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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
09.05-10.00
10.00-10.35
10.45-11.15
11.15-11.45
12.15-

Helseplattformen v/Arne Bangstad
Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold og Norseaqua
v/Sveinung Kristiansen.
Trollfjell v/Magne Ekker
Tilstandsrapport barnehagene i Bindal v/Arnfinn Hamnes
Orientering v/ordfører.

Spørretimen.
Høringsliste legges ved som eget vedlegg.
Ta med matpakke. Det blir servert kaffe og vann.
Pga. covid -19 blir det ikke satt fram frukt under møtet.

Dokumentene vil bli publisert på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 16.09.2020
Britt Helstad
ordfører
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1811/36/1 - Søknad om konsesjon ved boplikt - Anne Kristin Strand, Gry
Holm Elvegård og Arne Vilhelm Strand
Vedlegg:
1 1811/36/1 - Kart over eiendommen
2 1811/36/1 - Kart
3 Avtale vedrørende overdragelse

Rådmannens innstilling
1. Anne Kristin Strand, Gry Holm Elvegård og Arne Vilhelm Strand innvilges ikke
konsesjon ved boplikt på erverv av eiendommen Alsli gnr. 36 bnr. 1 i Bindal, jf. Lov om
konsesjon ved erverv av fast eiendom § 1 og § 9.
Eiendommen eies i sameie, og vedtaket bygger på en samlet vurdering, jf. saksframlegg.
2. Det anmodes om at eiendommen overdras til en eier som kan søke konsesjon.

Saksopplysninger
Anne Kristin Strand, Gry Holm Elvegård og Arne Vilhelm Strand søker på skjema mottatt den
30.06.2020 om konsesjon i forbindelse med boplikt på eiendommen Alsli gnr. 36 bnr. 1 i Bindal.
De har sitt konsesjonsforhold i orden. Søkerne ervervet eiendommen konsesjonsfritt 16.04.2020,
men ønsker ikke å bosette seg der, og må derfor søke konsesjon.
Areal er i henhold til jordregister.
Eiendom:
Kommune
Gnr Bnr Fnr
BINDAL
36
1

Snr

Id
Andel Eiendomsnavn
1/1
ALSLI

Eiere: Anne Kristin Strand, Hektnerhagan 26, 2008 Fjerdingby

Gry Holm Elvegård, Kjørsvikveien 16, 8920 Sømna
Arne Vilhelm Strand, Fjellvangveien 14 A, 1488 Hakadal
Eiendommen eies i sameie og slektskapsforholdet til overdrager er som følger:
Anne Kristin Strand er datter, Gry Holm Elvegård er niese og Arne Vilhelm Strand er bror til
overdrager.
En av søkerne, Arne Vilhelm Strand, har vokst opp på bruket. Ingen av søkerne bor i kommunen.
De oppgir i sine søknader at de ikke ønsker å bosette seg på eiendommen.
Areal i h.h.t. gårdskart fra Skog- og landskap:
Gnr Bnr Fulldyrka
Overfl.d/
Skog
beite
36
1
2,4
13,4
1169,6

Annet
areal
823,9

Totalt
areal
2009,3

I dette arealet er ikke arealet av snaufjell med.
Eiendommens bygningsmasse:
Bygningstype
Byggeår
Bolighus
1958
Anneks
2007
Driftsbygning
1943
Uthus
Naust
1976

Grunnflate
121 kvm
18 kvm

Etasjer
2
1

Teknisk tilstand
Middels
Bra
Dårlig

49 kvm

Det gamle våningshuset på eiendommen ble fradelt i 1996 (gnr. 36 bnr. 9), ligger midt på tunet
og tilhører Eli Holm. Huset er restaurert og påbygd.
Faktiske opplysninger:
Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i sameie.
Området bruket ligger i har middels skogbruksvilkår.
Bosetningen avtar i kommunen.
Eiendommen som ligger på Alslilandet, nordsiden av Sørfjorden, er fraflyttet, og det er ingen
form for offentlig kommunikasjon bare transport sjøveien. Det er ikke kai for rutebåt, men
flytebrygge. Alle bruk mellom Alsli og Hildringen er fraflyttet unntatt bnr. 3. Den omsøkte
eiendommen benyttes som feriested. Det er tvilsomt om eiendommen noen gang kommer i
selvstendig drift.
Lovgrunnlag:
All erverv av fast eiendom er konsesjonspliktig etter konsesjonslovens § 2, med mindre det er
gjort unntak i lov eller forskrift. I dette tilfelle er eiendommen overtatt konsesjonsfritt på grunn
av slektskap med overdrager, jfr. lov om konsesjon § 5.
Konsesjonsfriheten er betinget av at en selv bosetter seg på eiendommen innen ett år etter
overtakelsen, og selv bebor og driver eiendommen i minst 5 år deretter. Bo- og driveplikten er
personlige plikter enten de har sitt grunnlag i odelsloven eller konsesjonsloven. Eiendommen eies
i eneeie.
Boplikten er knyttet til bebygd eiendom med over 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller
500 daa skog.
I lovens § 1 (formålsparagrafen) står det at:
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er
mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
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1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. hensynet til bosettingen.»
I følge § 9 skal det legges vekt på følgende forhold ved søknad om konsesjon fordi boplikten
ikke skal oppfylles:
- om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
- om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
- om ervervet ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
I tillegg skal det ”blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som
et korrigerende moment.”
Videre står følgende i § 11 (vilkår for konsesjon):
”Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn
til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kongen skal ut fra
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er
påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier.”
Eiendommen består av 2 teiger. Eiendommen høstes ikke, og det er ikke drift i området.
Eiendommen benyttes i dag som ferie- og fritidssted. Det er driftsbygning på eiendommen, men
ikke tidsmessig. Det er bolig på eiendommen. Det er ikke veg. Det er heller ikke kaianlegg eller
rutebåtforbindelse, men flytebrygge.
Den omsøkte eiendommen er i henhold til jordregisteret på totalt 2009 daa derav vel 2 daa
dyrkajord og ca. 1170 daa produktivt skogareal. I h.h.t. eiendommens størrelse følger det boplikt
på eiendommen.
Jord:
Det er driveplikt på all jord, jfr. jordloven § 8. Driveplikten oppfylles ved enten å drive
eiendommen selv eller bortleie av arealet på minst 10 år om gangen. Det vil i utgangspunktet
ligge an til fritak fra driveplikten dersom søknaden gjelder en eiendom med lite produktivt areal
og dårlig avkastningsevne. I tillegg må en ta hensyn til om eiendommen ligger i et område med
gode eller dårlige jordbruksvilkår.
Det har ikke vært drevet jordbruk på eiendommen på flere år. Atkomst er sjøveien.
Skogen:
Porsberget: Mesteparten av skogen er en blandingsskog på lav bonitet bestående av gran/furu og
ulike lauvarter. Terrengmessig er nedre del (opp mot kraftlinja) ok. Ovenforkraftlinja er det en
del granskog på lav bonitet. Det er et krevende terreng med vegbygging og bruk av vinsj. Alt
virke må fraktes sjøveien for levering industri osv.
Teig fra Alsli til Nordelva: Mesteparten nedenfor kraftlinja består av brukbar skogbestand.
Mesteparten er hogstmoden skog på middels bonitet med hovedsakelig granskog men innslag av
noen fine furufelt. Ovenfor kraftlinja er terrenget bratt og ufremkommelig. Lengst nord er
skogbelte like ovenfor kraftlinja, og mesteparten er fjell. Terrengmessig er nedre del fullt ut
drivverdig skog, men også her må alt virke leveres på sjø for videre frakt til opptaksplass om
levereing til industri.
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Eiendommens bebyggelse ligger i LNF–sone 2 i kommuneplanens arealdel. D.v.s. område der
spredt bolig- og fritidsbebyggelse kan tillates med visse begrensninger. Resterende eiendom
ligger i LNF–sone 1 hvor byggeaktivitet ikke tillates.
I h.h.t. jordlovens § 8 a kan det søkes fritak fra driveplikten. Det er totalt ca. 2 daa fulldyrket
areal I h.h.t. arealets størrelse vil det ikke bli satt vilkår om driveplikt.
Eiendommen er odelseiendom, jfr. odelslovens § 2 Krav til arealstorleik. Det er boplikt på
eiendommen. Boplikten gjelder bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
Arealgrensen for boplikten er 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord eller over 500 daa
produktiv skog. Boplikten er et vilkår for konsesjonsfrihet både for nær slekt og odelsberettigede.
Søkerne har ikke som formål å tilflytte eiendommen derfor er ervervet konsesjonspliktig. Ved
søknad om konsesjon skal kommunen vurdere om det skal settes krav til boplikt, og om boplikt
skal være personlig eller upersonlig. Boplikt oppfylles ved å tilflytte eiendommen innen 1 år etter
overtakelsen og deretter bo i minst 5 år på eiendommen. Det er ikke nok å være bosatt i
kommunen.
Vurdering
Konsesjon er en tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve eiendom.
Eiendommen har ikke vært bebodd på 50 – 60 år.
Forhold som har betydning for om konsesjon skal gis, jfr. konsesjonslovens § 9 fjerde ledd:
 Eiendommen er bebygd med bolighus, og det er hus for søkerne på eiendommen.
 Eiendommens størrelse har betydning i saker som vedrører boplikt, jfr. konsesjonslovens § 5
andre ledd.
 Søkers tilknytning til eiendommen og søkers livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende
moment. Det er ikke hensynet til eierne som skal være avgjørende for avveiningen. Hvis
vurdering av de øvrige momenter etterlater tvil om hvordan samfunnsinteresser best kan
ivaretas, kan livssituasjon eller tilknytning bli avgjørende.
Landbrukseiendommer bør fortrinnsvis bebos og drives av den som eier den.
Historikk:
Ved forrige generasjonsskifte ble det søkt fritak for bo- og driveplikt med flere eiere. Det ble i
Fylkeslandbruksstyrets vedtak 109/85 gitt avslag på søknad fra bo- og driveplikten. I tillegg står
det i vedtaket at: « Fylkeslandbruksstyret vil stille i utsikt fritak på vilkår dersom eiendommen
overdras til en av søkerne».
Fylkesskogsjefen bemerket i denne sak at sameie er en eierform som erfaringsmessig
vanskeliggjør forvaltning og drift av eiendom, og vurderes å være til hinder for rasjonell drift.
Søknaden ble lagt fram på ny med en eier i Fylkeslandbruksstyrets sak 361/85 der Ivar Strand ble
gitt fritak for boplikt og driveplikt på jordbruksarealet.
Driftsmessig god løsning:
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet.
Den omsøkte eiendommen består av to teiger. Med beskjedne 2 daa fulldyrka og en eldre
driftsbygning så er det skogbruk som er den påregnelige driftsformen.
Eiendommen har ikke vegforbindelse, den mangler tidsriktig driftsbygning , men har bolighus.
Eiendommen benyttes som ferie- og fritidssted. Det er tvilsomt om eiendommen noen gang
kommer i selvstendig drift igjen. Erfaringsmessig er dette en eierform som kan føre til konflikter
og kan vanskeliggjøre drifta.
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Omsøkte eiendom har begrensede jordbruksarealressurser og mangler driftsapparat som
tilfredsstiller dagens krav til drift. Det er driveplikt på all jord, jfr. jordlovens § 8. Da det ikke er
drift i område, settes det ikke vilkår om bortleie av jordbruksarealet. Det fulldyrka arealet er på 2
daa. Ut fra størrelse og beliggenhet settes det ikke krav om driveplikt på jordbruksarealet.
Arealgrensa for boplikt er over 500 daa produktiv skogareal. Denne eiendommen består av ca.
1170 daa produktivt skogareal. Eiendommen anses ut fra areal for å være en middels stor
skogeiendom.
Mesteparten av skogen i teig 2 er drivverdig skog (nedenfor kraftlinja) 50 – 60%. Sjølevering
kan bli en aktualitet, men et kostnadsspørsmål. Kostnadsmessig er slike områder i dag vanskelig
å vurdere da frakt sjøveien er eneste mulighet. Tilgjengelig kai er i Sandvika. Mesteparten av
skogen er hogstmoden med 80 % gran. Det antas at 50 % av det produktive arealet er drivverdig
d.v.s. 5 – 600 daa. Dette kan utgjøre mellom 3 – 500 m3.
Pr. i dag er det sjølevering av tømmer uten fast og lønnsom ordning fra kjøpersiden.
Det er lite eller ingen veidekning i området, noe som vanskeliggjør både manuell og maskinell
drift.
Sameie:
Sameie anses som svært uheldig form for drift. Eies eiendommen i sameie, har hver enkelt
sameier boplikt. Overtar flere søsken en eiendom, er utgangspunktet at samtlige må bosette seg
på eiendommen. Ingen av de tre søkerne bor i kommunen. Ønsker de å overta uten å bosette seg
på eiendommen, må det søkes konsesjon, jfr. lov om konsesjon § 9 fjerde ledd. Også den som er
sameier i en eiendom fra før og overtar nye sameieandeler, får boplikt ved å overta nye andeler.
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen,
eller antall sameiere økes, jfr. konsesjonslovens § 9 andre ledd. Antallet sameiere, driftsform,
behovet for investeringer og vedlikehold med mer kan tillegges vekt.
Sameie er en eierform som erfaringsmessig vanskeliggjør forvaltning og drift av en eiendom, og
vurderes å være til hinder for rasjonell drift.
Det foreligger avtale vedrørende overdragelse av eiendommen. Det går fram av avtalen at de har
oversiktlig fordeling og administrering av sameiet.
Landbruksmyndighetene har lang erfaring for at sameie på landbrukseiendommer ofte fører til
konflikter mellom sameierne vedrørende drift og vedlikehold og hvordan utgiftene og
arbeidsinnsatsen skal fordeles mellom sameierne. Rådmannen anbefaler etter dette at
eiendommen overføres til en eier. Det er inngått privatrettslig avtale vedrørende overdragelse av
gnr. 36 bnr. 1. Denne avtalen er inngått 22.01.2020 og er bestående av 10 parter.
Som nevnt er dette en vegløs grend uten offentlig kommunikasjon og infrastruktur. Det er
tidligere gitt konsesjon ved boplikt i sameie i vegløse grender i kommunen. Saker som kan
nevnes er:
K-sak 10/10 Erverv av ideell halvpart – Arne Laukholm
K-sak 53/11 Erverv av ideell halvpart – Inger Marie Reppen
K-sak 76/17 Erverv av 1/9 – part – Jorleif, Kristin og Hilde Jørgenvåg
K-sak 33/18 Erverv av henholdsvis 2/3 og 1/3 av gnr. 91/1 – Stoltenberg/Bang
Likhetsprinsippet er et ulovfestet prinsipp om at like tilfeller skal behandles likt i den grad ikke
relevante hensyn begrunner forskjellsbehandling. Det vises også til at hver enkelt sak behandles
for seg.
Det har tidligere vært litt ulik praksis i kommunen, men det er fra Fylkesmannens side blitt
tydeliggjort at sameie er en uheldig driftsform. Rådmannen forholder seg til konsesjonsloven
som sier at det i alminnelighet ikke skal gis konsesjon ved sameie.
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Konklusjon:
Ved vurdering av de ulike hensynene så taler alle utenom opprettelse av sameie for å innvilge
konsesjon. Erfaringsmessig er dette en eierform som kan vanskeliggjøre drifta og føre til
konflikter.
Ut fra en helhetsvurdering anbefaler rådmannen at konsesjon ikke gis på erverv av gnr. 36 bnr. 1.
i sameie.
Det oppfordres til at eiendommen overdras til en av søkerne som kan søke konsesjon.
Det er kommunestyret som behandler og fatter vedtak i alle konsesjonssaker med fylkesmannen
som klageinstans.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2020
Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

.
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Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING
Målestokk 1: 20000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 27.08.2020 12:18
Eiendomsdata verifisert: 27.08.2020 12:17

GÅRDSKART 1811-36/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:
36/1/0

=
5
6
w

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

AREALTALL (DEKAR)
2.4
0.1
13.3
1169.6
813.1
9.7
1.1
2009.3

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

15.8
1169.6
822.8
1.1
2009.3

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

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING
Målestokk 1: 4000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 27.08.2020 12:23
Eiendomsdata verifisert: 27.08.2020 12:17

GÅRDSKART 1811-36/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:
36/1/0

=
5
6
w

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

AREALTALL (DEKAR)
2.4
0.1
13.3
1169.6
813.1
9.7
1.1
2009.3

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

15.8
1169.6
822.8
1.1
2009.3

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

AVTALE VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV GNR. 36 BNR. 11 BINDAL KOMMUNE

1

Parter

1.1

Denne avtalen («Avtalen») er inngått

mellom:

(1) Ivar Strand, og
(2) Anne Kristin Strand, og
(3) Knut Arne Strand, og
(4) Arne Vilhelm Strand, og
(5) Kjetil Andre Strand, og
(6) Cathinka Strand Elvsaas, og
(7) Eli Holm, og
(8) Gry Holm Elvegård, og
(9) Robert Eivind Holm, og
(10) Wenche Holm
1.2

Hver av partene ovenfor omtales i det videre som en «Part» og samlet som «Partene».

1.3

Fremtidige etterkommere av hver av Partene blir automatisk Part i denne avtalen.

2

Bakgrunn og formål

2.1

Partene inngår Avtalen for nærmere å regulere det innbyrdes forhold mellom Partene som
brukere av eiendommen gnr. 36 bnr. 1 i Bindal kommune («Eiendommen»).

2.2

Bakgrunnen for Avtalen er at hjemmelshaver av Eiendommen, Ivar Strand, ønsker å overdra
eiendomsretten for Eiendommen til neste generasjon. Det er hans intensjon at Eiendommen
skal fordeles likt mellom de tre familiegrener som springer ut fra hans avdøde far og mor,
Vilhelm og Andrea Strand. Det er ønskelig at eiendomsforholdene skal avklares mellom disse
tre familiegrener, samtidig som alle etterkommere etter Vilhelm Strand skal ha like
rettigheter hva gjelder bruksrett til eiendommen.

2.3

Det er Partenes felles intensjon at eiendomsrett og bruksrett til Eiendommen skal holdes
innad i slekta.

2.4

Eiendommen består per dags dato av et hovedhus, et brønnhus, en låve, båthus og vedskjul. I
tillegg er det oppført et anneks på Eiendommen av Eli Holm hvor hennes gren har bruksrett.

3

Eierforhold

3.1

Det er i skjote av •
foretatt
en overskjoting av eierrettighetene til Eiendommen.
De som står oppført som eiere av Eiendommen er per dags dato:

f

(1) Anne Kristin Strand, og
(2) Arne Vilhelm Strand, og
(3) Gry Holm Elvegård
Disse tre eier Eiendommen i sameie med 1/3 på hver.
3.2

Det kan aldri være mer enn tre eiere, slik at Eiendommen aldri kan eies av mer enn tre Parter
i sameie.

3.3

En eierandel kan ikke pantsettes.

4

Sameigelova

4.1

Sameigelova kommer til anvendelse og utfyller Avtalen.

5

Styre for sameiet

5.1

De til enhver tid tre eierne av Eiendommen utgjør sameiets styre («Styret»). Styrets leder
velges internt i Styret.

5.2

Det avholdes ordinært styremøte en gang i året. Styret står fritt til å avholde ekstraordinære
styremøter i tillegg.

