 ligger i tilknyting til etablert boligfelt, og i kort avstand til 

lysløype, ballbinge, fotballstadion med mer.  

 

LNF- kulturminner Området langs Bersåselva er det rester etter kvernanlegg 

 

Bergmesteren 

 

 

 

Bergmesteren, viderefø-

ring fra eksisterende 

kommuneplan 

I hele området har det tidligere vært gruvedrift.  Foreligger godkjent 

driftsplan for prøveuttak av stein fra deler av området. Krav om 

reguleringsplan for videre utnytting av området etter avsluttet 

prøvedrift. 
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Bersåsmyrene – Toven 

 

M5 Masseuttak - 

Bersåsmyra  

E2 Ervervsområde 

Arealet ligger like ved Fv 666 på Bersåsmyra. Rødsand gruber har hatt 

dagbrudd i området.  

 Areal for industri tilknyttet miljøstasjonen på Bersåsmyrene. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det er ca 800 meter fra M5 til nærmeste bebyggelse. Krav om 

reguleringsplan før uttak kan skje. Arealet kan brukes til industriformål 

når masseuttaket er avsluttet. 

I eksisterende soneplan er område for industri avsatt på Bersåsmyrene i 

et område som nå er registrert som naturtype.  

Av den grunn er plassering av E 2 foreslått endret til nærmere 

miljøstasjonen.  Krav om reguleringsplan før området kan opparbeides.  
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B16 Boligbebyggelse 

Hamran  

Mindre boligfelt ved Toven. Atkomst med ny vei, avkjørsel til Fv 666.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det bør etableres gangveiforbindelse fra Brekken og opp til To-

venkrysset før boligfeltet tillates opparbeidet.  

 

Gang- og sykkelvei 

Brekken - Tiltereidet  

Forlenging av gang- og sykkelveien fra Brekken og frem til fotballba-

nen på Tiltereidet, ca 2 km. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det å sikre tryggere adkomstmulighet for gående og syklende mellom 

Eidsvåg og Eidsøra vil være av stor betydning. 
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9.7 Eidsøra - Meisalstranda 

 

 

B18 Boligområde. 

Utvidelse Talset boligfelt 

Talset boligfelt er snart ferdig utbygd og kommunen vil derfor legge til 

rette for nytt boligområde. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Arealet ligger i nærheten av opparbeidet boligfelt.  

M 3 og M 4 Areal hvor det er tatt ut grusmasser. Krav om reguleringsplan for 

ytterligere uttak. 

 

M 5 Område for råstoff, 

uttak av naturstein 

Omfatter uttak av naturstein på GID 048/001.   

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det vil bli stilt krav om reguleringsplan for uttak kan skje. Tiltakshaver 

må påregne krav om at uttak av stein må skje på en slik måte at 

registrert rikmyr blir holdt inntakt. 

M 4 berører registrert naturtype BN 00022247, lita rikmyr med 

moderat artsutvalg. 
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Meisalstranda 

 

 

S2 Spredt boligbygging 

Meisalstranda  

Gang og sykkelvei langs 

RV 62  

Spredt boligbygging i området langs ”gammelveien” på Meisalstranda. 

 

Gang og sykkelvei fra Eidsøra og frem til Kalset/ Meisalstranda 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Hver enkelt byggesøknad må vurderes av sektormyndighetene. 
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Fredsvika 

 

M6 Utvidelse av 

masseuttak - Fredsvika 

Det har vært masseuttak i Fredsvika i mange år. Utvidelse av 

uttaksområde.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Grusressursen bør kartlegges nærmere den trolig er større enn den som 

er avsatt i kommuneplanen. 

 

F 16 Hytteområde ved 

sjøen, Ballsneset 

Område for hyttebygging mellom sjøen og tidligere riksvei. Atkomst 

til området ved bruk av tidligere riksvei. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Tiltakshaver må påregne krav om egen rasvurdering  med tiltak i en 

reguleringsplanprosess.  

 

Område for akvakultur 

Fredsvika 

Det er avmerket område for akvakultur rundt eksisterende oppdrettslo-

kalitet. 

Sunndal kommune har meldt innsigelse til arealformålet. Saken  ble 

fremlagt i meklingsmøtet som ble avholdt av Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 06.01.2012.   Miljøverndepartementet vil behandle 

innsigelsen.  