5.3

Styret fatter avgjørelser ved stemmeflertall.

5.4

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av Eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak.

5.5

Partene har ikke rett til å inngå avtaler for Eiendommen. Styret inngår alle avtaler for
Eiendommen.

5.6

Styret har ansvar for forvaltning av felleskostnadene. Se nærmere om felleskostnader under
pkt. 6.

6

Felleskostnader

6.1

Felleskostnadene finnes på en konto forvaltet av Styret.

6.2

Felleskostnadene skal dekke alle kostnader knyttet til Eiendommens drift. I dette inngår blant
annet kostnader til vedlikehold, forsikringer, strøm, kommunale avgifter, skatter og offentlige
avgifter med mer.

6.3

Styret bestemmer hvilket beløp som til enhver tid skal være i behold på felleskontoen. I dette
ligger også at Styret er kompetent til å kreve inn penger av Partene til felleskostnader. Styret
plikter orientere Partene om hvilket beløp hver Part må innbetale per år og når betaling
forfaller minst 14 dager før forfallsdato.

6.4

Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av Sameiet etter hvert som de forfaller, slik
at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere for sameiernes felles
forpliktelser.

7

Sameiermiter, arsmotet

7.1

Sameiets øverste organ er årsmøtet.

7.2

Årsmøtet avvikles en gang årlig, og skal behandle vanlige årsmøtesaker som regnskap,
budsjett, valg og andre eventuelt innkomne saker.

7.3

Alle Partene har rett, men ikke plikt, til å møte på årsmøtet. Det er imidlertid bare eierne som
har stemmerett.

7.4

AIie saker avgjøres ved simpelt stemmeflertall, dog kreves 2/3 flertall for vedtektsendringer.

8

Bruksrett

8.1

AIie Partene i denne avtalen har bruksrettighet til Eiendommen. AIie Partene har lik bruksrett
med mindre noe annet avtales særskilt.

8.2

Bruksrett til Eiendommen innebærer:

8.2.2

AIie Partene har bruksrett til hovedhuset.

8.2.3

Bruksrett til skogen. Bruksrett til skogen innebærer at alle Parter har rett til å hogge ved til
eget privat bruk. Vedhogst utover dette må avtales særskilt og godkjennes av Styret før slik
aktivitet kan igangsettes. Salg av trær på rot skal alltid godkjennes av Styret.

8.2.4

Bruksrett til veier som er anlagt på Eiendommen. AIie Parter har rett til å benytte
eksisterende og fremtidige veier på Eiendommen.

8.2.5

Bruksrett til båt som tilhører Eiendommen og bruksrett til båthus, båtplass og flytebrygge
som er anlagt på Eiendommen.

8.2.6

AIie Parter har bruksrett til vannkilder på Eiendommen. Dette inkluderer også eksisterende
vannkilde og brønnhus som i dag står på Eiendom gnr. 36 bnr. 9.

9

Rett til oppføringav hytte

9.1

Eli Holm har skilt ut en liten del av Eiendommen; gnr. 36 bnr. 9. Her har hun oppført hytte. Eli
beholder eiendomsretten til gnr. 36 bnr. 9 og hytta som er oppført her. Med unntak av
hennes livsarvinger i rett nedstigende linje, har ikke andre familiemedlemmer eiendomsrett
til 36/9.

9.2

Det avtales herved at også Ivar og Arne Vilhelm har rett til %fore opp en hytte hver på
Eiendommen. Både Ivar og Arne Vilhelm kan overføre denne rettigheten videre til sine
etterkommere i rett nedstigende linje. Den Part som velger å oppføre hytte har også rett til å
skille ut den delen av Eiendommen som den oppførte hytta skal stå på. Dette i likhet med
den fremgangsmåte Eli har valgt for oppføring av sin hytte.

10

Bruksrett til Hovedhuset

10.1

Ivar Strand beholder bruksretten til hovedhuset og andre bygninger som allerede er oppført
på Eiendommen. Denne bruksretten gjelder ham personlig så lenge han lever.

10.2

Eli Holm har også bruksrett til hovedhuset og andre bygninger som allerede er oppført på
Eiendommen. Denne bruksretten gjelder henne personlig så lenge hun lever.

11

Vedlikehold og utbedring av Eiendommen

11.1

Med vedlikehold menes nødvendig arbeid som må gjøres for at Eiendommen ikke skal
forringes i kvalitet.

11.2

Vedlikehold omfatter ikke ombygging, påbygging eller andre endringer av Eiendommen som
etter forholdene på Eiendommen går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
For ombygging, påbygging eller andre endringer som nevnt over, kreves beslutning i
årsmøtet.

11.3

Partene har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade på
Eiendommen eller ulempe for noen av de andre Partene.

Nødvendig vedlikehold som må utføres, men som ikke haster, skal planlegges i god tid.
Nødvendig vedlikehold som haster, skal utbedres så raskt som praktisk mulig. Eventuelt skal
det omgående gjennomføres tiltak for å sikre at skadeomfanget ikke øker før endelig
utbedring kan foretas.
Ved behov for vedlikehold eller annet arbeid skal alle Eiere informeres uten forsinkelse.
11.4

Kostnader til all form for vedlikehold og ombygging, påbygging o.l. dekkes av
felleskostnadene. Styret står ansvarlig for at betaling gjennomføres.

11.5

Dersom en Part ikke har mulighet til å delta i vedlikeholdsarbeidet, kan det fastsettes en sum
til Sameiet som kompensasjon for manglende deltakelse i arbeidet. Summen fastsettes av
Styret og går inn i felleskostnadene, herunder i Sameiets vedlikeholdsbudsjett.

11.6

Hver Part er ansvarlig for erstatte ting de ødelegger på Eiendommen. Dette gjelder
uavhengig av årsak til skaden, herunder grad av skyld o.l. Den enkelte Part svarer imidlertid
ikke for alminnelig slitasje og elde på Eiendommen. Alminnelig slit og elde repareres ved
vedlikehold og dekkes av felleskostnadene, som beskrevet over.

12

Utleie/lån

12.1

Utlån av Eiendommen er betinget av at alle Parter samtykker til dette.

12.2

Eventuelle inntekter ved utleie skal gå til Sameiet i sin helhet, ved innbetaling til
felleskontoen.

13

Avhendelseav eierandel

13.1

Anne Kristin Strand kan fritt avhende sin eierandel til sin bror Knut Arne Strand, eller til
livsarvinger i rett nedstigende linje fra Anne Kristin Strand, uten samtykke fra de andre
Partene i denne avtalen.

13.2

Arne Vilhelm Strand kan fritt avhende sin eierandel til sine barn Kjetil Andre Strand og
Cathinka Strand Elvsaas,eller til livsarvinger i rett nedstigende linje fra Arne Wilhelm Strand,
uten samtykke fra de andre Partene i denne avtalen.

13.3

Gry Holm Elvegård kan fritt avhende sin eierandel til sine søsken Robert Eivind Holm og
Wenche Holm, eller til livsarvinger i rett nedstigende linje fra Gry Holm Elvegård, Robert
Eivind Holm eller Wenche Holm, uten samtykke fra de andre Partene i denne avtalen.

13.5

Dersom en eier av en eierandel ikke lenger har evne eller vilje til å eie denne, slik at
eierandelen må overdras til andre, skal alle Parter i denne avtale få tilbud om ? avhende
denne eierandelen. Partene i Avtalen skal således ha forkjøpsrett. En Parts avslag på tilbudet
om kjøp innebærer godkjennelse av at eierandelen selges til andre. Kjøper skal da få kjøpe
sameieandelen for 75 % av markedspris.

14

Avhendelseav oppførte hytter

14.1

Hver hytte kan fritt overdras til eierens søsken og slekt i rett nedstigende linje. Hver hytte kan
også overdras til eierens øvrige familie, men overdragelsen er da betinget av samtykke fra
Styret.

14.2

Dersom en eier av en hytte ikke lenger har evne eller vilje til å eie denne, slik at hytta må
overdras til andre, skal alle Parter i denne avtale få tilbud om å avhende hytta. Partene i
Avtale skal saledes ha forkjopsrett. Kjper skal da f%kjope hytta for 75 % av markedspris.

15

Vedtekter for Sameiet

15.1

I tillegg til Avtalen utarbeides vedtekter for Eiendommen i form av husordensregler. Styret er
ansvarlig for utarbeidelse av vedtektene.

16

Mislighold av Avtalen

16.1

Partene misligholder Avtalen for de tilfeller at de ikke etterkommer bestemmelsene i
Avtalen.

16.2

Styret har kompetanse til å bestemme konsekvensene som skal ilegges en Part som ved
gjentatte anledninger misligholder Avtalen.

j

j

j

Avtalen er underskrevet i åtte eksemplarer, ett til hver av Partene.

Ivar Strand

Eli Holm

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Anne Kristin Strand

Gry Holm Elvegrd

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Knut Arne Strand

Robert Eivind Holm

Sted:

Ste d•.-t-':,/

Dato:

.

}

(.
{

.'

Dato;

, g i'

I

/

' e act

Wenche Holm

Arne Vilhelm Strand
Sted:

I

I

t-i, ·Ai

,

Sted:

fi.

Dato:

Dato:

Kjetil Andre Strand

Cathinka Strand Elvsaas

Sted:

Sted:

Dato:

I

Dato:

BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

V62

Arkivsaksnr:

2020/443 - 1

Saksbehandler:

Else Restad

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
69/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

1811/16/8 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom som tilleggsareal Knut Arne Busch
Vedlegg:
1 1811/16/8 - Kart selgers eiendom
2 1811/16/8 - Kart alle eiendommer
Rådmannens innstilling
1. Knut Arne Busch innvilges konsesjon på erverv av gnr. 16 bnr. 8 i Bindal som tilleggsareal
til gnr. 16 m.fl., jf. konsesjonslovens §§ 1 og 9.
2. Det settes som vilkår at eiendommen drives i lag med gnr. 16 bnr. 4 m.fl. som én
driftsenhet, jf. jordloven § 12 sjette ledd.
3. Det er driveplikt på all jord, jf. jordloven § 8.
4. Det settes som vilkår at skogen drives i samråd med skogbruksmyndigheten i kommunen.
5. Selger har borett/bruksrett i våningshuset på gnr. 16 bnr. 8. Retten er personlig og kan ikke
overføres til andre.

Saksopplysninger
Knut Arne Busch søker om konsesjon på erverv av eiendommen Einli gnr. 16 bnr. 8 på Hald i
Bindal. Det er lagt fram kjøpekontrakt. Erverver er nabo og eiendommene grenser mot
hverandre.
Erververs planer for bruk av eiendommen er tilleggsareal.
Selgers eiendom:
Kommune
Gnr
BINDAL
16

Bnr
8

ID Andel
1/1

Eiendomsnavn
EINLI

Parter:
Eier:
Erverver:

Jan Erik Olsen, Ivar Aasens vei 30, 2013 SKJETTEN
Knut Arne Busch, Hallveien 265, 7982 BINDALSEIDET

Arealoppgave i henhold til gårdskart fra skog- og landskap gnr. 16 bnr. 8:
Gnr/bnr
Fulldyrka
Innmarksbeite ----------Skog--------- Annet
areal
Produktiv skog
areal
16/8
18,7
3,6
52,7
48,7
Eiendommens bygningsmasse:
Bygningstype
Byggeår
Bolighus
1981
Garasje

Grunnflate
95 kvm
70 kvm

Etasjer

Totalt areal
areal
123,7

Teknisk tilstand
Middels
Middels

Faktiske opplysninger:
Formålet med ervervet: Landbruk.
Formålet er forenlig med plansituasjonen.
Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i/av eneeie.
Drift på bruket er planteproduksjon.
Drift i området er husdyrhold, planteproduksjon, skogbruk.
Området bruket ligger i har gode jordbruksvilkår.
Området bruket ligger i har middels skogbruksvilkår.
Bosetningen avtar i kommunen.
Eiendommen ligger på Hall. Atkomsten er god. Våningshuset er bygd i 1981 og har en grunnflate
på 95m2. Eiendommen har naustrett ved Hallsjøen, jfr. jordskifte sluttet 18.6.1947.
Kjøpesummen er kr 100 000,- i kontantbeløp. I tillegg kommer verdien av borett som er
kapitalisert til kr 259 950,-. Det gir samlet kjøpesum på kr 359 950,Erverver:
Erverver eier eiendommene Hall gnr. 16 bnr. 4 m. fl. Den grenser mot den omsøkte eiendommen.
Den omsøkte eiendommen har blitt høstet av erverver i flere år.
Arealoppgave over erververnes eiendom gnr. 16 bnr. 4 m.fl:
Gnr/bnr
Fulldyrka
Innmarks-----Skog------areal
beite
Produktiv skog
16/4 m.fl.
202,4
0,2
1214,7
15/7 m.fl.
184,5
29,3
539,0
Totalt
386,9
29,5
1753,7

Annet
areal
1685,1
568,4
2253,5

Totalt
areal
3102,4
1321,2
4423,6

Erverver oppgir at han ikke vil forplikte seg til å bosette seg på eiendommen da han bor på
naboeiendommen og vil erverve den omsøkte eiendommen til tilleggsjord. I h.h.t. kjøpekontrakt
pkt. 8 skal selger ha borett/bruksrett i våningshuset på eiendommen gnr. 16 bnr. 8 til eget bruk så
lenge han selv ønsker. Rettigheten er personlig og kan ikke overføres andre.
Lovgrunnlag:
All erverv av fast eiendom er konsesjonspliktig etter konsesjonslovens § 1, med mindre det er
gjort unntak i lov eller forskrift. Ervervelsen er derfor i dette tilfellet konsesjonspliktig.
Konsesjonslovens § 1 (lovens formål) sier:
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”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet, bl. a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.”
Overdragelse av en landbrukseiendom til én og samme eier, er på samme eierhand fra første dag
og følgelig en driftsenhet. Samme eierhand betyr at de ulike gårds- og bruksnummer må eies av
en og samme person. Betingelsen om at eiendommene drives som en eiendom er lovfestet og kan
ikke fravikes, jf. jordlovens § 12, sjette ledd.
Alt jordbruksareal skal drives, jf. jordloven § 8.
Vurdering
Konsesjon er en tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve eiendom. Det er kommunestyret
som behandler og fatter vedtak i alle konsesjonssaker, men selve gjennomføringa av kjøpet er en
privatrettslig sak som er kommunen uvedkommende. Handelen er ikke lyst ut på det frie marked.
Erverver er ikke i familie med overdrager. En bebygd eiendom på over 100 daa eller over 35 daa
fulldyrka jord er konsesjonspliktig. Det samme gjelder en ubebygd eiendom over 2 daa.
Ervervelsen er derfor konsesjonspliktig.
Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn
til å avslå.
Søknaden skal vurderes i forhold til konsesjonslovens §§ 1, 2, 9, 11 og 12.
Ved vurdering av om konsesjon skal gis, skal det for landbrukseiendommer til fordel for søker
legges særlig vekt på, jfr. konsesjonslovens § 9:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Pris:
Prisen er basert på takst. Prisen på fast eiendom er satt til kr. 359 950,-. Selger skal ha borett i
våningshuset på eiendommen, jf. kjøpekontraktens pkt. 1. Den årlige verdi på rettigheten er satt
til kr 15 000,-. Den kapitaliserte verdi på kr 259 950,- kommer i tillegg til kontantbeløpet på kr
100 000,- slik at samlet kjøpesum er kr 359 950,-.
Prisen er basert på takst.
Bosetting:
Ervervet har ingen betydning for bosetting i området, siden parsellen er uten bygninger. Søker
bor og driver naboeiendommen.
Driftsmessig god løsning:
Parsellen skal drives som tilleggsjord til gnr. 16, bnr. 4 m.fl. som har felles grense. Parsellen har
felles grense med erververs eiendom.
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Skikket:
Konsesjonssøker, Knut Arne Busch, driver i dag gnr. 16 bnr. 4 m.fl. og har melk – og
kjøttproduksjon på storfe. Konsesjonssøker har erfaring som gjør at han er skikket til å drive
eiendommen.
Erverver ønsker å kjøpe omsøkte eiendom som tilleggsjord til gnr. 16 bnr. 4 m.fl. Ved vurdering
av om en kan regne eiendommene som en driftsenhet (jf. jordloven § 12 sjette ledd), er det av
betydning om de ulike eiendommene ligger slik til at de rent faktisk egner seg for å drives
sammen. Rådmannen mener det ikke er særlig tvil om at enhetene er egnet til å drives sammen jf.
beliggenhet.
Det er ikke sendt henvendelse til naboene. Statens forkjøpsrett eksisterer ikke lenger. Kommunen
kan likevel henvende seg til naboer for å skaffe seg oversikt over naboers behov for areal. En del
kommuner har valgt denne praksisen konsekvent. Dersom kommunen skal velge denne
framgangsmåten må en samtidig kjenne mulighetene til påvirkning. Dersom naboer avdekker
store arealbehov kan kommunen sette som vilkår for konsesjon at deler av eiendommen avstås til
naboer. I 1999 fikk erverver konsesjon på leie av jordbruksarealet på gnr. 16 bnr. 8 på 15 år, og
ønsker nå å legge nevnte eiendom som tilleggsjord til hovedbruket.
Reglene om hvilke eiendommer som kan odles er endret slik at dette bare blir et spørsmål om
arealgrenser. Arealgrensen for odelsjord er de samme som for kravet til boplikt. Det er ikke
odelseiendom, jf. areal.
Det er driveplikt på all jord, jf. jordlovens § 8. Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk
med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Det skal legges vekt på om ervervet innebærer en
«driftsmessig god løsning». Driftsmessig gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter. Ved
kjøp av tilleggsarealer er det viktig at ikke avstanden mellom eiendommene blir for stor. Avstand
mellom erververs driftssenter og den omsøkte parsell er på ca. 300 m.
Prisvurdering:
Beliggenhet, naboforhold, tilstand og om det er aktivt jordbruk har betydning for
markedsverdien. Departementet har bestemt at for bebygde, konsesjonspliktige
landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr 3.500.000,- skal prisvurdering unnlates, jf.
rundskriv M-3/2017 – Konsesjon, priskontroll og boplikt. Pris er satt til kr 359 950 og er
akseptabel.
Det går fram av kjøpekontraktens pkt. 3 at ervervet av eiendommen reforhandles dersom
erverver ikke skulle få konsesjon. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis
med mindre det er saklig grunn til å avslå.
Konklusjon:
Eiendommen ønskes brukt som tilleggsareal til gnr. 16 bnr. 4 m.fl. på Hald. Ut fra en
helhetsvurdering anbefaler rådmannen at konsesjon gis på erverv av gnr. 16 bnr. 8.
Det er kommunestyret som behandler og fatter vedtak i alle konsesjonssaker med fylkesmannen
som klageinstans.
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2020
Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef
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Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 08.09.2020 11:17
Eiendomsdata verifisert: 08.09.2020 10:53

GÅRDSKART 1811-16/8/0
Tilknyttede grunneiendommer:
16/8/0

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

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

18.7
0.0
3.6
52.7
47.2
1.5
0.0
123.7

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
22.3
52.7

48.7
0.0
123.7

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

Landbrukseiendom 1811-16/8/0

Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:30000 ved A4 stående utskrift
Dato: 08.09.2020 11:23 - Eiendomsdata verifisert: 08.09.2020 10:53 - Side 1 av 5

Arealstatistikk for landbrukseiendom 1811-16/8/0 og eiendommer lagt til
Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser
Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1811-16/8/0
1 tilknytta grunneiendommer: 16/8/0
Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkelnummer

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

1811-16/8/0 Landbrukseiendom
16/8/0
2

18,7

0,0

3,6

52,7

47,2

1,5

0,0

123,7

Sum

18,7

0,0

3,6

52,7

47,2

1,5

0,0

123,7

2

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

Antall teiger

Fulldyrka jord

1811-16/8/0 Landbrukseiendom
Ff
1
Sum
1

0,0
0,0

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

0,0
0,0

0,0
0,0

2,8
2,8

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

18,9
18,9

0,0
0,0

Sum
grunneiendom

0,0
0,0

21,7
21,7
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Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

Tabellen "Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).
Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkelnummer

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

1811-15/6/0 Landbrukseiendom
15/6/0
1

27,7

0,0

0,3

2,5

0,2

1,5

0,0

32,2

15/7/0

3

60,4

0,0

24,5

120,9

84,2

3,8

0,0

293,8

15/17/0

1

4,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

5,6

16/5/0

2

52,6

0,0

4,5

200,9

260,9

2,1

0,0

521,0

16/15/0

3

39,0

0,0

0,0

214,7

214,9

0,0

0,0

468,6

Sum

10

184,5

0,0

29,3

539,0

561,0

7,4

0,0

1321,2

1811-16/4/0 Landbrukseiendom
15/20/0
1

10,7

0,0

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

20,6

16/2/0

2

74,9

0,0

0,0

60,6

80,9

0,3

0,0

216,7

16/4/0

5

92,5

0,0

0,2

323,4

278,5

6,4

0,0

701,0

16/7/0

2

24,3

0,0

0,0

66,0

6,9

0,1

0,0

97,3

27/1/0

6

0,0

0,0

0,0

220,4

205,5

2,6

0,0

428,5

27/2/0

2

0,0

0,0

0,0

195,6

894,4

2,7

0,0

1092,7

27/3/0

1

0,0

0,0

0,0

201,9

76,7

0,0

0,0

278,6

27/7/0

2

0,0

0,0

0,0

136,9

129,8

0,3

0,0

267,0

Sum

21

202,4

0,0

0,2

1214,7

1672,7

12,4

0,0

3102,4

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

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom
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Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar):
Eierforhold

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

1811-16/4/0 Landbrukseiendom
Ff
1
Sum
1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,8
2,8

18,9
18,9

0,0
0,0

0,0
0,0

21,7
21,7

1811-15/6/0 Landbrukseiendom
Ff
1
Sum
1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,8
2,8

18,9
18,9

0,0
0,0

0,0
0,0

21,7
21,7

Tabellen "Andre arealer tilknyttede arealer lagt til (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).
Total (dekar):
Type

Antall teiger

Arealstatistikk
og eiendom
33
lagt til
Andre
tilknyttede

3

Sum

36

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

405,6

0,0

33,1

1806,4

2280,9

21,3

0,0

4547,3

0,0

0,0

0,0

8,4

56,7

0,0

0,0

65,1

405,6

0,0

33,1

1814,8

2337,6

21,3

0,0

4612,4

Vi gjør oppmerksom på at totalsummene i nederste linje i tabellen "Total" vil kunne være misvisende. Det gjelder i tilfeller hvor en
og samme teig er knyttet til to eller flere av de valgte eiendommene (f.eks. T, Ff og S-teiger). Samme areal vil i så fall være
inkludert i totalarealet for flere av de aktuelle eiendommene, og totalsummen for alle eiendommer som er lagt til vil dermed bli for
stor.

Dato: 08.09.2020 11:23 - Eiendomsdata verifisert: 08.09.2020 10:53 - Side 4 av 5

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

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

Arkiv:

L33

Arkivsaksnr:

2020/434 - 2

Saksbehandler:

Else Restad

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
70/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

1811/25/1 m.fl. - Fradeling av ca. 2,3 daa stor tomt til eksisterende bolighus Ann Karin Busch
Vedlegg:
1 Kart
2 1811/25/1 m.fl. - Oversiktskart

Rådmannens innstilling
1. Ann Karin Busch gis tillatelse til fradeling av ca. 2,3 daa fra eiendommen gnr. 25 bnr. 1
m.fl., i Bindal kommune, jf. jordlovens § 12 og pbl. § 20-1. Parsellen skal benyttes som
tomt for eksisterende bolig (BID 11030149) og driftsbygning på gnr. 25 bnr. 1.
2. I medhold av pbl. § 27-4 settes som vilkår at parsellen sikres tinglyst rett til atkomst.
3. Tomta gis ingen rettigheter utover atkomst.

Saksopplysninger
Ann Karin Busch søker på skjema datert 25.08.2020 om fradeling av ca. 2,3 daa stor tomt til
eksisterende bolighus på eiendommen Bøkestad gnr. 25 bnr. 1 m.fl. i Bindal.
Eiendom :
Kommune
BINDAL
BINDAL
BINDAL

Gnr
25
26
26

Bnr
1
2
16

Fnr

Snr

Id.
andel
1/1
1/1
1/1

Eiendomsnavn
BØKESTAD
NORDLI
LILLE-BJØRNLI

Eier:
Ann Karin Busch, Langliveien 8, 7982 BINDALSEIDET

Opplysninger om bruket:
Driftsenheten består av gnr. 25 bnr. 1, gnr. 26 bnr. 2 og 16.
Arealoppgave i henhold til gårdskart fra skog- og landskap gnr. 25 bnr. 1 m.fl.
Gnr/bnr
Fulldyrka Innmarks- Produktiv Annet
Bebygd
Totalt
skog
jord
beite
marksslag
areal
25,1 m.fl. 32,3
13
1064,2
473,8
9,3
1592,6
Eiendommens bygninger:
Bygningstype
Byggeår
Bolighus 1
1984
Bolighus 2
Dr.bygn
Uthus
Uthus

Grunnflate
108 kvm
118 kvm
132 kvm
36 kvm
47 kvm

Etasjer

Teknisk tilstand
God

Middels

Faktiske opplysninger :
Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i/av eneeie.
Drift på bruket er planteproduksjon. Drift i området er husdyrhold, planteproduksjon, skogbruk.
Merknad om drift : Bruket leiehøstes
Området bruket ligger i har middels jordbruksvilkår.
Området bruket ligger i har middels skogbruksvilkår.
Bosetningen avtar i kommunen.
Eiendommen:
Driftssenteret ligger på gnr. 25 bnr. 1. Det er to bolighus på enheten, og det er det nyeste
bolighuset som søkes fradelt.
Eiendommen ligger i område hvor det er utarbeidet kommunedelplan. I kommuneplanens
arealdel ligger eiendommen i LNF-sone 2, d.v.s. område hvor byggeaktivitet er tillatt med visse
begrensninger. Begrensningene hindrer ikke tillatelse til fradeling i denne saken.
LOVGRUNNLAG
Deling av landbruksarealer skal behandles etter jordlovens § 12. All skog i Bindal har status som
vernskog, jfr. lov om skog § 12. Tillatelse til deling av grunneiendom skal også behandles etter
plan- og bygningsloven § 20-1.
Jordloven § 12 inneholder generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller kan nyttes
til jord eller skogbruk. I h.h.t. § 12, tredje ledd (sist endret med virkning fra 01.07.2013), må
følgende momenter vurderes:
- om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket
- om delingen medfører en god driftsmessig løsning og
- om delingen kan medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
Tillatelse til deling av grunneiendom skal også behandles etter Pbl § 20-1
Plan- og bygningsloven § 20-1 m omfatter opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom
eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10
år, eller arealoverføring, jfr. matrikkellova, og det er nødvendig med samtykke i h.h.t. denne lov.
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes det om fradeling av
ca. 2,3 dekar, der det verken er registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen
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kan ikke se at omdisponering av dette arealet til boligformål vil føre til skade på naturmangfoldet
eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet.
Fradelingen vil ikke endre bruken.
Dersom deling ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykket
uten videre bort, jfr. jordloven § 12 åttende ledd.
Det omsøkte bruket er ikke i drift som vanlig jordbrukseiendom. Husdyrdrifta opphørte fra
1.1.2017. Jordbruksarealet leiehøstes, men det foreligger ikke kontrakt.

Vurdering
Det er i dag to bolighus på driftsenheten. Ved eventuell fradeling av den omsøkte boligen er det
viktig å vurdere om det er behov for flere bolighus. Har bruket så små ressurser at det normalt vil
bli gitt fritak fra bo- og driveplikten ved generasjonsskifte, kan det vurderes om det er nok med et
bolighus tilhørende eiendommen.
Eiendommens jordbruksareal tilsier at det ikke er behov for flere enn ett bolighus på
eiendommen. Arealer er fordelt på flere teiger og har totalt 1592,6 daa. Det produktive
skogarealet er på mer enn 500 daa. Etter gjeldende jordbrukspolitikk er dette en eiendom som
påhviler boplikt ved generasjonsskifte. Det er driveplikt på all jord, jfr. jordlovens § 8. Bruk av
denne størrelse ville normalt ha behov for to bolighus tidligere, men etter dagens politikk er det
ikke flere generasjoner som driver brukene.
En fradelt tomt er fritt omsettelig enhet som representerer en betydelig driftsulempe for den
resterende eiendommen og konflikter i forhold til eier av tomta. Fradelte tomtearealer
representerer betydelige verdier og kan disponeres uten innflytelse fra eier av
landbrukseiendommen. Den omsøkte tomten ligger i utkanten av tunet til driftssenteret.
Beliggenheten tilsier at en fradeling i seg selv ikke vil påvirke den avkastningen som
eiendommen kan gi i negativ retning. En kan heller ikke se at tomta representerer en betydelig
driftsulempe for den resterende eiendommen, heller ikke konflikter i forhold til eier av tomta.
Det kan legges til grunn at det av hensyn til driften ikke er behov for to boliger på eiendommen.
Fra departementshold fremmes bosettingshensynet som sentralt og tillatelse til fradeling av en
bolig kan ut fra dette hensynet gis dersom de nærmere forholdene i saken ligger til rette for en
slik fradeling. Å styrke bosettingen i et område er en samfunnsinteresse av stor vekt som kan tilsi
at det gis delingssamtykke.
Det er viktig at fradelte tomter ikke får del i felles rettigheter i bruket.
Eiendommen skal sikres tinglyst rett til atkomst, jfr. plan- og bygningslovens § 27 – 4.
Rådmannen anbefaler ut fra ovenstående vurderinger at fradelingen godkjennes.
Klagerett:
Det er kommunen som har ansvaret for avgjørelsen i delingssaker i første instans med
fylkesmannen som klageinstans.
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Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef
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Kartet viser valgt type gårdskart
0
5
10 15m
Målestokk 1: 750 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 25.08.2020 14:09
Eiendomsdata verifisert: 25.08.2020

eiendommen
bakgrunnskart

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.

14:09

for

man har søkt på. I tillegg vises

avrundingsforskjeller

Det kan forekomme
i arealtallene.

GARDSKART 1811-25/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:
25/1/0-26/2/0-26/16/0

Ajourforingsbehov
-

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser

O

Driftssenterpunkt

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING
Målestokk 1: 12500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 08.09.2020 12:39
Eiendomsdata verifisert: 08.09.2020 12:37

GÅRDSKART 1811-25/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:
25/1/0-26/2/0-26/16/0

=
5
6
w

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

AREALTALL (DEKAR)
32.3
0.0
13.0
1064.2
473.8
9.3
0.0
1592.6

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

45.3
1064.2
483.1
0.0
1592.6

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

BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2020/354 - 2

Saksbehandler:

Ole Ketil Haugvik

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
71/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Søknad om tilskudd i forbindelse med utvidelse av småbåthavn – Langstranda
Panorama
Vedlegg:
1 Søknad støtte til småbåthavn - Langstranda Panorama
2 Reviderte reguleringsbestemmelser for Langstranda Panorama
3 Plankart
4 Dispensasjonssøknad
5 Vedtak i Formannskapet vdr dispensasjonssøknad
Rådmannens innstilling
Bindal kommune bevilger inntil kr. 70.000,- fra næringsfondet til Langstranda Panorama til
utvidelse av småbåthavn i forbindelse med Terråk Rorbuferie. Tilsagnet gis på følgende vilkår:
1. Tilsagnet forutsetter at øvrig finansiering av prosjektet iht finansieringsplan er dokumentert.
2. Beløpet dekkes av budsjettpost 147004 32552 «Tilskudd til andre næringsformål».
3. Tilsagnet står ved lag til og med 31.03.2022.
4. Før utbetaling kan skje må følgende betingelser være oppfylt:
a) Tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til mudring og utfylling i sjø, samt
byggetillatelse fra Bindal kommune må foreligge.
b) Mottaker av tilskuddet skal skrive under på «Erklæring av tilbakebetaling av
tilskudd», slik at dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for
støtten, kan kommunen avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om
innløsning kan ikke settes frem senere enn 5 år etter utbetaling.
c) Dersom søkeren innen 5 år avvikler tiltaket, plikter søkeren sjøl å gi fondsstyret
skriftlig melding om dette.
d) Mottaker må legge fram dokumentasjon på utgifter i tråd med kostnadsoverslag.

Saksopplysninger
Langstranda Panorama søker om tilskudd på kr. 300.000 til utvidelse av eksisterende
småbåthavn i tilknytning til Terråk Rorbuferie.
I søknaden skriver søker følgende:
«I nærheten av Terråk er det fire småbåthavner av ulik størrelse. Kapasiteten på disse er sprengt
og vi ønsker derfor å utvide eksisterende småbåthavn ved Terråk rorbuferie.
Talgøkonsernet går i disse dager inn som medeier i Langstranda Panorama. Dette sikrer selskapet
kapital og kompetanse for å få en rask og effektiv realisering av hyttefeltet.
En viktig forutsetning for å kunne selge hytter er tilgjengelige båtplasser i gangavstand. Selskapet
ønsker derfor å prioritere bygging av småbåthavn i tillegg til ferdigstilling av veisystemet i
hyttefeltet. I tillegg til behov for båtplasser til hyttefeltet er det også en stor etterspørsel etter
plasser fra lokalbefolkningen og vi har i skrivende stund en liste på ca 15 personer som ønsker
plass i småbåthavnen.»
Som det går frem av søknaden så er det ønske om å utvide eksisterende småbåthavn med 40
båtplasser. Den årlige leien er satt til kr 4 000,- per båtplass. Det fremgår videre at prosjektet er
tenkt å dekke behovet for båtplasser både for lokalbefolkningen og hytteeiere på «Langstranda
Panorama». Det er per september 2020 rundt 20 personer som har meldt interesse for leie av
båtplass, hvorav de fleste er lokale.
Ny molo og småbåthavn skal anlegges i tråd med enstemmig vedtak (FS - 02 juli 2020) for
dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og reguleringsplanen Langstranda Panorama,
planID: 201101, til bygging av småbåthavn på gnr. 44, bnr. 483, jfr. plan- og bygningsloven §
19-2.
Det er søkt om finansiering for å utvide frontveggen på eksisterende molo til 236,4 m, samt ny
småbåthavn til totalt 40 båter. Den nye havnen vil få en størrelse på 45 x 65 m.
Søker har tidligere fått innvilget kr 100 000 (2011) og kr 200 000 (2013) i støtte fra
næringsfondet til hhv infrastrukturtiltak og vannledning for hyttefeltet på Langstranda.
Av tilskuddet på kr 100 000 fra 2011 ble kr 50 000 utbetalt i 2013. Frist for ferdigstilling av dette
prosjektet ble satt til 31.12.2013.

Kostnadsoverslag:
Beskrivelse
Prosjektering, tegninger etc
Byggesøknad, ansvarsrett etc
Rigg og drift
Avdekking
Boring/sprenging
Opplasting/utkjøring
Pukksetting/finavretting
Mottaksmaskin utlegging
Flytebrygger iht leveranse Ørsta 40 båtplasser
Landgang 9 meter Alu
Betongfundament
Mottak, lossing
Midtbrygge
Utlegging/montering/kraning

Kostnad
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

50 000
25 000
75 000
75 000
625 000
650 000
125 000
175 000
600 000
25 000
30 000
25 000
200 000
125 000
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Diverse uforutsett
Vann, strøm, belysning
Totalt eks MVA

kr.
kr.
kr.

100 000
90 000
2 995 000

Totalt inkl. MVA

kr.

3 743 750

Egenkapital
Kommunalt tilskudd 7500*40
Lån
Innskudd andeler 20 x 16.000
Egeninnsats
Totalt eks. MVA

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

975 000
300 000
800 000
320 000
600 000
2 995 000

Totalt inkl. MVA

kr.

3 743 750

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

160 000
-80 000
-20 000
-60 000
0

Finansiering:
Beskrivelse

Driftsbudsjett:
Beskrivelse
Årlig leieavgift 40*4000
Renter og avdrag
Driftskostnader
Avkastning egenkapital
Totalt

Byggetillatelse
Før Bindal kommune kan behandle byggesøknad for prosjektet, skal Fylkesmannen vurdere om
prosjektet for fyllingen i sjø er søknadspliktig. En slik eventuell tillatelse må innhentes før
tiltaket settes i verk. Det forutsettes at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense
partikkelspredning mest mulig. Sprenging og fylling bør gjøres på sen sommer eller høst.
Historikk
Fondsstyret har også tidligere tildelt midler til formålet flytekai/småbåthavn:

År
1997
1997
1999
1999
2003
2003
2006
2006
2007
2008
2008
2017

Søker
Helstad båteierforening
Helstad båteierforening
Gudmund Aune
Brusvikbotn båteierforening
Terråk Rorbuferie
Kalvika småbåthavn
Småbåthavn Lilleheil
Terråk båtforening
Småbåthavn Lilleheil
Lian marina
Marina Årsandøy
Bruneset Camping

Antall
plasser
12
12
6
17
14
35
6
60 + 6
12
12

Tilskudd (kr)
100 575
29 250
72 000
18 000
20 000
Årlige bidrag
10 000
300 000
30 000
30 000
10 000
20 000

Tilskudd pr
båtplass (kr)
8 381
2 438
12 000
1 059
1 429
1 667
4 545
833
1 667
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Vurdering
Småbåthavner i nærheten av sentraene i Bindal vil kunne være viktige tiltak for trivsel og
bolyst lokalt, og slike fasiliteter kan også virke positivt i rekrutteringsprosessene i både privat
og offentlig sektor. Det omsøkte tiltaket vil ha et direkte næringsmessig aspekt i forhold til
Terråk Rorbuferie, men vil til en viss grad også ha positiv effekt for den øvrige
reiselivsnæringen i området rundt Terråk.
Tiltaket er også i tråd med formålet i vedtektene for næringsfondet ved å fremme etablering av
ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Søknadsbeløpet på kr 300 000,- utgjør samlet sett om lag 10% av den planlagte investering
(eks. mva.), jfr. kostnadsoverslaget, og tilskuddet skal i henhold til vedtektenes §4 som
hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt.
Et av hovedmålene i samfunnsdelen i kommuneplanen er at «Bindal kommune skal oppmuntre til
nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å
sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte
fortrinn kan utnyttes».
Videre står det i delmål 1c) at «Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av Næringsfondet
legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv».
I delmål 1 j) går det fram at «Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering
av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige
rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur».
Det er derfor viktig at Bindal kommune, i tillegg til å legge til rette for nye arbeidsplasser, også
bidrar til både å fremme bolyst og å sikre eksisterende arbeidsplasser. På denne bakgrunn
anbefales det å støtte tilskudd til en utvidelse av småbåthavna i tilknytning til Terråk Rorbuferie
og Langstranda Panorama.
Det er imidlertid begrensede midler i kommunens næringsfond for denne type prosjekt, og etter
en helhetsvurdering basert på sammenlignbare saker finner rådmannen ikke rom for å innstille
på omsøkt beløp. Rådmannen ser at anlegget er med på å gjøre området mer attraktivt for både
fastboende og gjester, og tilrår derfor å støtte prosjektet med et noe mindre beløp. Det innstilles
derfor på kr 70 000 i støtte til prosjektet, noe som for 40 plasser utgjør kr. 1 750 pr båtplass.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2020
Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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Bindal Kommune
Rådhuset
N-7980 Terråk
Terråk, den 28. mai 2020

Søknad om tilskudd til etablering av småbåthavn
I nærheten av Terråk er det fire småbåthavner av ulik størrelse. Kapasiteten på disse er
sprengt og vi ønsker derfor å utvide eksisterende småbåthavn ved Terråk rorbuferie.
Talgøkonsernet går i disse dager inn som medeier i Langstranda Panorama. Dette sikrer
selskapet kapital og kompetanse for å få en rask og effektiv realisering av hyttefeltet.
En viktig forutsetning for å kunne selge hytter er tilgjengelige båtplasser i gangavstand.
Selskapet ønsker derfor å prioritere bygging av småbåthavn i tillegg til ferdigstilling av
veisystemet i hyttefeltet. I tillegg til behov for båtplasser til hyttefeltet er det også en
stor etterspørsel etter plasser fra lokalbefolkningen og vi har i skrivende stund en liste
på ca 15 personer som ønsker plass i småbåthavnen.