 Kommuneplan for Nesset Side 85 

 Samfunnsdel og arealdel  Dato 18.07.2012 

 

Meisalfjellet 

 

Hytteområder Meisalfjellet 

F12 ved Meisalveien 

F13,1 vest for Meisal-

vatnet 

F13,2 vest for Meisal-

vatnet 

F 14 – F 15, øst for 

Meisalvatnet 

Områder for hyttebygging ved Meisalvatnet.  

 

 

 

 

F13,2 utvidet etter innspill og 1. gangs behandling av kommuneplanen. 

 

Det er meldt oppstart av reguleringsplan for områdene F 14 og F 15.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Krav om reguleringsplan før bygging kan skje i områdene. 
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9.8 Bugge 

Ut-Bugge 

 

Område for fritidsbebyg-

gelse 

F18 Bleineset, ytre Bugge 

Område for hyttebygging mellom sjøen og riksvei 660. Det er bygd 

flere  hytter i området 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Grunneier har meldt oppstart av reguleringsplanarbeid i 2008. 

 

Område for fritidsbe-

byggelse 

F19 Utvidelse Vikhamma-

ren hyttefelt  

Område vest for Vikhammaren hytteområde. Utvidelse av hyttefeltet. 

Atkomst kan løses ved å forlenge atkomstveiene som er opparbeidet i 

hyttefeltet.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det er påstartet utarbeiding av reguleringsplan for Vikhammaren 

hyttefelt i 2009 uten at det foreslåtte område, F19, er innlemmet i 

denne planprosessen. 
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Inn-Bugge 

 

F20 Område for fritids- 

bebyggelse. 

Ved Grytneselva 

Hytteområde ved Grytneselva mellom sjøen og fylkesvei 660. 

 

Andre interesser Avstanden mellom sjøen og riksveien er på det smaleste ca 80 m.  
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9.9 Eresfjord 

Eresfjord 

 

A: Spredt boligbygging i 

området Nauste 

 

B: Område for fritidsbe-

byggelse Nauste. 

Nytt forslag. Det er ønskelig å kunne se på mulighetene for fortetting 

av boligbygging i området Husby -  Nauste kai. Kommunestyret har i 

k-sak 073/10 lagt til rett for spredt boligbygging på Nauste.  

Det er gitt oppstartsmelding for reguleringsplan for  fritidsbebyggelse 

ved Nauste kai. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Innenfor område  for spredt boligbygging på Nauste – Husby, har 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt aksept for å legge til rette for et 

mindre boligfelt på GID 093/048 i nærheten av Coop Eresfjord.  
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Paulen - Vorpeneset 

 

Område for dypvannskai 

 

 

E5 Ervervsvirksomhet  

Det er ønskelig å avsette areal i kommuneplanen til etablering av 

dypvannskaia like ved fylkesvei 660, nord for småbåthavna. 

Bakgrunnen er å sikre areal for framtidig turisme og eventuelt 

utvidelse av grunnvannsproduksjon med tanke på utskiping med båt. 

Arealet mellom reguleringsplanområdet Waterhouse og Eresfjord 

småbåthavn avsettes til industriformål. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Bygging av dypvannskai vil skje nær inntil fylkesvei 660. Selskapet 

Waterhouse har i november  2011 meldt oppstart av planprogram.  

Krav om reguleringsplan før det tillates etablering av virksomhet på E 

5 . Arealet ligger ved en viktig grunnvannslokalitet.  
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Nauste - Syltebø 

 

 

E6 Ervervsvirksomhet 

Hotell - Bjørbakknakken 

Område for alpinanlegg 

F22 Fritidsbebyggelse 

Hyttefelt - Bjørbakknak-

ken 

Tomt for fremtidig 

turisthytte i Kanndalen 

Område for hotellplaner er vist i gjeldene kommunedelplan for 

Eresfjord fra 1992.  

Det er foreslått å utvide utbyggingsområde med både formål 

alpinanlegg og areal for fritidsbebyggelse. 

 

 

Innspill fra Molde og Romsdal turistforening. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det går kraftlinje i område som medfører krav om byggeavstand.  

Det vil bli stilt krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 

Større utbygging i området vil trolig medføre behov for egen vurdering 

med hensyn til atkomstvei og da omlegging eller utbedring deler av 

Kanndalsveien.  
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Lomstjønna 

 

F 23 Fritidsbebyggelse ved 

Torhusvatnet   

Utvidelse av parkerings-

plan ved Lomstjønna 

Nærmiljøanlegg skitrekk 

ved Lomstjønna/ 

Husbysetra 

Det er ønske om å legge til rette for hyttebygging i et område mellom 

Torhusvatnet og Solhjellvatnet.  