Langstranda Panorama
Frithjof M. Plahte, N-7980 Terråk. Telefon 99598966 frithjof@plahte.no
Stein Okstad, N-7980 Terråk. Telefon 97158608. stein-ok@online.no

–2–

JULI 29, 2020

Eksisterende havn er planlagt utvidet ved at man utvider moloens frontvegg slik at man
får to separate innløp. En slik løsning vil gi en svært god havn som er godt beskyttet for
bølger og vind. Den nye havnen vil få en størrelse på ca. 45x65 meter og vil gi plass til
40 båter. Da økonomien i prosjektet er begrenset, vil vi ikke kjøpe utriggere til alle
plassene før vi får nok bestillinger.
Prosjektet har mange fordeler
 Tilgjengelige båtplasser vil gjøre hyttefeltet mye mer attraktivt.
 Det er stort behov for flere båtplasser for lokalbefolkningen
 Etableringen kan gjøres uten at det blir skjemmende eller ødelegger uberørte
områder
 Steinmassene kan benyttes til å etablere tomter for hyttefeltet som allerede er
regulert inn.
 Utformingen og plasseringen vil gjøre havna svært optimal i forhold til vær og
vind.

2
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Budsjett:
Nr

Beskrivelse
1 Prosjektering, tegninger etc

Pris

Totalt
50000

2 Byggesøknad, ansvarsrett etc

25000

3 Rigg og drift
4 Avdekking

75000
75000

5 Boring/sprenging

625000

6 Opplasting/utkjøring
7 Pukksetting/finavretting
8 Mottaksmaskin utlegging

650000
125000
175000

9

Flytebrygger ihht leveranse Ørsta
40 båtplasser

600000

10 Landgang 9 meter Alu

25000

11 Betongfundament

30000

12 Mottak, lossing

25000

13 Midtbrygge
14 Utlegging/montering/kraning

200000
125000

15 Diverse uforutsett

100000

16 Vann, strøm, belysning

Totalt eks MVA
Totalt inkl. MVA

90000

2995000
3743750

3

–4–

JULI 29, 2020

Finansieringsplan Nr
1
2
3
4
5

Beskrivelse
Egenkapital
Kommunalt tilskudd 7500*40
Lån
Innskudd andeler 20 x 16.000
Egeninnsats

Pris

Totalt
975000
300000
800000
320000
600000

Totalt eks. MVA

2995000

Totalt inkl. MVA

3743750

Driftsbudsjett
Nr
1
2
3
4

Beskrivelse
Årlig leieavgift 40*4000
Renter og avdrag
Driftskostnader
Avkastning egenkapital

Sum

Pris

Totalt
160000
-80000
-20000
-60000
0

Driftsbudsjettet er basert på fullbooket havn og viser at prosjektet gir en avkastning på
kr 60.000 til å dekke egenandel og avkastning på investert kapital. Prosjektet gir med
andre ord ingen stor avkastning og bakgrunnen for å bygge havnen er derfor
betydningen for hyttefeltet samt det store behovet for båtplasser for lokalbefolkningen
Vi mener prosjektet har stor verdi for lokalsamfunnet og tillater oss derved å søke om et
tilskudd på kr 300.000,- fra kommunen.

Med vennlig hilsen

Frithjof M. Plahte
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

L12

Arkivsaksnr:

2016/474 - 6

Saksbehandler:

Marit Røstad

Reviderte reguleringsbestemmelser - Reguleringsplan for Langstranda
Panorama – PlanID: 201001
1. Generelle bestemmelser
§ 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området er
det formålgrense for formål som skal være som vist på planen.
2. Byggeområder for fritidsboliger – frittliggende (H 1-24)
§ 2.1 Det kan oppføres 24 frittliggende hytter/fritidshus med 1 anneks og 1 uthus/garasje
innenfor hver tomt. Plassering av bygninger på tomta skal tilpasses terrengformasjon.
§ 2.2 Største tillatte bruksareal for hytter er 100 m2, BRA=100 m2, anneks og uthus/garasje skal
ikke overstige 30 m2, BRA=30 m2. Samlet bruksareal for hytter, anneks og uthus/garasje
skal ikke overstige 130 m2, BRA=130 m2. Terrasser/plattinger kan bygges opptil 30 m2,
BYA=30 m2 og tilpasses terreng. Unødvendig rekkverk og levegger skal unngås.
§ 2.3 Bebyggelsen kan bygges i 1+1/2 etg med maksimalhøyde mønehøyde over gulvplan på
5,5meter.
§ 2.4 Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta og største tillatte grunnmurs/
pilarhøyde skal ikke overstige 50cm over planert terreng. Hytter og andre bygninger med
tilhørende installasjoner som bygges på pilarer skal ha spilekledning mellom pilarer slik
at beitedyr ikke kan komme til under byggverket. Bygningene skal ha saltak eller pulttak
med takvinkel mellom 10 – 33 grader.
§ 2.5 Hyttene skal tilknyttes el-forsyning. Vann kan legges inn når utslippstillatelse foreligger
og godkjent avløpsanlegg er utbygd. Det skal søkes godkjenning etter samlet avløpsplan
for hele byggeområdet. Overflatevann slippes på terreng.
§ 2.6 Eventuelle gjerder og rekkverk må utformes slik at de ikke er til fare for rein.
3. Byggeområde for rorbuer for utleie (R 1-6)
§ 3.1 Det kan bygges 6 rorbuer med til sammen 12 bruksenheter (2 bruksenheter i hver rorbu).
Det skal legges vekt på estetikk ved planlegging og utforming. Plasseringen av
bygningene på tomta tilpasses terrengformasjon. Byggene kan bygges ut til sone for
middelvann. Rorbuene kan bygges med terrasse/platting på sjøside ut til sone for
middelvann.
§ 3.2 Største tillatte bruksareal er 85 m2, BRA=85 m2 pr. bruksenhet, samlet for hver bygning
170 m2, BRA=170 m2. Byggene kan utrustes med terrasser/plattinger på sjøside med
opptil 25 m2, BYA=25 m2. Det kan monteres levegger mellom bruksenhetene med
maksimal høyde på 2,0 meter. 30 % av bruksenhetene skal ha universell utforming.

§ 3.3 Bebyggelsen skal utrustes med saltak – med takvinkel mellom 30 - 35 grader. Mønehøyde
over gulvplan i 1. etasje skal ikke overskride 6,5 meter.
§ 3.4 Rorbuene skal tilknyttes el-forsyning. Vann kan legges inn når utslippstillatelse foreligger
og godkjent avløpsanlegg er utbygd. Det skal søkes godkjenning etter samlet avløpsplan
for hele byggeområdet. Overflatevann slippes på terreng.
§ 3.5 Eventuelle gjerder og rekkverk må utformes slik at de ikke er til fare for rein.
4. Byggeområde for lager/garasje
§ 4.1 Det kan bygges 2 lager/garasjeanlegg. Terrenget justeres slik at adkomst og bruk av
anlegget blir mest mulig rasjonelt.
§ 4.2 Største tillatte bebygd areal er 150 m2, BYA=150 m2. for hver av bygningene.
§ 4.3 Bebyggelsen skal utrustes med saltak – med takvinkel mellom 22 – 27 grader.
Mønehøyde over gulvplan skal ikke overskride 6,0 meter.
§ 4.4 Lager/garasjeanleggene tilknyttes el-forsyning. Vann kan legges inn når utslippstillatelse
foreligger og godkjent avløpsanlegg er utbygd. Det skal søkes godkjenning etter samlet
avløpsplan for hele byggeområdet og kloakksystem, overflatevann slippes på terreng.
5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 5.1 Veg 1 går gjennom eksisterende rorbuanlegg og er felles adkomst for alle formålsgrupper
til småbåthavn, lager/garasjeanlegg, rorbuer (R 1-4) for utleie og naust.
Veg 2 er felles adkomst for alle formålsgrupper til byggeområdene for fritidsbygg –
frittliggende (H 1-24) og rorbuer (R 5-6) samt friluftsområde. Selv om vegene vil være
private vil de holdes åpne for allmenn ferdsel.
§ 5.2 Parkeringsanlegg er felles for alle formålsgrupper, forøvrig skal det legges opp til
parkering på egne tomter.
§ 5.3 Gang og sykkelveger er felles for alle formålsgrupper. Og vil også være åpne for
allmennheten.
§ 5.4 Felles avfallsbeholdere for hyttebebyggelse H 1-24 samt rorbuer (R 5-6) settes i lukket
renovasjonsbod ved avkjøringsområdet til veg 2.
Felles avfallsbeholdere for småbåthavn, naust, lager/garasjeanlegg og rorbuer (R 1-4)
settes i lukket renovasjonsbod ved lager/garasjeanlegg.
6. Landbruks – natur- og friluftsformål samt reindrift
§ 6.1 Områdene kan benyttes til tradisjonelt skogbruk av grunneier, natur- og friluftsliv, samt at
områdene kan benyttes til beiteområde for reindrift.
§ 6.2 Friluftsområde 0,4 daa er felles for alle formålsgrupper
7. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
§ 7.1 I område for småbåtanlegg (SHB) kan det etableres flytebrygger som tilsluttes
landområde. Det skal utarbeides plan for flytebrygger som viser plassering, antall
båtplasser og utforming. Planen skal godkjennes av Bindal Kommune.
§ 7.2 I område for naust kan det bygges 6 naust. Terrengprofil kan justeres slik at naustene får
en hensiktsmessig utforming og brukstilstand. Det kan bygges rampe for inn og utsetting
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av båter i fellesskap, det kan også bygges båtstø for hvert enkelt naust.
§ 7.3 Største tillatte bebygd areal pr. naust kan bygges med 60m2, BYA=60,0m2.
§ 7.4 Naustene skal bygges med saltak der takvinkel skal være mellom 20 – 30 grader.
Mønehøyde over gulvplan skal ikke overskride 5,0 meter.
8. Rekkefølgebestemmelser
§ 8.1 Før det settes i gang med bygge- og anleggsarbeider må planområdet være klarert av
kulturminnemyndighetene.
§ 8.2 Før det settes i gang med bygge- og anleggsarbeider må det foreligge fagkyndig
dokumentasjon på at planområdet har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom.
§ 8.3 Avkjørselen fra fv.801 må bygges i henhold til gjeldende krav til utforming av avkjørsler
og godkjennes av Statens vegvesen, før det gis byggetillatelse.
Siktkravene til avkjørsler på strekningen er på 4 x 100 m (dette defineres som
sikttrekanten). Kjørebanen på fv. 801, sett fra avkjørselen, skal være synlig i hele
sikttrekanten. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn
0,5 m over kjørebanenivå for fv.801.
Enkeltstående trær, stolper, og liknende kan stå i sikttrekanten, men krav til
sikkerhetssoner i håndbok 231 må være tilfredsstilt.
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Kartprodusent:

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjoner

SAKSNR.

DATO

SIGN.

DATO

SAKSBEH.

Kommunestyrevedtak

Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN UTARBEIDET AV:
Plankart

Landsem Plan & Bygg

PLANNR.

Jostein Eiliv Landsem

30.10.10

Stjernav. 9, Malm

Planbestemmelser

NK-prosjektering
Njål Kolsvik

Tangenvegen 30, 7650 Verdal

Rev.

Bindal Kommune
Rådhuset
N-7980 Terråk
Terråk, den 12. mai 2020
Att.:Bjørn Inge Lange
Deres ref.:

Vår ref.: FMP/L1

Dispensasjonssøknad for småbåthavn for Langstranda Panorama
I gjeldende reguleringsplan for Langstranda Panorama er eksisterende småbåthavn
plannlagt utvidet ved å flytte moloen utover.

Det viser seg at en slik utvidelse ikke kunne gi plass til ønsket antall båter som vi i dag
ønsker. I tillegg er utvidelsen kostbar da den vil kreve rivning av den gamle moloen og
bygging av ny molo på dypere vann. Vi mener derfor det er en bedre løsning om man
utvider eksisterende molo med en utstikker i østlig retning

Plahtes Eiendommer Frithjof M. Plahte, “Haugen”, Postboks 3, N-7980 Terråk. Telefon: 99598966
post@plahte.no

www.plahte.no

Orgnummer: 986 397 434 MVA

Bankgiro: 9365.16.40200, Landkreditt bank, PB 1824 Vika, 0123 Oslo,. SWIFT: LANDNOK1 IBAN NO4193651640200 .

–2–

MAI 18, 2020

En slik endring vil ha flere fordeler:
 Havnen vil bli bedre visuelt da den ikke vil gå så langt ut i vannet.
 Havnen blir mer funksjonell og vil gi plass til 30-40 båter. 10-12 personer har
allerede meldt sin interesse for båtplass.
 Havnen vil være viktig for etablering av hyttefeltet.
 Utsprengte steinmasser vil kunne benyttes til å etablere parkeringsområde og
rorbutomter i henhold til reguleringsplanen

Vi håper at kommunen kan gjennomføre en rask saksbehandling slik at vi har mulighet
til å samkjøre byggingen med en Hellifossen kraftverk.

Med vennlig hilsen

Frithjof M. Plahte

2

BINDAL KOMMUNE

Plahtes Eiendommer

Att. Frithjof Plahte

Melding om vedtak
Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2020/285-8

Bjørn Inge Lange

06.07.2020

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og
reguleringsplan til bygging av småbåthavn - 44/483 - Bogaodden
I formannskapets møte 02.07.20, sak 31/20, ble det fattet følgende vedtak:
Plahtes Eiendommer gis dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og reguleringsplanen
Langstranda Panorama, planID: 201101, til bygging av småbåthavn på gnr. 44, bnr. 483, jfr.
plan- og bygningsloven § 19-2.
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige/ uventede
steinkonsentrasjoner eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må
kulturminnemyndighetene underrettes umiddelbart.
Saken må sendes Fylkesmannen for vurdering om fyllingen i sjø er søknadspliktig og en
eventuell tillatelse må innhentes før tiltaket settes i verk.
Det forutsettes at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig.
Sprenging og fylling bør gjøres på sen sommer eller høst.
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen.
Sak 31/20 følger vedlagt.
Klageadgang
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og
innen 3 uker. Klages sendes: Bindal kommune, 7980 Terråk.

Postadresse:
Rådhuset, Oldervikveien 5
7980 TERRÅK

Besøksadresse:

E-post:
postmottak@bindal.kommune.no

Internett:
www.bindal.kommune.no

Telefon: 75 03 25 00

Bankkto.: 4651 07 01224
Org.nr.: 964 983 380

Med hilsen
Astri Helen Busch
utvalgssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Nordland

BERGEN
BODØ
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

1811/44/483

Arkivsaksnr:

2020/285 - 3

Saksbehandler:

Bjørn Inge Lange

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
31/20

Utvalg
Bindal formannskap

Møtedato
02.07.2020

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og
reguleringsplan til bygging av småbåthavn - 44/483 - Bogaodden
Vedlegg:
1 Søknad om dispensasjon
2 Oversiktskart

Rådmannens innstilling
Plahtes Eiendommer gis dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og reguleringsplanen
Langstranda Panorama, planID: 201101, til bygging av småbåthavn på gnr. 44, bnr. 483, jfr.
plan- og bygningsloven § 19-2.
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige/ uventede
steinkonsentrasjoner eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må
kulturminnemyndighetene underrettes umiddelbart.
Saken må sendes Fylkesmannen for vurdering om fyllingen i sjø er søknadspliktig og en
eventuell tillatelse må innhentes før tiltaket settes i verk.
Det forutsettes at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig.
Sprenging og fylling bør gjøres på sen sommer eller høst.
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen.

Saksprotokoll i Bindal formannskap - 02.07.2020
Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Plahtes Eiendommer gis dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og reguleringsplanen
Langstranda Panorama, planID: 201101, til bygging av småbåthavn på gnr. 44, bnr. 483, jfr.
plan- og bygningsloven § 19-2.
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige/ uventede
steinkonsentrasjoner eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må
kulturminnemyndighetene underrettes umiddelbart.
Saken må sendes Fylkesmannen for vurdering om fyllingen i sjø er søknadspliktig og en
eventuell tillatelse må innhentes før tiltaket settes i verk.
Det forutsettes at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig.
Sprenging og fylling bør gjøres på sen sommer eller høst.
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen.