Utvidelse av parkeringsarealet ved Lomstjønna skisenter. 

 

Planlegging av mindre skitrekk i tilknyting til Lomstjønna skisenter.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det vil bli stilt krav om reguleringsplan før utbygging kan skje i 

området.  Kraftlinje går igjennom F 23 som medfører krav om 

byggesavstand. 

Torhusvatnet er reservevannkilde for Statkrafts settefiskanlegg og må 

tas hensyn til ved eventuell planlegging av hytter. 
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Eresfjord midtre 

 

M9 Område for masseut-

tak  

Ervervsområde E (Moen – 

Kavli) 

B22 Areal for boligtomter, 

Steinsvoll  

Område for masse/steinuttak på Hånde. 

Bygging av gjestegård på Kavli – Moen. 

 

 

Mulighet for å legge til rette for 1-3 boligtomter på GID 075/008. 

Kraftlinje går igjennom B22 som medfører krav om byggeavstand. 
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Ervervsområde E 8 – Nerås 

 

Område for fritidsbebyggelse F 

24 - Nerås 

Grunneier ønsker avsatt område til utvikling av fiskeaktivitet og 

utnytting av Eira i turistsammenheng på deler av GID 076/001. 

Det ligger to fritidsboliger i området. I planen legges det opp til 

at det kan skje ytterligere utbygging.  

Andre interesser/ opplysninger E 8 ligger ca 75 meter og nærmere elva Eira. Det vil bli stilt 

krav om reguleringsplan før utbygging kan skje i områdene. 
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Øverås – Meringdal 
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F25 Område for 

fritidsbebyggelse Osen 

 Øverås kai 

 

Ervervsområde Meringdal 

Ønske om å legge til rette for hyttebygging på GID 085/001. 

 

Utvikling av området ved Øverås kai med småbåthavn, naust, 

fritidsbebyggelse og friområde må skje igjennom avklaringer mellom 

grunneierne og en reguleringsplanprosess. 

Utvidelse av område for eksisterende campingplass i Meringdalen. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Det vil bli stilt krav om reguleringsplan før utbygging kan skje i 

områdene. 
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9.10 Vistdal 

Vistdal øvre 

 

F34 –F36 Områder for 

fritidsbebyggelse – 

Hornedalen 

Hytteområdene F 34 – 36 er vist i eksisterende kommuneplan fra 

1992, og videreføres. 
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Vistdal, Ødegård - Nerland 

 

S3 Spredt boligbygging 

Nerland - Ødegård 

Spredt bolig, fritids, og ervervsbebyggelse dersom dette ikke er i 

konflikt med sektorinteressene.   

Andre interesser/ 

opplysninger 

Hver enkel fradelingssøknad må avklares med ulike sektormyndighe-

ter. 
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Vistdal nedre 

 

M12 Nytt område for 

masseuttak  

S4 Spredt boligbygging 

Lange  

Område for masseuttak av grus/sand, med alternativ ny atkomstvei 

som innebærer ny bru over elva Visa. 

Spredt bolig, fritids, og ervervsbebyggelse dersom dette ikke er i 

konflikt med sektorinteressene. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Område for masseuttaket ligger nær inntil elva Visa  som er varig 

vernet mot vassdragsutbygging.  

Tiltaket innen M 12 krever nærmere krav om konsekvensutredning. 

Dette gjøres i forbindelse med en eventuell reguleringsplanprosess. 

Krav om planprogram før reguleringsplan utarbeides. 
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B24 Område for 

boligbygging  

 

Turveg langs Visa 

 

Areal for boligbygging like sørvest for Vistdal skole 

 

 

Turveg langs Visa fra Myklebostad opp til Lange bru.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Boligtomtene ligger i nær avstand til skole og butikk. Turveg langs 

Visa er opparbeidet nesten opp til Vistdal samfunnshus.  

Vistdal bygdalag har startet planlegginga av byggetrinn II med 

fremføring av turstien opp til Lange bru.  

Ligger nær inntil Visa som er varig vernet mot kraftutbygging. 

Bygging av turveg er positivt i forhold til friluftsinteresser.  

 

Gauprøra 

 

F 37 Område for 

fritidsbebyggelse  

S5 Spredt boligbygging 

Gauprøra 

Planer om bygging av fritidsbebyggelse i skogslia mellom kommunal 

vei til Gauprøra og kraftlinja. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Nesset kommune har hatt oppstartsmøte med grunneierne i området 

som har planer om å starte med å lage reguleringsplan for F 37. 
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Sandnes 

 

Spredt boligbygging: 

Sandnes - Elgenes  

S 6 – S 7 

Spredt bolig, fritids, og ervervsbebyggelse dersom dette ikke er i 

konflikt med sektorinteressene.   

Andre interesser/ 

opplysninger 

Områdene omfatter landbruksareal. Hver enkelt bygge,- fradelingssøk-

nad i område for spredt boligbygging må vurderes av sektormyndighe-

tene. 

Område for akvakultur 

Sandnes 

Det er avmerket område for akvakultur rundt eksisterende oppdrettslo-

kalitet. 
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Skorgen 

 

Spredt boligbygging  

S8 -  Skorgen  

M 13 Masseuttak 

 

Spredt bolig, fritids, og ervervsbebyggelse dersom dette ikke er i 

konflikt med sektorinteressene.   

Eksisterende masseuttak på Skorgen (M13).  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Hver enkelt bygge,- fradelingssøknad i område for spredt boligbygging 

må vurderes av sektormyndighetene. 
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9.11 Eikesdal 

Mardalen – Eikesdal nord 

 

 

F26, F27 og F39 

Mardalen, område for 

fritidsbebyggelse 

Nesset kommune har ønske om å legge til rette for bygging av hytter i 

Mardalen, samt tilrettelegge turvei opp til utsiktspunkt til Mardalsfos-

sen. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Ny tursti/vei opp mot Mardalsfossen  er under bygging høsten 2011.  

I en eventuell reguleringsplanprosess av hyttefelt må det vies spesiell 

oppmerksomhet i forhold til naturkvalitetene som er registrert i 
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området, samt vurdering i forhold til steinsprang.  

Mardalen er et populært turmål både regionalt og for turister. I en 

reguleringsplanprosess må det vies stor oppmerksomhet både til 

plassering og utforming av hytte/hyttefelt. 

Generelt ved planlegging av utbyggingsområder i Eikesdal, skal 

rapport  av 24.11.2011 – Konsekvenser for natur, kulturminner og 

kulturlandskap i Eikesdal, legges til grunn. 

 

Eikesdalsvatnet sør 

 

Område for fritidsbebyg-

gelse. 

F28 – Areal ved vertshuset 

Eikesdal 

F30 – Almlia 

B23, areal for boligtomter 

Det er ønske om å legge til rette for bygging av hytter; 

- F28, i området mellom elva Aura og vertshuset Eikesdal.  

- F30 Areal på eiendommen GID 079/007, sør for bruket Sol-

heim. 

Areal for boligbygging  like øst for Eikesdal skole. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

Boligområde B23 ligger nær inntil andre boliger, skole og hytter. 

Kraftlinje som medfører byggegrense. 
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Eikesdal midtre 

 
Område for fritids-

bebyggelse 

F 31  

 

F 32  

 

F 33  

 

F 34  

Det ønskes om å legge til rette for bygging av hytter; 

 

F 31 ligger like vest for Eikesdal skytebane i et område hvor det ligger 

to utleiehytter fra før. 

F 32 ligger mellom Eikesdal skytebane og Litlevatnet, og elva Aura og 

fylkesveien. 

F 33 Ligger mellom fylkesveien og Litlevatnet. 

F 34 ligger like øst for Litlevatnet og vest for Sundet 

Andre interesser/ 

opplysninger 

I forhold til 1. gangs høring er hytteområdene konsentrert på samme 

side av fylkesveien, jfr. høringsuttalelsen fra Statens vegvesen. Det 

ligger ei kraftlinje i F 31 som medfører båndlegging av noe av arealet. 
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Sæter - Finnset 

 

 

Område for fritidsbebyg-

gelse. Strekningen mellom 

Sæter og Finnset 

F40 –  Mellom fylkesveien 

og Aura 

F41 – Mellom fylkesveien 

og Aura 

F42 – Areal på nordsiden 

av elva  Aura 

M10 Masseuttak ved 

Moen 

Ønske om å legge til rette for bygging av hytter i tre områder mellom 

Sæter og Finnset; 

 

F 40: Kuøyna 

 

F 41: Reiten – Tvettaholmen 

 

F 42: Moen. Atkomst til området skjer via jordbruksvei fra Finnset, 

samme atkomstvei sin til masseuttak M 10.  

Masseuttak. Grunneier knuser opp stein som kommer ned bekken, 

medfører ingen vesentlig terrenginngrep.  
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Samfunnssikkerhet F40, F41 og 42 ligger i utløpsområde for snøskred og steinsprang. 