Saksopplysninger
Plahtes Eiendommer søker om dispensasjon fra kommunedelplan og reguleringsplanen
Langstranda Panorama til bygging av småbåthavn på gnr 44, bnr. 463 ved Bogaodden.
Området hvor småbåthavna skal utvides er avsatt til småbåthavn og parkering i reguleringsplanen
for Langstranda Panorama. Deler av småbåthavna kommer ut i kystsoneplanen for Bindal som er
båndlagt i påvente av regulering. Det må derfor søkes om dispensasjon fra reguleringsplan og
kystsoneplan.
Plahtes Eiendommer begrunner søknaden med følgende:
 Havnen vil bli bedre visuelt da den ikke vil gå så langt ut i vannet
 Havnen blir mer funksjonell og vil gi plass til 30-40 båter
 Havnen vil være viktig for etablering av hyttefeltet
 Utsprengte steinmasser vil kunne benyttes til å etablere parkeringsområde og rorbutomter
i henhold til reguleringsplanen
Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Kystverket
og Fiskeridirektoratet med frist for uttalelse ble satt til 17.06.2020.
Det er kommet tre uttalelser innen høringsfristens utløp. Hovedtrekkene i uttalelsene er gjengitt
nedenfor.
Kystverket:
Kystverket kan ikke se at de planlagte tiltakene vil ha noen negativ innvirkning på ferdsel,
fremkommelighet og sjøsikkerhet i farvannet. Ut fra de interesser Kystverket skal ivareta har vi
derfor ingen innvendinger til dispensasjonssøknaden.
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Da den planlagte moloen skal anlegges på sjøgrunn, bør det gjennomføres grunn- eller andre
undersøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser en utbygging vil kunne gi.
Eksempler kan være fare for utrasing, endrete strømforhold, endret sandvandring eller lignende.
Det gjøres også oppmerksom på at alle tiltak og/eller inngrep i sjø, som bygging av molo,
etablering av flytebrygger, mudring etc., skal behandles etter havne- og farvannsloven (2019) før
tiltaket settes i verk. Søknad om slike tiltak skal behandles av Bindal kommune etter havne- og
farvannsloven (2019) § 14 annet ledd første setning.
Dersom det planlegges navigasjonsinstallasjoner i tilknytning til den planlagte moloen
(eksempelvis lyssetting ved innseilingen), må det søkes særskilt om dette til Kystverket etter
havne- og farvannsloven (2019) § 10. Etablering av eventuelle navigasjonsinstallasjoner må
bekostes av tiltakshaver
Sametinget:
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at
tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor
ingen spesielle merknader til søknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9.
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Fiskeridirektoratet:
Sjøområdet som omfattes av dispensasjonssøknaden er kartlagt av Havforskningsinstituttet som
lokalt viktig gytefelt for kysttorsk, basert på eggtrekk og strømmodellering. Umiddelbart utenfor
planlagte utvidelse av molo er det kartlagt en fiskeplass for passive redskaper der det fiskes med
garn etter torsk.
Utslipp av fine partikler kan være skadelig for fisk. De tidlige livsstadiene hos for eksempel torsk
er mest utsatt for negativ påvirkning av fine partikler, fordi unge torskelarver spiser partikler av
samme størrelse. Det er også vist at raudåte spiser slike partikler, med negative effekter for
reproduksjonen av raudåta. Det kan igjen føre til redusert mattilbud for torsken som har raudåte
og lignende arter som viktigste byttedyr.
Utbyggingstiltak, inkludert mudring og dumping av mudder, kan innebære risiko for tap av
gytehabitat og oppvekstområder for fiskeyngel. Det er viktig at nevnte gytefelt blir minst mulig
berørt av tiltaket. Vi forutsetter også at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense
partikkelspredning mest mulig.
Fiskeridirektoratet råder til at tidspunkt for tiltak som berører sjø primært bør skje på høsten og
tidlig vinter, fordi det er den perioden av året hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro.
Fiskeridirektoratet ber om at det legges en konkret plan for avbøtende tiltak for å hindre
spredning av små partikler og plast til sjø, i forbindelse med masseuttak og deponering. Fine
partikler holder seg i vannmassene over lang tid, følger havstrømmene og kan dermed også spres
langt fra planområdet.
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Vurdering
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes bygging av ny
småbåthavn i tilknytning til eksisterende småbåthavn, der det verken er registrert viktige
naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på
naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet.
Fiskeridirektoratet anbefaler å hindre stor spredning av finpartikler og at arbeidet gjennomføres
på høsten eller i alle fall ikke på våren. Det vil bli mindre spredning av finpartikler, da det skal
sprenges ut masser inne i havna og fylles rett på fjell. Det må sikres at ikke plastpartikler fra
sprenging kommer ut i sjøen.
Mesteparten av området som skal benyttes til utvidelse av småbåthavn er avsatt til småbåthavn
eller er uregulert. Bare en liten del av utvidelsen av småbåthavna er regulert til parkering. Det vil
være nok plass til parkering etter utvidelse av småbåthavna.
Hensikten med båndleggingen var å stoppe ny oppdrettsvirksomhet i sjø inntil det forelå en
konsekvensanalyse av nye oppdrettslokaliteter i Bindalsfjorden og Tosenfjorden. Det er i første
rekke hensynet til villaksen som er bakgrunn for båndleggingen. Bygging av småbåthavn vil ikke
ha innvirkning på villaksen.
På bakgrunn av ovennevnte, mener rådmannen at de hensyn som kystsoneplanen og
reguleringsplanen skal ivareta, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, selv om det innvilges
dispensasjon fra planene. Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon til bygging
av småbåthavn er klart større enn ulempene.
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 19.06.2020.
Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

L13

Arkivsaksnr:

2019/446 - 18

Saksbehandler:

Astrid Nilssen

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
72/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Endelig vedtak - reguleringsplan for Parkveien 1811/34/22 med flere - PlanID:
202001
Vedlegg:
1 Plankart Parkveien
2 Bestemmelser Parkveien
3 ROS-analyse Parkveien
4 Oppsummering av innkomne merknader Parkveien
5 Planbeskrivelse Parkveien

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Parkveien, gnr. 34,
bnr. 22, 84 og 87 og bnr. 115, bnr. 1 – planID: 202001 med plankart, planbestemmelser,
planbeskrivelse og ROS-analyse, datert 22.6.2020.

Saksopplysninger
Bindal kommune fikk for 2020 innvilget trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommunes
trafikksikkerhetsutvalg for utarbeidelse av reguleringsplan for Parkveien. Tiltaket er i tråd med
kommunens trafikksikkerhetsplan. Regulering av Parkveien er første trinn i arbeidet for å sikre
trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, Bindalseidet barnehage og omsorgsboliger. Trinn 2
blir utarbeidelse av byggeplan og anbudsgrunnlag, mens siste trinn er anleggsfasen. Kommunen
søker om tilskudd til byggeplan og anbudsgrunnlag, tildeling vil gjelde 2021. Fylkeskommunen
stiller krav om byggeplan i de prosjekter som berører fylkesvei. Det er også krav om godkjent
reguleringsplan før det kan søkes om midler for utarbeidelse av byggeplan. Kommunen må
derfor ha godkjent reguleringsplan klar for oversendelse til fylkeskommunen innen 1. november
2020.
Forslag til reguleringsplan for Parkveien er utarbeidet av Sweco Norge AS i samarbeid med
Bindal kommune. Formålet med reguleringsplanen er å sikre trygg ferdsel for myke og harde
trafikanter. Planen omfatter trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, Bindal barnehage, avd.

Bindalseidet og omsorgsboliger. Reguleringsplanen avklarer forholdet mellom busskyss og
privat skyss av barn og unge, parkering, varelevering og avfallshåndtering. Gang- og sykkelvei
til Rødlia er med i planen, samt ny gang- og sykkelvei fra fylkesvei 5 og inn til skoleområdet.
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Bindal kommune og Sweco 20.2.2020. Oppstart av
planarbeidet ble kunngjort 28.2.2020 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11.
Varselet ble annonsert i Namdalsavisa, Brønnøysunds avis, samt kommunens og Swecos
hjemmesider. Samtidig ble det sendt melding om oppstart til berørte grunneiere, naboer,
myndigheter og interesseorganisasjoner.
Forslag til reguleringsplan for Parkveien, planID: 202001, ble behandlet i formannskapsmøte
2.7.2020, sak 38/20. Det ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6.7.2020 – 16.8.2020,
jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Bindal kommune mottok 2 uttalelser, ett innenfor fristen
utløp og ett etter fristens utløp.
Statens vegvesen:
Planforslaget er ikke vurdert på detaljnivå, men vi forutsetter at føringer og krav i vegnormalen
og statlige retningslinjer blir ivaretatt i planprosessen. Eventuelle avvik fra krav i vegnormaler
må være omtalt i plan og nødvendig godkjenning for valgt løsning må innhentes.
Nordland Fylkeskommune:
Veg - fylkesveg
Vi har følgende kommentarer til planforslaget:
1. Plankartet og andre plandokumenter viser fotgjengerfelt over Parkveien i krysset
Parkveien/Kalvikveien, fylkesveg 7204. I henhold til Statens vegvesen sine håndbøker er
det ikke hjemmel for å ha fotgjengerfelt mellom gang- og sykkelveg og fortau, slik som i
dette tilfellet, og det skal derfor ikke reguleres der.
2. Holdeplass/plattform er plassert nært til krysset Parkveien/Kalvikveien, fylkesveg 7204.
Det fører til at buss som står parkert der tar sikt fra de som bruker krysset; både for myke
trafikanter og de som kjører bil. Holdeplassen/plattformen må derfor flyttes slik at bussen
står utenfor siktsonen. Ved ny plassering må det tas hensyn til sikker og god
fremkommelighet for myke trafikanter, med særlig fokus på bussreisende som vil krysse
Parkveien.
Vannmiljø
Gjennom regional plan for vannforvaltning i henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt
miljømål for vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet er at alle
vannforekomster skal ha god økologisk tilstand innen 2021.
Planen berører vannforekomst Manabekken og Vikestadbekken. Vannforekomsten er
karakterisert som i risiko for at miljømålet ikke nås.
Når det fattes vedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst må forholdet til
vannforskriften § 12 vurderes. Selv om vegen som krysser bekken allerede er opparbeidet, må
Bindal kommune gjøre en slik vurdering om planforslaget innebærer endring / utbedring av
veien. Dette er kommunens ansvar som vedtaksmyndighet i saken. Klima- og miljødepartementet
har utarbeidet en veileder for hvordan en vurdering av forholdet til vannforskriften § 12
gjennomføres. Informasjon om vannforekomsten med risiko- og påvirkningsanalyse finnes på
vann-nett portal. Vi viser også til vannportalens regionale side og veileder om vannmiljø i
arealplanlegging for mer informasjon.
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Kulturminner
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til er planforslaget med foreslått
arealdisponering, ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner.
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf.
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes
umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i
marken.
Reguleringsplanen består av følgende dokumenter:
 Planbeskrivelse
 Plankart i målestokk 1:500
 Reguleringsbestemmelser
 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Planområdets størrelse er ca. 4 da. Hovedformålet med planen er å regulere for kjørevei, gangog sykkelvei, bussholdeplass og parkering.
Planområdet består av følgende eiendommer:
 1811/115/1 eier, Nordland fylkeskommune
 1811/34/22 eier, Bindal kommune, Bindalseidet skole
 1811/34/84 eier, Bindal kommune, Bindalseidet barnehage
 1811/34/87 eier, Bindal kommune, omsorgsboliger
Vurdering
Planforslaget er behandlet etter gjeldende regler i plan- og bygningsloven. Innspill som er
innkommet i løpet av planprosessen er vurdert.
Innspill fra Nordland fylkeskommune er avklart med fylkeskommunen direkte. Vedr. forhold til
vei uttaler de pr. tlf. 10.9.2020 at de ser at vurderinger av alternative plasseringer av busslomme
er vurdert og at planen er utformet etter beste løsning på stedet. Fylkeskommunen vil ikke klage
på et endelig vedtak av reguleringsplanen for Parkveien.
Aktivitet/inngrep i en vannforekomst skal vurderes etter vannforskriften § 12. Vurdering gjøres i
utgangspunktet etter vedtatt plan. Ved utarbeidelse av byggeplan, der overflatevann m.m. tas
hensyn til vil også vurderinger etter vannforskriftens § 12 tas med. I dette tilfellet, hvor
trafikksikkerheten får betydelig økning for både myke og harde trafikanter, vil samfunnsnytten
kunne vurderes større enn evt. tap av miljøkvalitet. Vurdering gjøres fortløpende.
Da det ikke foreligger innspill som taler imot planforslaget anser rådmannen planen som godt
gjennomarbeidet og foreslår at reguleringsplanen for Parkveien, planID: 202001, vedtas.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.9.2020
Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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PlanID 2020001
Dato: 17.06.2020

1. Planens hensikt
Hovedformålet med planen er å legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med
Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.
Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter på området, samtidig som
den skal avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering
og avfallshåndtering.

2. Fellesbestemmelser
2.1 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
helleristninger, brent leire, keramikk, etc. skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren
varsles, jfr. Lov om Kulturminner.

2.2 Hensyn til miljø, støy og forurensning
Støynivå i bygge- og anleggsperioden innenfor planområdet skal være innenfor anbefalte
grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 tabell 4.

2.3 Universell utforming
Nye tiltak skal utformes etter prinsippene om universell utforming, slik at alle befolkningsgrupper sikres
en best mulig tilgjengelighet. Dette gjelder også midlertidige anlegg for gående og syklende i
anleggsperioden.

2.4 Terrengbehandling og vegetasjon
Arealer som blir midlertidig berørt av anleggsarbeidet skal settes tilbake til opprinnelig stand.
Skråningsutslag skal gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng. Stedlige vekstmasser skal i
størst mulig grad benyttes ved reetablering av vegetasjon.

2.5 Overvann
Overvann håndteres lokalt gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen.
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2.6 Anleggsperioden
Det skal utarbeides en plan for trafikksikkerhet og trafikkavvikling (arbeidsvarslings - og sikringsplan)
for anleggsperioden. Kollektivtrafikk og myke trafikanter skal ivaretas i hele anleggsperioden. Det skal
legges vekt på varsling for gående og syklende. Behov for midlertidig veibelysning vurderes og
ivaretas i detaljprosjektering.

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Viser til reguleringsplan «Bindaleidet», vedtatt i 1981, for bestemmelser.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (o_SKV1-4)
a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal – vei.
b) Innenfor felt o_SKV1 skal det opparbeides kjøreveg med minste opparbeidede bredde på 5
meter.
c) Felt o_SKV2 er adkomstvei til Bindalseidet skole.
d) Felt o_SKV3 er adkomstvei til Bindalseidet barnehage og til bebyggelse på gnr/bnr 34/29.
e) Felt o_SKV4 er adkomstvei til omsorgsboliger.

Holdeplass/plattform (o_SH)
Feltet skal utformes som bussholdeplass med minste opparbeidede bredde på 3 meter.
Bussholdeplassen utformes med kantstein som skille mot gang- og sykkelveien (o_SGS1).

Gang- og sykkelveg (o_SGS1-2)
a) Feltene skal utformes som offentlig gang- og sykkelvei.
b) Innenfor felt o_SGS1 skal det opparbeides gang- og sykkelvei med minste opparbeidede
bredde på 2,5 meter.

Fortau (o_SF)
Feltet skal utformes som fortau i forbindelse med kortidsparkeringen.

Parkering (o_SPA1-2)
a) Feltene skal utformes som offentlig parkering.
b) Felt o_SPA1 skal benyttes som kortidsparkering ved av- og påstigning for barn og unge.
c) Felt o_SPA2 skal benyttes til parkering for besøkende og ansatte ved Bindalseidet skole,
barnehage og omsorgsboliger.

Annen veggrunn (o_SVG)
Arealet omfatter nødvendige sidearealer, grøfter, fyllinger o.l. tilknyttet veianlegget. Innenfor formålet
tillates etablert mindre anlegg og konstruksjoner som er del av veianleget.
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3.3 Hensynssoner (§ 12-6)
Sikringssone - frisikt (H140)
Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers asfaltdekke,
mellom frisiktlinje og veiformål.

Faresone - høyspenningsanlegg (H370)
Innenfor faresonen kan det ikke oppføres bygninger eller permanente anlegg. Alle anleggsarbeider,
terrenghevinger, graving og bruk av heisanordninger, skal på forhånd godkjennes av netteier.
Bestemmelsen gjelder frem til høyspentanlegget er nedgravd.

4. Rekkefølgebestemmelser
Før bygge- og anleggsarbeidet igangsettes skal det utarbeides en plan som redegjør for
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold,
renhold og støvdemping i anleggsperioden, og som sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal
etableres.
Parkeringsplasser og uteoppholdsareal skal være ferdig før ferdigattest gis.
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1

Innledning

Sweco Norge AS er engasjert av Bindal kommune for å gjennomføre ROS-analyse i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan for Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger. Figur 1-1 viser et
oversiktskart med lokalisering av planområdet.

Figur 1-1. Oversiktskart med lokalisering av planområdet på Bindalseidet i Bindal kommune. Omsorgsboliger, som er
etablert sør-vest for barnehage, fremkommer ikke på dette kartet.
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1.1

Formål

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for
samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med
trafikkarealet innenfor planområdet. Mer konkret er formålet følgende:
• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over de
uønskede hendelsene.
• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.

1.2

Hjemmel

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROSanalyse ved planer for utbygging.
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen
som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap».
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2

Beskrivelse av planområdet og planforslaget

2.1

Planområdet

Planområdet ligger på Bindalseidet i Bindal kommune. Planområdet er avgrenset av Kalvikvegen (fylkesveg
7204) i sør og Rødlivegen i nord. Østlig og vestlig side av planområdet avgrenses av eiendomsgrenser
fortrinnsvis til Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger. Planområdet er på omtrent 30 daa.
Planområdet tilgrensende områder består av boligområder, idrettsarealer, samt skog- og jordbruksareal.
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er Bindalseidet skole, Bindalseidet barnehage og
omsorgsboliger. På sørsiden av planområdet og Kalvikvegen er det noe boligbebyggelse samt en butikk,
Coop Marked. Terrenget er noe kupert.

2.2

Planlagt tiltak

Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter, og omfatter trafikkområdet
tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. Formålet med planen er også å
avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og
avfallshåndtering.

Figur 2. Illustrasjonene viser fremtidig trafikkløsning på Bindalseidet.
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2.3

Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger

Dimensjonerende vannstand i prosjektområdet er bestemt av 200-års stormflo med havnivåstigning, som
ligger på 2,81 moh (NN2000). Oversvømt området er vist på Feil! Fant ikke referansekilden..
Forklaring om beregningsmetodikk:
Havnivå er hentet fra sehavnivå.no. Den stemmer med beregning fra veileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utgitt i 2016 «Havnivåstigning og stormflo», basert på rapport om
forventet havnivåstigning i 2100 utgitt i 2015 «Sea Level changes for Norway». Det er 238 cm over
middelvann ved 200-års stormflo, og 52 cm havstigning med den verste scenario RCP 8.5. Det fratrekkes 8
cm for høydesystemet NN2000. Resultat er 238+52-8=281cm.
Planområdet ligger omtrent 1,5 km utenfor oversvømt område ved 200-års stormflo og det vurderes til at
tiltaket ikke vil ha innvirkning på havnivåstigning og stormflo. Temaet vurderes derfor ikke videre.

Figur 3 - Utklipp fra tabell A.2.3 i DSBs veileder «Havnivåstigning og stormflo».

Figur 4. Havnivå 2090, 200-års stormflo (kartverket.no, sehavnivå i kart).
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3

Metode

3.1

Generell beskrivelse av metode

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og
sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi et godt
beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Her følges metode i samsvar med
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging –
Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017. Figur 3-1 viser trinnene i ROS-analysen.

Beskrive planområdet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (kilde: DSB, 2017).

3.1.1

Beskrivelse av planområdet

Kort beskrivelse av planområdet. I tillegg beskrives planlagt tiltak og det tas stilling til hvilke sikkerhetsklasser
planlagt tiltak har iht. teknisk forskrift.

3.1.2

Mulige uønskede hendelser

Mulige uønskede hendelser kartlegges, f.eks. i arbeidsmøte med forskjellige faggrupper.

3.1.3

Vurdering av risiko og sårbarhet

I en ROS-analyse gjøres en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede hendelsene, det vil en
vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Det
benyttes et analyseskjema for hver uønsket hendelse.
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Sannsynlighetsvurdering
Sannsynlighet brukes som et mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i
det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.
Tabell 1. Sannsynlighetskategorier for planROS.
Sannsynlighetskategorier

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

Høy

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

> 10 %

Middels

1 gang i løpet av 10–100 år

1–10 %

Lav

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år

<1%

Tabell 2. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo.
F

Sannsynlighetskategorier

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

F1

Høy

1 gang i løpet av 20 år

1/20

F2

Middels

1 gang i løpet av 200 år

1/200

F3

Lav

1 gang i løpet av 1000 år

1/1000

Tabell 3. Sannsynlighetsvurdering for skred.
S

Sannsynlighetskategorier

Tidsintervall

Sannsynlighet (per år)

S1

Høy

1 gang i løpet av 100 år

1/100

S2

Middels

1 gang i løpet av 1000 år

1/1000

S3

Lav

1 gang i løpet av 5000 år

1/5000

3.1.4

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planlagt tiltak

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde for de
ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene illustreres ved hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som
benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017), og det vil bli
presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i sammendraget.
Tabell 4. Risikomatrise (DSB, 2017).

Sannsynlighet

Konsekvenser for <konsekvenstype>
Store

Middels

Små

Forklaring

Høy >10%
Middels 1-10%
Lav <1%
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Konsekvensene deles inn i ulike konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre
når det gjelder alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Det er brukt følgende
konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:
Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre som kan
bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.
Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av
hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke,
husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.
Materielle verdier: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen
i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen.

3.1.5

Identifisere tiltak for å redusere risiko

På bakgrunn av ROS-vurderingen identifiseres tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Aktuelle tiltak kan
være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.

3.2

Avgrensinger
•

ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller
sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.

•

Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal
inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

•

Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter, eller
betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.

•

Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er
behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å
forebygge risiko.
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4

Mulige uønskede hendelser

Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og
potensielle farer innenfor planområdet, se tabellen nedenfor. Risiko-identifiseringen danner grunnlag for
hvilke potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen. Uønskede hendelser vurderes nærmere i
kap. 5.

4.1

Risikoidentifisering
Relevant for
tiltaket

Kommentar/Begrunnelse

Sterk vind/storm

Nei

Området er ikke spesielt utsatt for vindpåkjenninger.

Snø/is

Nei

Ikke relevant

Frost/tele/sprengkulde

Nei

Ikke relevant

Nedbørmangel

Nei

Ikke relevant

Store nedbørsmengder

Nei

Ikke relevant

Stormflo/havnivåstigning

Nei

Temaet er vurdert under kapittel 2.3.

Flom i sjø/vassdrag

Nei

Ifølge NVEs aktsomhetskart for flom ligger
planområdet ikke innenfor aktsomhetsområdet.
Temaet er vurdert under kapittel 2.3.

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø),
inkludert sekundærvirkninger

Nei

Ikke relevant

Ustabil grunn/Setninger

Ja

Temaet vurderes

Skog- og lyngbrann

Nei

Ikke relevant

Radon

Nei

Miljøstatus viser området med moderat til lav
aktsomhet for radon.

Terrengformasjoner (stup etc.).

Nei

Ikke relevant

VA-anlegg/overvann

Ja

Temaet vurderes

Annen infrastruktur i bakken

Ja

Temaet vurderes

Vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet

Ja

Temaet vurderes.

Jernbane

Nei

Ikke relevant

Kai/havneområde

Nei

Ikke relevant

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy

Nei

Adkomst/avstand til brannstasjon/ambulanse etc.
skal håndteres.

Uønskede hendelser

Naturgitte forhold

Samfunnsfunksjoner og infrastruktur
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Drikkevannskilder og energibrønner

Nei

Det er i henhold til GRANADA, NGU ikke registrert
grunnvannskilder/brønner i planområdet, men de
ligger et stykke utenfor.

Tjenester som skoler, barnehager,
helseinstitusjoner, nød- og redningstjenester

Nei

Ikke relevant. Tiltaket hensyntar adkomst for
utrykningskjøretøy/pasienttransport. Entreprenør er
ansvarlig for å utarbeide trafikkavviklingsplan for
byggeperioden for å ivareta alle aktuelle grupper.

Ivaretakelse av sårbare grupper

Nei

Ikke relevant.

Virksomheter som håndterer farlige stoffer,
eksplosiver og storulykkevirksomheter

Nei

Ikke relevant

Forurensning

Nei

Ifølge Miljødirektoratet (miljøstatus) er det ikke
registrert eller mistanke om forurenset grunn i- eller i
umiddelbar nærhet til planområdet.

Støy

Nei

Tiltaket medfører ingen endring fra dagens situasjon

Om utbyggingen medfører nye risiko- og
sårbarhetsforhold i planområdet

Nei

Tiltaket medfører ingen endring fra dagens
situasjon.

Brann/eksplosjon i industrianlegg

Nei

Tiltaket medfører ingen endring fra dagens
situasjon.

Elektromagnetisk felt

Nei

Høyspentlinjen vest i området er planlagt lagt i
bakken. Temaet vurderes derfor ikke.

Forurensning/støy som følge av tiltaket

Nei

Temaet vurderes

Om det er risiko og sårbarhet i
omkringliggende områder som kan påvirke
utbyggingsformålet og planområdet

Nei

Ingen registrerte.

Om det er forhold ved utbyggingsformålet som
kan påvirke omkringliggende områder

Nei

Ikke relevant.

Vei (ulykkespunkt m.m.)

Nei

Trafikksikkerheten ivaretas dersom tiltaket påvirker
omkringliggende områder.

Nei

Det er ikke identifisert forhold som påvirker
hverandre.

Næringsvirksomhet

Forhold ved utbyggingsformålet

Forhold til omkringliggende områder

Forhold som påvirker hverandre
Om forholdene over påvirker hverandre, og
medfører økt risiko og sårbarhet i planområdet
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4.2

Identifiserte hendelser

Følgende hendelser er identifiserte og vurderes nærmere i egne analyseskjemaer:
Uønskede hendelser
1

Ustabil grunn/setninger

2

VA-anlegg/overvann

3

Annen infrastruktur i bakken

4

Vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet

4.3

Vurdering av uønskede hendelser og sårbarhet

4.3.1

Ustabil grunn/setninger

Løsmassekart fra NGU viser at området består av hav- og fjordavsetninger. Hav- og fjordavsetninger kan
inneholde finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter. Avsetningstypen kan
også omfatte skredmasser fra kvikkleireskred. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.
Området ligger under marin grense. Under hav- og fjordavsetninger er det løsmassetyper
(strandavsetninger) av sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Området er ikke kartlagt for kvikkleire eller
fjellbotninger.
Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av grunnforholdene på området i forbindelse med tiltaket.

Figur 2. Løsmassekart fra NGU.
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Vurdering:
Kote-forskjellene der det er planlagt parkeringsplass og vei er omtrentlig 5-6 meter, så området er relativ
flatt, med et hellende terreng fra nord mot sør- sørøst. Det er ikke registrert skred i området de siste 100 år.
Det løper ingen elv igjennom området. Det vurderes at det er naturlig drenering av vann av resten av
området på grunn av topografien.
Uten grunnundersøkelser eller annet bakgrunnskunnskap av grunnforholdene, vurderes det at ras og ustabil
grunn er usannsynlig ved etablering av mur. Setninger kan minimeres med overbygging av fyllmasser, når
løsmassetypen kjennes. Ved funn av sprøbruddsmaterialer i grunnen, kan anleggelse av mur gjøres
seksjonsvis, så man har mer kontroll over situasjonen.
Avhengig av løsmassetypen/sprøbruddsmaterialer under overflaten kan parkeringsplassen og veien
anlegges seksjonsvis (anleggelse i skråningens kote-retning). Dette har en positiv innvirkning av stabiliteten.
Tilbake-fyllingsmaterialer skal legges ut lagvis og komprimeres. Ved funn av sprøbruddsmaterialer, fjernes
gravemassene fra området.
Setninger for parkeringsplassen og veien kan minimeres ved valg av materialer i overbygging, når
løsmassetypen er kjent. Drenering og overvannssystem skal hensyntas ved prosjektering av veger, plasser
og mur for å minimere fare for ustabil grunn/setninger. Håndtering av overvann og drenering beskrives
nærmere under kapittel 4.3.2.
Det konkluderes med at det ikke er behov for en nærmere risikovurdering av hendelsen.

4.3.2

VA-anlegg/overvann

Ved- og under planområdet ligger det VA ledninger for vann, spillvann/kloakk og overvann.
Dokumentasjonen av infrastrukturen er begrenset og er i stor grad kun håndskisser fra hvor man antar eller
tidligere har avdekt ledninger.
Det er uklart om det er separert avløp (egen ledning for spillvann/kloakk) eller felles avløp (kloakk og
overvann i samme ledning) på rør som er merket som «kloakk» i skissene. Overvannsledning og kloakk ser
ut til å krysse planområdet og det må forventes å måtte gjøre noen tilpasninger på ledningsnettet i
forbindelse med grunnarbeider.

Vurdering:
Løsningen for overvannshåndtering baserer seg i hovedsak på at vannet infiltreres (ledes til terreng) lik
dagens situasjon. Dette utføres hovedsakelig gjennom infiltrasjonssandfang og overflateavrenning til
terreng/grøntområde fra asfalterte flater. Infiltrasjonssandfangene utstyres med en drensledning som legges
under asfalt og fordeler vannet i grunnen. Alle infiltrasjonssandfang utstyres med et overløp som ledes til
nærliggende overvannsledninger dersom drensledningene ikke tar unna vannmengdene som kommer. I
størst mulig grad vil veien helle inn mot grøntområdet/rabatten (o_SVG) for infiltrasjon av overflatevann.
Tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på teknisk infrastruktur, men det vil være hensiktsmessig å gjøre
nødvendige arbeider på infrastrukturen samtidig med grunnarbeidene for tiltaket. VA-anlegg er håndtert i
planbeskrivelsen og vil vurderes videre. Dette ivaretar fare for brudd på VA-ledninger og
ledningenes/kummenes plassering vil bli lokalisert mer nøyaktig i detaljprosjekteringen. Det vurderes derfor
at det ikke er behov for ytterligere risikovurdering.
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4.3.3

Annen infrastruktur i bakken

Mottatt kabelkart viser at det ligger en høyspentlinje (luftlinje og nedgravd 22kV) sør i planområdet. Nordvest
i planområdet ligger 230V luftlinje for belysning.

Figur 3. El-infrastruktur i tilknytning til planområdet.

Vurdering:
Høyspentlinjen (luftlinjen) er planlagt å grave ned før tiltak i denne planen påbegynnes. Videre bør
kabelpåvisning gjennomføres som en del av detaljprosjekteringen for å kartlegge nøyaktig plassering av
kabler i området. Eksisterende infrastruktur i bakken vil bli håndtert i den videre detaljprosjekteringen, og
nærmere risikovurdering gjøre derfor ikke i denne ROS-analysen. Under anleggsfasen skal kablene
håndteres på en forsvarlig måte.

4.3.4

Vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet

Planområdet har adkomst fra Fv. 5, Kveinveien og inn på Parkveien. Kveinveien har en trafikkmengde (ÅDT)
på omtrent 425 og en fartsgrense på 50 km/t. Parkveien er en blindvei og fører ikke lenger enn til
planområdet. Det er etablert gang- og sykkelvei langs fylkesveien, og langs Parkveien, til eksisterende gangog sykkelveg, er det i dag en smal grussti for gående.
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Parkveien benyttes i dag av skolebusser, foreldre og ansatte ved skole og barnehage, samt besøkende og
ansatte til omsorgsboligene. Utenom Parkveien er det lite system i trafikken på området. Det parkeres litt
over alt og bussene kommer ofte i konflikt med andre kjørende. Området er per i dag ikke spesielt
trafikksikkert. Manglende tilrettelegging for gående er også en utfordring.

Planlagt tiltak:
Planen legger opp til et mer definert trafikkområde som ivaretar både myke og harde trafikanter. Det er
arbeidet med å skape tydelig skiller for hvor harde og myke trafikanter skal ferdes, og det er forsøkt å legge
til rette for at myke trafikanter skal slippe å krysse trafikkareal hvor harde trafikanter ferdes.
Hovedtrekkene i planene er langt på vei en videreføring av dagen praksis på området, med en felles
rundkjøring som utgangspunkt. Denne rundkjøringen er mer definert enn dagens situasjon viser. Poenget
med en slik løsning er å begrense bilkjøring så mye som mulig på resten av området. Dette er viktig slik at
gående og syklende kan ferdes trygt.

Gang- og sykkelveg
For å oppnå en bedre og tryggere fremkommelighet for gående og syklende planlegges det å etablere en
sammenhengende gang- og sykkelvei fra fylkesvegen i sør til Rødlivegen i nord. Det skal etableres
fotgjengerfelt ved krysset fylkesveien x Parkveien for at gående og syklende kan kunne krysse Parkveien på
en trygg måte.

Buss
Bussløsningen på området er valgt å flytte noe sørvest, for å skape større handlingsrom i planen.
Bussløsningen i seg selv, vil i stor grad ha samme utforming som i dag, med noe bedre plass til av- og
påstigende.
Avkjørsel fra fylkesvei flyttes noe som en konsekvens av etablering av bussløsning og gang- og sykkelvei i
sør.

Kjørende
For foreldre som kjører barn og unge til og fra skolen (evt. barnehagen), er det satt av en lomme hvor bilene
kan kjøre inn, slippe av eller hente opp barn, også kjøre videre. Denne lomma er kun ment for
korttidsparkering.

Vurdering:
Planlagt tiltak er et rent trafikksikkerhetstiltak. Tilgjengeligheten og sikkerheten for gående og syklende
styrkes da planen legger opp til klare skiller mellom areal for harde og myke trafikanter, samt etablering av
sikre kryssinger. Dette skaper bedre og tryggere rammer for ferdsel i området, spesielt for barn og unge.
Planen legger også opp til en bedre ramme for parkering på området, da dette har vært fraværende i dagens
situasjon.
Tiltaket vil ikke medføre økning av trafikkmengde innenfor planområdet. Området benyttes i dag som
trafikkareal, og tiltaket vil ikke endre bruken. Til tross for en liten forskyving av avkjørsel fra fylkesveien,
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endrer ikke planen adkomstforholdene fra fylkesveien. Prosjektet anses derfor ikke å ha virkning for
trafikkavvikling på fylkesveien.
Tiltaket vil i sin helhet medføre en høyere grad av trafikksikkerhet, og det legger grunnlag for en forbedring i
trafikkavviklingen. Temaet vil derfor ikke bli videre vurdert i ROS-analysen.

5

Konklusjon

Farekartleggingen identifiserte mulig risiko knyttet til store ustabil grunn/setninger, VA-anlegg/overvann,
Annen infrastruktur i bakken og vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet. Det er i gjennomgangen i kapittel 4 ikke
avdekket andre uønskede hendelser som kan medføre risiko som krever nye tiltak utover det som allerede er
avdekket og planlagt underveis i dette prosjektet.

6
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Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagsstillers kommentar
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 28.02.2020 i Namdalsavisa og Brønnøysunds Avis,
samt på Bindal kommune og Sweco sine hjemmesider. Det ble sendt brev til grunneiere,
naboer, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Det har til sammen kommet inn to
innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Under følger et sammendrag av
innspillene, og en vurdering av hvordan de er blitt fulgt opp i planarbeidet.
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INNSPILL FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Statens vegvesen, datert 10.03.2020
Statens vegvesen (SVV) har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. SVV uttalelser seg som
forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor
vegtransport.
Fylkesmannen overtok veieierrollen fra 01.01.2020 for fylkesveg, og vil kunne komme med en
faglig vurdering av planforslaget. Statens vegvesen har ut ifra sitt ansvarsområde ingen
merknader til reguleringsplanen.

Nordland fylkeskommune, datert 23.03.2020
Nordland fylkeskommune har følgende innspill til planarbeidet:
1. Nordland fylkeskommune er positive til at kommunen arbeider for å sikre trafikksikre
løsninger i området. Når det skal tilrettelegges for buss/skoleskyss er det viktig å påse
at det ikke er kryssing av vei ved av- og påstigning. Ved skole og barnehager er det
mye kombinert trafikk hvor hensynet til myke trafikanter må veie tungt.
2. Planområdet grenser til lekeplass Bindalseidet skole, Bindalseidet idrettsplass og
Bindalseidet skole, som alle er registrert som svært viktige friluftsområder med stor
brukerfrekvens gjennom friluftslivskartleggingen. Det er svært viktig at planleggingen tar
hensyn til områdene, slik at områdenes verdi ikke forringes, og det opprettholdes trygge
og effektive løsninger for gange og mellom områdene.
3. Fylkeskommunen påpeker at det er positivt at kommunen i ROS-analysen vil se på
overvannshåndtering i området. De anbefaler at overvannsutfordringer så langt som
mulig håndteres naturlig, gjennom bruk av permeable dekker og bevaring av bekke- og
elvesystemer. Det siste kan også være viktig for ivaretakelse a godt vannmiljø.
4. Nordland fylkeskommune ber om at det i tidsplan for utarbeidelse av planforslag
avsettes tid til gjennomgang av planforslaget med de før det fremlegges til politisk
behandling og offentlig ettersyn. Dette er for å unngå misforståelser mellom parter, og
unødvendig forsinkelser av behandling av plansaken.
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Forslagsstillers kommentar:

1. Tiltaket legger opp til at det ikke blir kryssing av vei ved av- og påstigning på
bussholdeplassen. Dette gjelder også ved korttidsparkeringen.
2. Tiltaket berører ikke de registrerte friluftsområdene Nordland fylkeskommune nevner.
3. Løsningen for overvannshåndtering baserer seg i hovedsak på at vannet infiltreres
(ledes til terreng) lik dagens situasjon. Dette utføres hovedsakelig gjennom
infiltrasjonssandfang og overflateavrenning til terreng/grøntområde fra asfalterte
flater. Infiltrasjonssandfangene utstyres med en drensledning som legges under asfalt
og fordeler vannet i grunnen. Alle infiltrasjonssandfang utstyres med et overløp som
ledes til nærliggende overvannsledninger dersom drensledningene ikke tar unna
vannmengdene som kommer. I størst mulig grad vil veien helle inn mot
grøntområdet/rabatten (o_SVG) for infiltrasjon av overflatevann.
4. Vi har vært i dialog med Nordland fylkeskommune, og fått tilbakemelding om at
fylkeskommunen kommer med merknader når fullstendig planforslag legges ut på
høring.
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1

Arealoppgave

Nøkkelopplysninger
Gnr/bnr.
Tiltakshaver
Forslagsstiller
Planen er utarbeidet
av
Planområdets
størrelse
Hovedformål
Krav om KU
Kunngjøringer

Deler av gnr/bnr 34/22, 34/87
og 115/1
Bindal kommune
Sweco Norge AS
Sweco Norge AS

Ca. 4 daa

Kjørevei, gang- og sykkelvei,
bussholdeplass og parkering
Nei
Varsel om planoppstart
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Bakgrunn

2
2.1

Hensikten med planen

Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter, og omfatter trafikkområdet
tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. Formålet med planen er også å
avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og
avfallshåndtering.