Andre interesser/ 

opplysninger 

F42 - Avstanden mellom dyrkamarka og Aura på det bredeste er ca 

140 meter. 

F41 – Avstaden mellom dyrkamarka og Aura er ca 70 meter, 

F40 – Avstanden mellom dyrkamarka og Aura er ca 100 meter, og 

mellom Aura og fylkesveien er ca 120 meter. 

Byggeavstanden til vassdrag er 50 meter .  
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Finnset - Tverrberget 

 

 

F43, areal for fritidsboliger 

Finnset 

B28, areal for boliger 

Finnset  

F44, areal for fritidsboliger 

Slette 

Område for Eikesdal Alpin 

 

E9, ervervsområde 

Aurstupet . 

Område for hytte,- og boligbygging ved Finnset, GID 081/001. 

 

 

Areal for hyttebygging i Slette, i området ved  ”Pe-Nilsspranget”, ca 2 

km sør for Finnset.   

 

Større utbyggingsplaner for bygging av alpinbakker med bl.a 

alpinløyper ned Løyplia i Finnsetlia. 

 

Område for turistsatsing. Det er ikke avklart hva som er aktuelt å 

etablere i dette området. 

Samfunnssikkerhet F43, F 44 og B28  ligger i registrert utløpsområde for steinsprang og 

snøskred. 

Aktuell utbyggingstiltak knyttet til planene til Eikesdal alpin ligger 

også innenfor utløsningsområde og utløpsområde for snøskred og 

steinsprang.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Norges naturvernforbund mfl. har 

signalisert at utbyggingsplanene til Eikesdal alpin vil bli påklaget til 

Miljøverndepartementet med hensyn til bl.a. villreininteressene.  
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Eikesdal alpin har utarbeidet egen villreinrapport, jfr NINA-rapport 

365 – ” Verknader på Villrein i høve til utbygging av alpinanlegg”. 

Arbeidsutvalget i Dovrefjellrådet støtter utbygging etter alternativ 3 og 

ber om å få forelagt en eventuell reguleringsplan til uttalelse. 

 

I henhold til vedtak i k-sak 030/2012 oversendes E 9 og arealformål 

alpinanlegg ( Eikesdal alpin) til  Miljøverndepartementet for 

avgjørelse. 

 

Tverrberget - Aursjøen 

 
 

Opprusting av sti langs 

Aursjøen  – Lesja grense 

F45, areal for fritidsboliger 

ved Tverrberget 

Legge  til rette for å kunne sykle etter eksisterende stitrase fra Dalsida i 

Lesja kommune frem til Torbuhalsen. 

F 45 dreier seg om ønske om bygging av 2 hytter  som skal tilhøre 2 

grunneiere i Eikesdal.  

Andre interesser/ 

opplysninger 

Tiltaket må vurderes av ulike instanser. Sykkelsti er eventuelt ett 

fellesprosjekt mellom flere kommuner.  

F 45 ligger inntil vernegrensen for Torbudalen biotopvernområde.  

Sykkelsti fra Torbuhalsen til Lesja var sak i meklingsmøte med 

fylkesmannen i Møre og Romsdal 06.01.2012.  I henhold til k-sak 

030/2012 oversendes innsigelsen fra fylkesmannen til Miljøverndepar-

tementet for avgjørelse. 
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10. AREALBRUKSBESTEMMELSER 

Bestemmelser  Retningslinjer /Annet 

Sikkerhet 

Før utbygging skal alle former for risiko vurderes.  

Jfr, Møre og Romsdal 

fylkes sjekkliste. 

ROSanalyse er ei analyse 

av risiko og sårbarhet.  

ROS skal gi grunnlag for å 

forebygge risiko for skade 

og tap av liv, helse, miljø, 

viktig infrastruktur og 

materielle verdier. 

Generelt  

PBL § 20-6,nr 1 og 2 

Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, 

forvaltning og utbygging i kommunen. 

 

Tiltak som nevnt i kapitel 20 i plan- og bygningsloven må når 

ikke annet er bestemt, være i samsvar med arealbruk eller 

regler fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre 

tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av 

planen. 

I henhold til kulturminnelovens bestemmelser § 14 må alle 

planer med tiltak i sjø vurderes av NTNU VM før det kan 

gjøres vedtak i planene. Dette gjelder også tiltak som ikke 

fremmes gjennom arealplaner. 
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1. BYGGEOMRÅDER 

Innenfor disse områdene kan arbeid og tiltak som nevnt i PBL 

kapitel 20, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før 

området inngår i en godkjent reguleringsplan. 