2.2

Forslagsstiller og plankonsulent

Forslagsstiller er Bindal kommune, og Sweco Norge AS er engasjert som plankonsulent for å utarbeide
detaljreguleringsplan.

2.3

Vurdering av behov for konsekvensutredning

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkveien på Bindalseidet, er det gjort en vurdering av
behovet for konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-0-21-854), som trådte i
kraft 07.07.2017. Reguleringsplanen vurderes på bakgrunn av følgende tiltak:
-

Utvikling av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger.
Planen skal sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter i området.

Det vurderes at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det er type tiltak og dets omfang som skal
vurderes i spørsmål konsekvensutredning. Utvikling av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet barnehage,
Bindalseidet skole og omsorgsboligene på området anses å ikke være av ets likt omfang at det utløser krav
om konsekvensutredning etter forskriften. Likeledes vurderes tiltakets egenskaper, lokalisering og påvirkning
på omgivelsene å ikke ha vesentlig virkning på miljø eller samfunn etter §§ 8 og 10.
Bindal kommune har jfr. oppstartsmøtereferatet også vurdert at detaljreguleringsplanen ikke kommer inn
under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2.
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3
3.1

Planprosess og medvirkning
Medvirkningsprosess og saksbehandling

Oppstartsmøte

20.02.20

Varsling av planoppstart

28.02.20

1.gangsbehandling

xx.xx.20

Høring og offentlig ettersyn

xx.xx.20

2.gangsbehandling

xx.xx.20

Sluttbehandling

xx.xx.20

3.2

Varsling av planoppstart – innkomne merknader

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Namdalsavisa og Brønnøysunds Avis, på Bindal kommune
og Sweco sine hjemmesider, og med brev til berørte høringsinstanser, grunneiere, festere og naboer den
28.02.2020.
Ved utløpt merknadsfrist var det mottatt 2 uttalelser, disse er kommentert i eget vedlegg.
Kort sammendrag av merknadene ligger vedlagt.

Varslet plangrense
Kartet under viser varslet plangrense. Endelig planforslag viker noe fra varslet plangrense, og har mindre
utstrekning. Kartene i kapittel 5 viser varslet plangrense og ikke endelig plangrense. Se vedlegg 1, plankart,
for endelig plangrense.
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Figur 1. Varslet plangrense.
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Planstatus og rammebetingelser

4

Rammebetingelser og planstatus for planområdet.

4.1

Rundskriv/retningslinjer
•

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven sist endret LOV-2018-04-2012)

•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014)

•

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (04.09.2009)

•

T-2/08 Om barn og planlegging (rundskriv 12.6.2008)

•

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (20.09.1995) FOR-1995-0920-4146

•

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

•

T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

•

T-1057/ 1994 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven.

•

Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statensvegvesen (sist endret 13.11.2013)

4.2

Regionale føringer

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 (27.02.13)
Fylkesplanen er en overordnet plan for den helhetlige utviklingen i Nordland. Fylkesplanen skal være
førende for nye regionale planer som utarbeides i Nordland, og vil imøtekomme mange av de nasjonale
forventninger som ikke er ivaretatt i annen planlegging. Fylkesplanen for Nordland har definert 3
målområder:
-

Livskvalitet

-

Livskraftige lokalsamfunn og regioner

-

Verdiskaping og kompetanse

Disse målområdene synliggjøres gjennom en versjon og en rekke mål knyttet til hvert målområde. Videre har
fylkesplanen definert et mål for arealpolitikken i fylket: Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og
gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og
oppdaterte kommuneplaner. Etterfulgt av ulike strategier for å nå dette målet:
-

Strategi for by- og tettstedsutvikling. Byer og tettsteders funksjon som positive drivkrefter for
Nordlandssamfunnet skal utvikles basert på stedets kvaliteter og lokale fortrinn.

-

Strategi og naturressurser, kulturminner og landskap. Ressursgrunnlaget i ‘Nordland skal benyttes
og forvaltes med og balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, kulturminner,
landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for fremtidige generasjoner.

-

Strategi for næringsutvikling. Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og
nødvendig infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag av
ressursgrunnlaget i fylket.
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-

Strategi for kystsonen. I kystsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering, der
land og sjø ses i sammenheng.

-

Strategi for klima og klimatilpasning. Arealforvaltningen i Nordland skal innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og styrke tilpasningsevnen til et endret klima.

4.3

Kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014 – 2024 (09.10.2014)
Hovedmålene for arealbruk og bolyst, samt for oppvekstsvilkår er som følger:
-

Arealbruk og bolyst. Bindal kommune skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende
og for bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for
næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.

-

Oppvekstsvilkår. Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir
gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi
positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.

For begge disse temaene følge henholdsvis 6 og 8 delmål. Andre temaer nevnes også med definerte mål og
delmål.

Kommunedelplan Bindalseidet (25.05.1999)
Kommunedelplanen for Bindalseidet ble vedtatt 25. mai i 1999. Kommunedelplanen viser at området er
regulert til nåværende offentlig formål og nåværende allmennyttig formål. Området hvor omsorgsboligene er
etablert, er i kommunedelplanen for Bindalseidet omtalt som samfunnshustomta (AL3).

Figur 2. Utsnitt fra kommunedelplan for Bindalseidet.
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4.4

Gjeldende reguleringsplaner

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Bindalseidet», planID: 1811198101.Planen ble vedtatt
14.09.1981. I reguleringsplanen er området regulert til kjørevei, offentlig bebyggelse, allmennyttig formål,
offentlig friområde og forretning/kontor.

Figur 3. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan.

4.5

Pågående planer

Det er ingen pågående planer i området.
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4.6

Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet

Trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2019 – 2022
Trafikksikkerhetsplanen har hatt som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet
trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Trafikksikkerhetsutvalget har for denne perioden prioritert følgende
satsningsområder/tiltak i denne planen:
-

Reguleringsplan for trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger

-

Opparbeidelse av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger

-

Opparbeidelse av trafikkområdet ved Terråk skole og barnehage

-

Avkjørsel og parkeringsplass ved Solstad kirke

-

Utbedring av samferdselstiltak i Terråk sentrum

Formålet med Bindals trafikksikkerhetsplan er videre å samordne og øke innsatsen i
trafikksikkerhetsarbeidet. Dette skal bidra til å gi en oversikt over behovet for trafikksikkerhetstiltak og skal
være med på å redusere antall trafikkulykker, samt å gi myke og harde trafikanter en tryggere hverdag.
Målsettingen for planen er:
-

Barn og unge sikres trygg skolevei og ferdsel i eget lokalmiljø

-

Øke det holdningsskapende arbeid med fokus på adferd i trafikken. Dette omfatter fart, rus og bruk
av sikringsmidler som blant annet refleks, sykkelhjelm, belte og bakovervendt barnesikring i bil

-

Tverrfaglig arbeid for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet

-

Fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge sykdom og skader
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5
5.1

Beskrivelse av planområdets eksisterende forhold
Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger sentralt på Bindalseidet. Planområdet er avgrenset av Fv. 5 i sørvest, Bindalseidet
idrettspark og Rødliveien i nord. I øst avgrenses planområdet av skog. Planområdet deles i to av Parkveien,
som strekker seg fra nord til sørvest i planområdet.

Figur 4. Planområdets beliggenhet på Bindalseidet. Rød skravur markere varslet plangrense.
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5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet bærer preg av å være et noe udefinert trafikkområde, kombinert med hensettingsområde for
materialer i forbindelse med bygging av de nye omsorgsboligene. Området består stort sett av gruslagte
flater som skrår noe opp mot nordøst. Området nærmest fylkesveien er ikke opparbeidet og består i stor
grad av trær og busker.

5.3

Stedets karakter

Den største delen av området brukes i dag som trafikkområde og parkering for ansatte og besøkende til
Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger, samt kjøring til og fra området for foreldre og busser med
barn som går på skolen eller i barnehagen. Gang- og sykkelveien opp til Rødliveien benyttes av skolebarn til
og fra skolen og foreldre som evt. følger barna til skolen og/eller barnehagen. Gang- og sykkelveien benyttes
også ved fritidsarrangementer i området og som turvei.

Figur 5. Bildet til venstre viser området sett fra skoletrappa og mot sørvest. Bildet til høyre viser området og skolen sett
fra fylkesveien.

5.4

Eiendomsforhold

Planområdet består av hele eller deler av følgende eiendommer:
-

Gnr/bnr 115/1

-

Gnr/bnr 34/22

-

Gnr/bnr 34/84

-

Gnr/bnr 34/87
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Figur 6. Kartet viser eiendomsforholdene innenfor og rundt planområdet.

5.5

Landskap

Terrenget på området har en jevn stigning i nord, opp mot Rødliveien, og i vest opp mot omsorgsboligene. I
forbindelse med etablering av omsorgsboligene er det blitt planert ut et flatt uteområde som skal benyttes av
omsorgsboligene, med en nokså bratt skråning ned til dagen parkeringsplass. Parkveien, som strekker seg
gjennom området og deler planområdet i to, har en jevn stigning fra fylkesveien og forbi Bindalseidet skole.
Gang- og sykkelveien videre nordover mot Rødliveien, har den bratteste stigningen i området.
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Figur 7. Kartet viser terrenget er i planområdet. Høydekurvene ved omsorgsboligene er noe endret etter bebyggelsen
kom, men terrenget stiger fortsatt opp mot omsorgsboligene.

5.6

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingen registrert kulturminner eller kulturmiljøer i eller i tilknytning til planområdet.

5.7

Naturmiljø

Det er ingen registrerte naturtyper i planområdet. Det samme gjelder rødlistearter og fremmede
arter/svartelistearter.

5.8

Friluftsliv og rekreasjon

I og i nær tilknytning til planområdet er det registrert to svært viktige friluftsområder.
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Bindalseidet idrettsplass ligger like nord for planområdet, med adkomst fra parkveien. Dette friluftsområdet
er registrert som leke- og rekreasjonsområdet med stor bruksfrekvens. Området er godt tilrettelagt med
gressbane, tribuner og kiosk. Området har også ganske ofte regionale og nasjonale brukere.
Bindalseidet skole ligger øst i og for planområdet, også med adkomst fra Parkveien. Friluftsområdet er
registrert som leke- og rekreasjonsområde med stor bruksfrekvens. Området har høy grad av tilrettelegging
og har god tilgjengelighet. Området består av lekeplass tilhørende Bindalseidet skole.
Begge friluftsområdene er kartlagt i 2014, gjennom en friluftskartlegging i regi av Nordland fylkeskommune.

Figur 8. Kartet er hentet fra naturbase, og viser kartlagte friluftsområder i og nær planområdet.
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5.9

Naturressurser

I planområdet finnes bare områder registrert som ikke tresatt fastmark og noe skog. Planområdet er ellers
omringet av skogsområder bestående av barskog og blandingsskog, med varierende grad av bonitet.

Figur 9. Kartet er laget i henhold til kilden kartverktøy og AR5. Kartet viser arealtyper i området. Grønn farge er skog, blå
farge er myr og grå farge er fastmark. Orange farge viser dyrka mark.

5.10 Sosial infrastruktur
I planområdet ligger Bindalseidet skole og barnehage, samt nyetablerte omsorgsboliger.
Bindalseidet skole har i dag totalt 25 ansatte og 64 barn, fra 1. til 10. klasse.
Bindalseidet barnehage har i dag totalt 10 ansatte og 21 barn fra 1-5 år.
Omsorgsboligene ble etablert i 2019/2020, og består av fire boliger. Her er det ingen ansatte, men
hjemmetjenesten er innom med varierende hyppighet. Fellesstue, som også er etablert i forbindelse med
omsorgsboligene er tiltenkt benyttet av pensjonistforeningen til diverse kveldsaktiviteter.
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Utover dette brukes hallen i skolen også til diverse kveldsaktiviteter og treninger.

5.11 Barn og unges interesser
Barn og unge bruker området flittig:
-

Til og fra barnehage og skole daglig

-

Til og fra fotballarrangement

-

Til og fra svømmehallen, både i skolesammenheng og på fritiden

-

Til og fra andre fritidsaktiviteter

-

Ved større arrangementer som f.eks. 17. mai.

-

Til og fra nærbutikken som i kort avstand fra Bindalseidet skole.

Barn og unge ankommer området på forskjellige måter. Det kn være busskyss eller foreldreskyss, mens
mange også går eller sykler til/på området.

5.12 Trafikk
Planområdet har adkomst fra Fv. 5, Kveinveien og inn på Parkveien. Kveinveien har nokså lite trafikk per
dag, med en ÅDT på 425. Tallene gjelder for 2019, men det er ingen grunn til å tro at dette har økt særlig i
2020. Kveinveien har en fartsgrense på 50 km/t forbi planområdet. Det er etablert gang- og sykkelvei langs
fylkesveien, men mangler gangfelt både over Parkveien og over fylkesveien (fra planområdet til
nærbutikken).
Internt på planområdet, strekker Parkveien seg fra fylkesveien i vest, gjennom planområdet, til gang- og
sykkelveien i nord. Parkveien er en blindvei og fører ikke lenger enn til planområdet. Langs Parkveien, til
gangs- og sykkelveien starter, er det opparbeidet en smal grussti for gående.
Parkveien benyttes av mange daglig. Skolebussene kjører til og fra planområdet hver dag, ansatte ved
barnehage og skole og foreldre som skysser barna sine både til skole og fritidsaktiviteter. I tillegg til
besøkende til omsorgsboligene. Utenom Parkveien er det lite system i trafikken på området. Det parkeres litt
over alt og bussene kommer ofte i konflikt med andre kjørende. Området er per i dag ikke spesielt
trafikksikkert. Manglende tilrettelegging for gående er også en utfordring.

5.13 Teknisk infrastruktur
VA og overvann
Ved- og under planområdet ligger det VA ledninger for vann, spillvann/kloakk og overvann.
Dokumentasjonen av infrastrukturen er begrenset og er i stor grad kun håndskisser fra hvor man antar eller
tidligere har avdekt ledninger. Viser til figur Figur 10 og Figur 11 som viser underlaget.
Det er uklart om det er separert avløp (egen ledning for spillvann/kloakk) eller felles avløp (kloakk og
overvann i samme ledning) på rør som er merket som «kloakk» i skissene. Overvannsledning og kloakk ser
ut til å krysse planområdet og det må forventes å måtte gjøre noen tilpasninger på ledningsnettet i
forbindelse med grunnarbeider.
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Figur 10. Skisse av VA inntegnet på utomhusplan fra prosjektering av omsorgsboliger.

Figur 11. Håndskisse med antatt beliggenhet av VA infrastruktur.
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Andre kabler i bakken
Kartet under viser en oversikt over el-infrastruktur tilknyttet området. Blå heltrukken linje viser 22kV luftlinje
(høyspent). Det foregår et pågående arbeide med å få gravd ned denne. Blå stiplet linje viser nedgravd 22
kV-kabel. Grønn heltrukken linje viser 230V luftlinje, og grønn/gul og grønn stiplet linje viser 230V kabel.

Figur 12. El-infrastruktur i tilknytning til planområdet.

5.14 Forurensning
Det er ikke registrert forurensning i grunnen i planområdet.

5.15 Grunnforhold
Området ligger under marin grense. Under hav- og fjordavsetninger er det løsmassetyper
(strandavsetninger) av sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Området er ikke kartlagt for kvikkleire eller
fjellbotninger.

Figur 13. Løsmassekart fra NGU
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6
6.1

Beskrivelse av planforslaget
Formål

Hovedformålet med planen er å legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med
Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.
Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter på området, samtidig som den
skal avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og
avfallshåndtering.

Figur 14. Illustrasjonsplan som viser forslag til fremtidig trafikkløsning på området.

Illustrasjonene under viser noen snitt hentet fra området. Figur 14 viser hvor snittene er hentet fra.
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Figur 15. Snittet viser løsning med omsorgsboligene som avgrensning i vest og Bindalseidet skole som avgrensning i
øst.

Figur 16. Snittet viser trafikksikkerhetstiltaket, sett fra fylkesveien.

6.2

Reguleringsformål/ arealregnskap

Tabellen nedenfor gir oversikt og reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6.
Reguleringsformål

Størrelse (daa)

Bebyggelse og anlegg
Forretning/kontor

0,1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg

1,4

Fortau

0,15

Gang- og sykkelvei

0,75

Holdeplass/plattform

0,1

Parkering

1

Annen veggrunn – grøntareal

0,5

Sum

4,0
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Figur 17. Utsnitt av reguleringsplan.

6.3

Trafikkløsning

Planen legger opp til et mer definert trafikkområde som ivaretar både myke og harde trafikanter. Det er
arbeidet med å skape tydelig skiller for hvor harde og myke trafikanter skal ferdes, og det er forsøkt å legge
til rette for at myke trafikanter skal slippe å krysse trafikkareal hvor harde trafikanter ferdes.
Hovedtrekkene i planene er langt på vei en videreføring av dagen praksis på området, med en felles
rundkjøring som utgangspunkt. Denne rundkjøringen er mer definert enn dagens situasjon viser. Poenget
med en slik løsning er å begrense bilkjøring så mye som mulig på resten av området. Dette er viktig slik at
gående og syklende kan ferdes trygt. Avkjørsel til omsorgsboliger (o_SKV4), barnehage (o_SKV3) og skole
(o_SKV2) beholdes som i dag, med noen justeringer. Avkjørslene er spesielt viktig å ivareta for varelevering
og syketransport.
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Gående og syklende
For å oppnå en bedre og tryggere fremkommelighet for gående og syklende legger planen opp til å etablere
en sammenhengende gang- og sykkelvei øst i planen (o_SGS1). Gang- sykkelveien strekker seg dermed fra
Rødliveien i nord til fylkesveien i sør, som en helhetlig strekning, hvor gående og syklende vil ha
førsteprioritet. Gang- og sykkelveien vil, ved fylkesveien, koble seg på eksisterende gang- og sykkelnett.
Nord for Bindalseidet skole, vil gang- og sykkelveien ha samme utforming som i dag. Bredde på gang- og
sykkelvei vil være 2,5 meter på det smaleste.
Det er regulert inn fotgjengerfelt ved krysset fylkesveien x Parkveien for at gående og syklende kan kunne
krysse Parkveien på en trygg måte. Fotgjengerfeltet er plassert 6 meter fra ytterkant fylkesvei, og er 3 meter
bredt. (Statensvegvesen, 2017).
I forbindelse med gjennomføring av planen bør det også ses på mulige løsninger for kryssing av fylkesveien,
over til nærbutikken på motsatt side. Tilrettelagt kryssing 5 meter fra kryss anbefales.

Buss
Bussløsningen på området er valgt å flytte noe sørvest, for å skape større handlingsrom i planen.
Bussløsningen i seg selv, vil i stor grad ha samme utforming som i dag, med noe bedre plass til av- og
påstigende. Bredde på bussholdeplass er satt til 3,25 meter.
Avkjørsel til Bindalseidet skole (o_SKV1) flyttes noe nordover for at bussholdeplassen og av- og påstigende
ikke skal komme i konflikt.

Kjørende
Foreldre som kjører barn og unge til og fra skolen (evt. barnehagen), og ikke har behov for lengre tids
parkering, er ivaretatt nord i planen (o_SPA1). Her er det satt av en lomme hvor bilene kan kjøre inn, slippe
av eller hente opp barn, også kjøre videre. Denne lomma er kun ment for korttidsparkering.
Avkjørsel fra fylkesvei flyttes noe som en konsekvens av etablering av bussløsning og gang- og sykkelvei i
sør.