Plankrav, PBL § 20-4, 2. ledd 

 

Bokstav b): Formkrav m.m 

I utbyggingsområde gjelder dette for fritidshus: 
- Samlet bygd areal (BYA) for fritidshus skal harmonere med 

nærmiljøet og avklares i planforutsetningene. 

- Byggehøyde skal ta hensyn til opprinnelig terreng og ikke gi 

uønsket silhuettvirkning eller uønsket innsyns-

/utsiktsforhold 

- Ved valg av bygningstype skal det tas hensyn til lokal 

byggetradisjon, og fargebruk skal være tilpasset landskapet. 

 

 

Generelle bestemmelser til fritidsbebyggelse – naust 

- Naust er bygg med en etasje, maksimalt tillatt grunnflate 35 

m
2
 og 5 m mønehøyde. 

 

 

 

 

 

Fritidsboliger brukes til 

overnatting i forbindelse 

med privat bruk. 

 

BYA er det arealet som 

bygningen opptar av 

terrenget. I bygd areal 

regnes med også overbygd 

areal. 

 

Byggeområdene består før 

de bygges ut stort sett av 

uregulert areal. I denne 

sammenhengen gjelder 

jordloven inntil arealet er 

regulert 

Naust er uthus for 

oppbevaring av båt, utstyr 

for båt og fiskeredskap. 

Ved planlegging av 

utbyggingsområder i 

Eikesdal, skal rapport  av 

24.11.2011 – Konsekvenser 

for natur, kulturminner og 

kulturlandskap i Eikesdal, 

legges til grunn. 
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2. LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSOMRÅDER 

(LNF) 

Plankrav, PBL § 20-4, 2. ledd. 

 

Formålet gjelder landbruks- natur og friluftsområde med 

nødvendige tiltak for landbruk og gårdsbasert næringsvirk-

somhet basert på gårdens ressurser, jfr Pbl § 11-7 nr 5. 

Byggeforbudet i § 1.8 gjelder ikke landbrukstiltak som er 

nødvendig å plassere nærmere sjøen enn 100 meter og 50 

meter langs vassdrag. 

 

I områder avsatt til spredt boligbebyggelse kan det i løpet av 

planperioden bygges/ fradeles inntil 4 boligtomter. 

 

Ved utbygging av gruppebebyggelse i område for spredt 

boligbebyggelse stilles det krav om reguleringsplan ved 

utbygging av 5 enheter, boligbygg med tilhørende garasje. 

 

I områder avsatt til spredd boligbygging skal det ved 

lokalisering av boligtomt ikke fradeles eller bygges på dyrket 

mark, på areal med natur- og kulturminneverdier og nærmere 

vassdrag enn 50 meter.  

 

Bokstav e): Spesielt for fritidshus 

For hele kommunen gjelder forbud mot oppføring av nye 

fritidshus. 

 

Bokstav f): Regler for spesielle bygge- og anleggstiltak 

For område langs Eira/Aura, Visa, Eidsvågelva og Storelva 

inntil 50 meter, er det ikke tillat med bygge- og anleggstiltak. 

Annen avstand enn 50 meter kan fastsettes gjennom regule-

ringsplan, jfr Pbl 11-11 nr 5. 

 

Ved dispensasjon gjelder formkrav for naust, se punkt 

byggeområder. 

 

Tursti til Mardalsfossen må bygges i henhold til vilkår gitt av 

Fylkesmannen i M & R i brev av 31.08.2011 (Saknr 2011/894-

9). 

 

 

Til bokstav f) 

Områdene langs vassdrag 

er særlig viktig med tanke  

på friluftsliv, kulturland-

skap og biologisk 

mangfold. Områdene er 

sårbare for inngrep. Det bør 

unngås fjerning av naturlig 

vegetasjonsbelte inntil 20 

meter langs vassdragene 

Eira/Aura, Visa, Storelva  

og Eidsvågelva.  

I tillegg gjelder vann-

ressurslovens § 11. 

 

Ved lokalisering og 

utforming skal det legges 

vekt på faglige kriterier fra 

sektorinteresser inngår: 

- sikkerhet (ras, flomfare) 

- landbruk, natur og 

kulturminneverdier. 

- friluftlivsinteresser 

- samferdsel/infrastruktur. 
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3. OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING 

Uttak og utvidelse av eksisterende masseuttak, unntatt mindre 

uttak av grunneier til eget bruk, kan bare skje i henhold til 

godkjent reguleringsplan.   

 

Reguleringsplan skal inneholde krav om driftsplan, jfr Pbl § 

11-9 nr. 1. 

 

 Driftsplan skal godkjennes 

av Direktoratet for 

mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard. 

 

4. VANNAREAL FOR ALLMENT FRILUFTSLIV 

 

Masseuttak i vassdrag 

behandles etter vannres-

surslovens bestemmelser. 

 

5. SJØAREAL - Akvakulturområder 

 

 

Områder der det er gitt 

konsesjon til etablering av 

akvakulturanlegg. 

6  SJØAREAL - NFFF 

I disse områdene er det generelt forbud mot byggetil-

tak. 

 

7 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET 

PBL § 20-4, nr 6. 

 

Til bokstav b): 

Avkjørsler fra fylkesveier skal legges, brukes og utformes i 

samsvar med den til en hver gjeldene rammeplan for 

avkjørsler, utarbeidet av Statens vegvesen. 

 

 

8 BÅNDLAGTE OMRÅDER 

 

PBL § 20-4,nr 4. 

Det fremgår av kommuneplankartet for hvilke områder som er 

båndlagt tilknyttet PBL eller annet lovverk. 

 

- Nedslagsfelt for 

drikkevannskilder 

som er klausulert 

Skytebaner 

Naturvernområder 

            Kraftlinjer, 132 kV   

/ 420 kV 
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9 REGULERINGSPLANER 

Kommuneplanens arealdel er ikke rettslig bindene i områder 

med gjeldene reguleringsplaner. Her går gjeldene regulerings-

plan fremfor kommuneplanens arealdel. 

 

Oversikt over gjeldene reguleringsplaner fremgår av 

kommunens planregister.  

 

 

 

10 DISPENSASJON 

Dispensasjon fra kommuneplanen kan gis etter reglene i § 

19-2 i plan og bygningsloven 
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11. GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER  

 Dato 

Rikspolitiske retningslinjer 

- Samordnet areal- og transportplanlegging 20.08.93 

- Barn og planlegging 20.09.95 

- Verna vassdrag 10.11.94 

Andre overordna føringer 

- Den europeiske landskapskonvensjonen 01.03.04 

- Stortingsmelding nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 

miljøtilstand 

25.04.03 

Forskrifter/retningslinjer og rundskriv 

- Rundskriv om vern om jord og kulturlandskap 21.02.06 

- Forskrift om konsekvensutredninger 01.04.05 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 26.01.05 

- Rundskriv om skjerping av planpraksis og disensasjonspraksis i strandom-

rådene 

08.03.02 

- T-5/99 B Tilgjengelighet for alle 29.12.99 

- T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder 27.11.97 

- T-4/92 Kulturminnevern og planlegging etter plan- og bygningsloven 13.10.92 

Verneplaner 

- Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 03.05.02 

- Eikesdalsvatnet landskapsvernområde 03.05.02 

- Dalsida landskapsvernområde 03.05.02 

- Torbudalen biotopvernområde 03.05.02 

- Sandgrovbotn og Mardalsbotn biotopvernområde 03.05.02 

- Jutnesset naturreservat 27.06.03 

- Nauste naturreservat 08.11.02 

- Sotnakkvatnet naturreservat 17.12.99/ 

22.12.06 

- Forvaltningsplan for verneområdene i Dovrefjellområdet 05.06.06 
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Fylkesplaner 

- Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet, under revisjon 03.05.02 

- Fylkesdelplan for senterstruktur  2004 

- Fylkesdelplan for kultur 26.09.01 

- Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal 2001 

- Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde 11.04.00 

- Fylkesdelplan for strand- og kystsone 13.12.00 

- Fylkesdelplan for elveoslandskap 10.03.95 

- Fylkesdelplan for transport  19.06.01 

- Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal 01.05.94 

Andre planer, utredninger/prosjekter i Nesset 

- Strategisk næringsplan 09.06.06 

- Plan for idrett- og friluftsliv  13.12.07 

- Biologisk mangfold 

Rapport J B Jordal nr 6 2005 

2005 

- Landbruksplan, Nesset kommune 2003 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde etter at kommuneplanen er 

vedtatt 

 

Aursjøen hytteområde, gnr 123 15.6.1999 

Barstein hytteområde, gnr 5 24.4.1984 

Bersås, gnr 37 12.9.1986 

Bjorlia hytteområde, gnr 92 14.10.2004 

Bottolfgjerdet hyttefelt 20.09.2007 

Breivika, gnr 59 03.03.1987 

Brekken motorsportsenter 31.01.2008 

Buvik hytteområde 15.04.2010 

Eidsvåg ungdomshus, gnr 27 22.11.1985 

Eidsøra sentrum, gnr 50, 51 16.10.2003 

Eidsøra småbåthavn, gnr 51 02.06.1987 

Eikesdal turistanlegg, gnr 79 19.03.1991 

Elgenesgjerdet hytteområde, gnr 118 27.05.1997 

Eresfjord småbåthavn, gnr 69 17.09.1991 

Fressvik turistanlegg, gnr 41 14.06.1994 

Flatabukta, gnr 23 23.11.2006 

Flåhammervegen, ny avkjørsel, gnr 23, 24 15.10.2003 
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Furulund boligfelt, gnr 38 15.6.1999 

Fagerslett boligfelt, gnr 69 01.09.1981 

Gammelseterskaret, gnr 45 17.03.2003 

Gammelsetra Camping, gnr 13 24.04.1990 

Gammelstøa hytteområde, gnr 5 27.10.1987 

Gammelstølane hyttefelt, gnr 15 30.11.2000 

Gjerdet 02.10.2008 

Hanset grustak, gnr 100 12.04.2005 

Hammervollhagen boligfelt, gnr 25, 27 11.11.1986 

Hargaut boligfelt II, gnr 26 17.03.1978 

Holtan, gnr 29 15.11.1979 

Høvika, gnr 21 17.12.1991 

Instriområde Vistdal sentrum 29.09.2005 

Kleppen hytteområde 10.12.2009 

Kvitneset, gnr 84 22.06.1982 

Langfjorden hyttefelt 14.05.2009 

Langfjorden hyttefelt II 04.11.2010 

Meisalvatnet hytteområde, gnr 44, 48 18.12.2003 

Meisal industriområde, gnr 44 19.6.1984 

Myra boligfelt, gnr 29 22.06.1977 

Nedre Hargaut boligfelt, gnr 26, 27 12.05.1972 

Ny veg Hammervollhagen, gnr 27, 29 15.10.2003 

Osvatnet hyttefelt, gnr 7 19.06.2008 

Osvatnet hyttefelt, gnr 7 bnr 2 19.06.2008 

Ranvik boligfelt, gnr 4 14.06.1994 

Ranvikbukta, gnr 4 11.10.1984 

Ranvika hyttefelt del II 24.09.2010 

Ranvik småbåthavn, gnr 4 19.12.2002 

Raudsand sentrum, gnr 38 15.11.1979 

Raudsand småbåthavn, gnr 40 21.06.2001 

Rv62 - Skrøotunnelen, gnr 41 21.06.2005 

Rød hyttefelt, gnr 16 bnr 1,6 29.11.2005 

Rødvika industriområde, gnr 15 13.12.1974 

Sandvik i Vistdal, gnr 98 13.02.1996 
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Sjøgarden boligfelt 30.04.2009 

Skysstasjon Eidsvåg sentrum 19.06.2003 

Småmyran boligfelt, gnr 99 19.04.1979 

Storhaugen hyttefelt 17.04.2008 

Stubø-Brekken, gang- og sykkelveg, gnr 54, 55 28.02.2006 

Steinbrudd Bugge 26.02.2004 

Stubø Industriområde, gnr 55 17.12.1991 

Talset boligfelt, gnr 36 15.06.1999 

Teigen, gnr 29 01.03.1983 

Teigen II, gnr 29 21.09.2006 

Tverli gjestegård, gnr 12 29.10.1991 

Vikahammaren hyttefelt, gnr 61 21.06.2001 

Visa Camping, gnr 98 24.04.1990 

Vistdalsbukta hyttefelt, gnr 98 16.10.2003 

Vistdal sentrum, gnr 98, 99 30.08.1983 

Visthusområdet, gnr 100 21.09.1982 

Vollahaugen boligfelt, gnr 27 22.06.1978 

Vorpenes, gnr 58 24.08.1978 

Waterhouse reguleringsplan 17.04.2008 

Øverås hyttefelt 02.10.2009 

Øverås turistanlegg, gnr 77 14.06.1994 

Øvre Sjøgarden, gnr 29 19.03.1991 

Øvre Vike, gnr 78 14.06.1994 

Åfløy turistanlegg, gnr 7 14.06.1994 

 