Parkering
Det er tilrettelagt for ca. 30-35 parkeringsplasser vest for rundkjøringen på området. Parkeringsplassene er
tenkt til ansatte og besøkende ved Bindalseidet skole, barnehage og nyetablerte omsorgsboliger.
Mot omsorgsboligene er det regulert inn støttemur mot skråning. Støttemuren er tenkt å være ca. 1,5 meter
høy mot omsorgsboligene, med tilpasninger.
Er det behov for mer parkering, er området sør for Bindalseidet skole tilgjengelig (se illustrasjonsplan).

Varelevering og renovasjon
Det legges ikke opp til endring for varelevering i planen. Varelevering vil skje på samme måte som i dag
også i fremtidig situasjon.
I planen er det tilrettelagt for renovasjon for Bindalseidet barnehage i forbindelse med
rundkjøringen/avkjørsel til omsorgsboliger (xxx). For Bindalseidet skole er det tilrettelagt for renovasjon i
forbindelse med avkjørsel sør for skolen.
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Løsningene for renovasjon gjør at søppelbilen slipper å kjøre inn på området i nord, hvor flest gående og
syklende ferdes.

6.4

Universell utforming

Terrenget fra trafikkområdet og opp til Rødliveien har bratt stigning, og er premissgivende for
stigningsforholdene på gang- og sykkelveien her. På den nordligste delen av gang- og sykkelveien er det
ikke mulig å tilfredsstille kravet om universell utforming. Stigningen her er ca. 13%. Strekningen fra
fylkesveien og til passert skole tilfredsstilles kravet til universell utforming (5%). (Statens vegvesen, 2019).

6.5

Friluftsliv og nærmiljø/uteoppholdsareal

Ingen tiltak.

6.6

Teknisk infrastruktur

VA og overvann
Løsningen for overvannshåndtering baserer seg i hovedsak på at vannet infiltreres (ledes til terreng) lik
dagens situasjon. Dette utføres hovedsakelig gjennom infiltrasjonssandfang og overflateavrenning til
terreng/grøntområde fra asfalterte flater. Infiltrasjonssandfangene utstyres med en drensledning som legges
under asfalt og fordeler vannet i grunnen. Alle infiltrasjonssandfang utstyres med et overløp som ledes til
nærliggende overvannsledninger dersom drensledningene ikke tar unna vannmengdene som kommer. I
størst mulig grad vil veien helle inn mot grøntområdet/rabatten (o_SVG) for infiltrasjon av overflatevann.
OV DN400-ledning ved ny støttemur mot omsorgsboliger vil kanskje bli berørt av tiltaket og må legges om
dersom denne kommer i konflikt med muren. Dette vil måtte avklares i gjennomføringsfasen enten ved
innmåling/kamerakjøring eller at det blir tatt som en del av anleggsarbeidet og tilpasset på stedet. Ledningen
er en bekk som er lagt i rør, som vises på Figur 11.
Tilstand og årgang på rørene er ikke dokumentert, og det er derfor ukjent om rørene bør byttes når man
utfører anleggsarbeidene for tiltaket. Det vil være anbefalt å planlegge med å bytte ut rørene, da
rørkostnaden og legging av rør er liten sammenlignet med grunnarbeidene. Hvis det blir anlagt ny
infrastruktur for overvann må eventuell felles avløp separeres.
Med utgangspunkt i dokumenterte traseer, ser det ut som at planområdet går klar av vannledninger og at det
er kun avløpsledninger med selvfall som blir berørt.
Vurderingene av omgjøringene av eksisterende ledninger er gjort med bakgrunn i grunnlagsmaterialet som
er mottatt, og det er usikkerheter knyttet til nøyaktigheten av underlaget.
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Andre kabler i bakken
Det er lagt inn faresone H370 for høyspentlinjen som ligger vest for planområdet, da det er en liten flik av
faresonen som berører planen. Faresonen indikerer et byggeforbudsbelte, og strekker seg i dette tilfellet 7,5
meter målt horisontalt til hver side fra kraftledningens senterlinje. Det er i utgangspunktet tenkt at
høyspentlinjen legges under bakken før aktuelt tiltak blir realisert, men faresonen er tegnet inn i tilfelle dette
ikke skjer, og at den da må hensyntas i arbeidet med trafikkarealet.

6.7

Rekkefølgekrav og gjennomføring

Før bygge- og anleggsarbeidet igangsettes skal det utarbeides en plan som redegjør for trafikkavvikling,
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, renhold og støvdemping i
anleggsperioden, og som sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal etableres.
Parkeringsplasser og uteoppholdsareal skal være ferdig før ferdigattest gis.
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7
7.1

Virkning av planforslaget
Overordnede planer

Planen vil erstatte eksisterende reguleringsplan som er gjeldende for området.

7.2

Stedets karakter

Området benyttes i dag til trafikkareal tilknyttet Bindalseidet skole og barnehage. Bruken av området blir
dermed ikke endret fra dagens bruk, det samme gjelder da for stedets karakter. Virkningen av planforslaget
vil være at trafikkarealet på området blir mer definert.

7.3

Eksisterende eiendomsforhold

Ingen endringer som følge av planen.

7.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingen kulturverdier innenfor planområdet.

7.5

Naturmiljø

Alle planer skal vurderes iht. naturmangfoldlovens § 8-12. Planområdet består i dag av gruslagte flater, og
noe asfaltert vei. Det er ikke registrert viktige naturverdier i planområdet.
Vurdering iht. naturmangfoldloven (19.06.2009) § 8-12:

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om artens bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kraet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.
Myndigheten skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av
og samspill med naturen og som kn bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
Vår vurdering
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å vurdere virkninger på naturmangfoldet. Kommunens
kartlegging og forvaltningens database er benyttet, samt at området er befart. Det er ikke utført
detaljkartlegging av artsmangfoldet, men siden hele planområdet er et trafikkområde og påvirket av
menneskelig aktivitet anses det ikke å være påkrevd. § 8 sier også:
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.

PLANBESKRIVELSE – PLAN 202001

SIDE 28 AV 32

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10215724\000_Reguleringsplan_Parkveien\06 Dokumenter\Plan og prosess\02 Planbeskrivelse\20200622 Planbeskrivelse Parkveien.docx

§ 9. Føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vår vurdering
Dette er ikke aktuelt i denne saken, da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan -og
influensområdets naturverdier, til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av
tiltaket.

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut ifra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for.

Vår vurdering
Økosystemtilnærming og samlet belastning er lite relevant for denne saken. Planområdet benyttes til
trafikkformål. Tiltaket vil ikke påvirke økosystemer.

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelser skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver skal dekke kostnader ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder,
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets- og skadens karakter.

Vår vurdering
Heller ikke denne paragrafen er relevant her. Planen medfører ingen miljøforringelser.

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik
teknikk og lokalisering som, ut ifra en samlet vurdering av tidligere, nåværende g fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vår vurdering
For å sikre tilstrekkelig trafikksikkerhet rundt Bindalseidet skole og barnehage, samt for omsorgsboligene og
alle andre som benytter området er det nødvendig å regulere tomta. Eiendommene som må reguleres
benyttes i dag til samme formål. Videre utvikling av disse vurderes å ikke ha konsekvens for
naturressurser/naturmangfold.

Ut fra en samlet vurdering anses reguleringsforslaget å balansere naturmangfoldet opp mot øvrige
samfunnsinteresser på en hensiktsmessig måte.
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7.6

Friluftsliv og rekreasjon

Tiltaket vil ikke berøre Bindalseidet idrettsplass eller lekeplass i tilknytning til Bindalseidet skole og
barnehage.

7.7

Naturressurser

Planforslaget berører ikke dyrket eller dyrkbar mark, og heller ikke andre naturressurser.

7.8

Sosial infrastruktur

Tiltaket er med på å bedre tilgangen til Bindalseidet skole og barnehage, både for myke og harde trafikanter.

7.9

Barn og unges interesser

Tiltaket er med på å gjøre områdene rundt Bindalseidet skole og barnehage mer trafikksikkert for barn og
unge som ferdes i området.

7.10 Trafikk
Tiltaket er et rent trafikksikkerhetstiltak for myke og harde trafikanter som ferdes på området.
Tilgjengeligheten og sikkerheten for gående og syklende vil styrkes som følge av tiltaket, da planen legger
opp til klare skiller mellom areal for harde og myke trafikanter. I tillegg legger planen opp til at gående og
syklende i området slipper å krysse trafikkområder når de ankommer skole og barnehage. Dette skaper
bedre og tryggere rammer for ferdsel i området, spesielt for barn og unge.
Planen legger også opp til en bedre ramme for parkering på området, da dette har vært fraværende i dagens
situasjon.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for mengden trafikk på området. Området benyttes i dag som trafikkareal,
og tiltaket vil ikke endre bruken.
Til tross for en liten forskyving av avkjørsel fra fylkesveien, endrer ikke planen adkomstforholdene fra
fylkesveien. Prosjektet anses derfor ikke å ha virkning for trafikkavvikling på fylkesveien.

7.11 Teknisk infrastruktur
VA og overvann
Tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på teknisk infrastruktur, men det vil være hensiktsmessig å gjøre
nødvendige arbeider på infrastrukturen samtidig med grunnarbeidene for tiltaket.

Andre kabler i bakken
Høyspentlinjen (luftlinjen) er planlagt å grave ned før tiltak i denne planen påbegynnes. Videre bør
kabelpåvisning gjennomføres som en del av detaljprosjekteringen for å kartlegge nøyaktig plassering av
kabler i området. Eksisterende infrastruktur i bakken vil bli håndtert i den videre detaljprosjekteringen. Under
anleggsfasen skal kablene håndteres på en forsvarlig måte.
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7.12 Forurensning
Ikke relevant.

7.13 Støy og luftkvalitet
Tiltaket medfører ikke økt trafikk eller økt støy på området.

7.14 Grunnforhold
Kote-forskjellene der det er planlagt parkeringsplass og vei er omtrentlig 5-6 meter, så området er relativ
flatt, med et hellende terreng fra nord mot sør- sørøst. Det er ikke registrert skred i området de siste 100 år.
Det løper ingen elv igjennom området. Det vurderes at det er naturlig drenering av vann av resten av
området på grunn av topografien.
Uten grunnundersøkelser eller annet bakgrunnskunnskap av grunnforholdene, vurderes det at ras og ustabil
grunn er usannsynlig ved etablering av mur. Setninger kan minimeres med overbygging av fyllmasser, når
løsmassetypen kjennes. Ved funn av sprøbruddsmaterialer i grunnen, kan anleggelse av mur gjøres
seksjonsvis, så man har mer kontroll over situasjonen.
Avhengig av løsmassetypen/sprøbruddsmaterialer under overflaten kan parkeringsplassen og veien
anlegges seksjonsvis (anleggelse i skråningens kote-retning). Dette har en positiv innvirkning av stabiliteten.
Tilbake-fyllingsmaterialer skal legges ut lagvis og komprimeres. Ved funn av sprøbruddsmaterialer, fjernes
gravemassene fra området.
Setninger for parkeringsplassen og veien kan minimeres ved valg av materialer i overbygging, når
løsmassetypen er kjent. Drenering og overvannssystem skal hensyntas ved prosjektering av veger, plasser
og mur for å minimere fare for ustabil grunn/setninger.
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Oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurdering

8

Farekartleggingen identifiserte mulig risiko knyttet til store ustabil grunn/setninger, VA-anlegg/overvann,
Annen infrastruktur i bakken og vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet. Det er i gjennomgangen i kapittel 4 ikke
avdekket andre uønskede hendelser som kan medføre risiko som krever nye tiltak utover det som allerede er
avdekket og planlagt underveis i dette prosjektet.

Kilder

9
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Rapporter som er utarbeider i forbindelse med planforslaget:
-

Risiko- og sårbarhetsanalyse
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

011

Arkivsaksnr:

2020/357 - 5

Saksbehandler:

Lena Fuglstad

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
73/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag

Rådmannens innstilling
Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 blir avviklet mandag 13. september 2021.

Saksopplysninger
Det er innkommet brev fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet datert
3.8.2020 med underretning om at valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er
fastsatt til mandag 13. september 2021. Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett
eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven §
9-2 (2).
Vurdering
I Bindal har det vært vanlig å holde valgting over en dag, og dette har vært vurdert som
tilstrekkelig. Rådmannen vil derfor foreslå at stortingsvalget og sametingsvalget 2021 holdes
over en dag.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 27.8.2020
Knut Toresen
rådmann

Lena Fuglstad
assisterende rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

461

Arkivsaksnr:

2015/2387 - 25

Saksbehandler:

Lena Fuglstad

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
74/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Sykefravær - rapportering til kommunestyret

Rådmannens innstilling
Sykefraværet per utgangen av juni 2020 tas til orientering. Selv om sykefraværet har blitt
redusert, skal det i samarbeid med NAV arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobbes
videre for å forebygge og redusere sykefravær.

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at det ønsker å få forelagt rapport om sykefraværet to ganger i året. I
kommunestyremøte 18.6.20 ble det rapportert for årets sykefravær per utgangen av mars. Det ble
da rapportert om et sykefravær de tre første månedene på 11,9 %, mens etterregistreringer viser
at det riktige taller per utgangen av mars skulle vært et sykefravær på hele 12,5%. I mars er det
høyt egenmeldt fravær som følge av «koronakarantene», spesielt innen barnehage, institusjon og
hjemmetjenesten. Langtidsfraværet var også høyt de tre første månedene. Dette har vært drøftet
med lederforum og tillitsvalgte, men det har ikke kommet fram opplysninger som tilsier at det
høye langtidsfraværet skyldes arbeidsmiljø. Vi har over år sett at sykefraværet svinger mye fra år
til år, også i løpet av året. Fra mars til april har sykefraværet blitt redusert med 50%, og i juni var
fraværet nede i 5,8%. Reduksjon i korttidsfraværet kan ha sammenheng med økt smittevernfokus
og det har vært lite influensa, forkjølelse og andre smittsomme sykdommer blant befolkningen.
Langtidsfraværet i 2.kvartal er også halvert i forhold til 1.kvartal.
Hittil i 2020 er utviklingen slik:
Arbeidsted
Fordeling
Sentraladm
6,6
Oppvekst/kultur
3,0
Skole
15,9
Barnehager
12,4
Helse/velferd
6,1
Institusjon
20,6
Hjemmetjenester
23,8
Plan/utvikling
11,5

1
2
3
4
5
6,0 8,7 6,0 6,4 9,8
1,8 27,4 32,4 10,5 1,0
6,6 7,1 4,4 1,1 3,7
9,1 6,3 9,7 7,7 6,3
6,9 7,3 14,1 3,4 0,9
12,5 17,3 26,5 13,9 13,3
13,7 8,8 15,7 6,2 3,2
17,9 14,9 15,3 11,6 7,2

6 7 8 9 10 11 12 2020
6,4
7,2
1,9
12,5
3,2
4,3
6,0
7,5
0,0
5,4
9,7
15,5
5,0
8,8
7,9
12,5

Total

100,0

11,0 11,2 15,0

7,7

6,4

5,8

9,5

Kort- og langtidsfravær 2020
12,5

Prosent

15
10
4,1

5

3,4

1,7

5,0

6,7
3,7

1,3

0
1-16 dager

17-40 dager

Over 41 dager

1.kv

Totalt

2.kv.

Fraværssystemet regner alle egenmeldinger som fravær på 1-3 dager, selv om egenmeldingen
kan vare i inntil 16 dager. Vi har fra nå av valgt å registrere fravær på 1-16 dager under ett, som
også er arbeidsgiverperioden der arbeidsgiver utbetaler lønn uten å få refusjon fra NAV.
Statistikken viser fravær på grunn av egen sykdom, både egenmeldt og sykemeldt.

Sykefraværsutvikling pr år 1998 - 2019
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0

Kort- og langtidssfravær siste 5 år

Prosent

10

5

0
2015
1-3 dager

4-16 dager

2016

2017
17-40 dager

2018
Over 41 dager

2019
Totalt
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Bindal kommune har siden 1.5.2002 vært IA-virksomhet. I desember 2018 undertegnet partene i
arbeidslivet en ny IA-avtale som gjelder fra 2019 og ut 2022. Den nye IA-avtalen gjelder for hele
arbeidslivet, og hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssenterets ressurser. Avtalen legger stor
vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Innsatsen skal målrettes mot bransjer og
sektorer som har potensiale for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte
bransjer. Nye innsatsområder er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller
hyppige gjentakende fravær. Som følge av vertskommuneavtalen med NAV Nærøysund skal vi
nå forholde oss til arbeidslivssenteret i Trøndelag. Det planlegges møte med arbeidslivssenteret,
ledere, tillitsvalgte og verneombud for å se på vår organisasjon og kartlegge enheter der vi skulle
jobbe videre med konkrete utfordringer.
Vurdering
Kommunestyret anbefales å ta rådmannens innstilling til følge.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 2.9.2020
Knut Toresen
rådmann

Lena Fuglstad
assisterende rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

010

Arkivsaksnr:

2019/425 - 64

Saksbehandler:

Astri Helen Busch

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
75/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Søknad om fritak fra politiske verv

Rådmannens innstilling
1.
2.
3.

Astrid Karlsdatter Kalvik fritas fra sitt verv som medlem av kommunestyret og som
representant i styret for Bindalseidet skole for perioden 24.09.2020 – 01.08.2021.
1. varamedlem Terje Moe rykker automatisk opp som fast medlem av kommunestyret.
Som representant i styret for Bindalseidet skole for perioden 24.09.2020 – 01.08.2021
velges:

Saksopplysninger
Astrid Karlsdatter Kalvik opplyser i epost datert 27.08.2020 at hun har fått jobb ved
videregående skole i Mosjøen og hun søker fritak for sine politiske verv i perioden 01.09.2020 –
01.08.2021. Hun begrunner søknaden med ny jobb og lang reiseavstand til Bindal. Kalvik er
medlem av kommunestyret og representant i styret for Bindalseidet skole.
Kommuneloven § 7 -9 Uttreden og fritak lyder slik:
«En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke
lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to
år.
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet
midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.
Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over.»
Kommuneloven § 7-10. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg lyder slik:
«Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den
gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den
nummerordenen de er valgt.
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst
tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden
fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer
følges.
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved
flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller
varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende
medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40
prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønnet.»

Vurdering
Astrid Karlsdatter Kalvik vil ikke kunne ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe
for henne i sin arbeidssituasjon. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at hun fritas for sine
verv for omsøkte periode.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.09.2020
Knut Toresen
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:

U63

Arkivsaksnr:

2018/305 - 30

Saksbehandler:

Lena Fuglstad

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
76/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Søknad om utvidet skjenkebevilling - Holm Camping Hald

Rådmannens innstilling
Holm Camping Hald gis bevilling for utvidet skjenking av all alkoholholdig drikk.
Innendørs kan alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 skjenkes fra kl. 08.00 – 02.00, og
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skjenkes fra kl. 13.00 – 02.00 alle ukedager.
Utendørs kan alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 skjenkes fra kl. 09.00 – kl. 01.00, og
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skjenkes fra kl. 13.00 – kl. 01.00 alle ukedager.

Saksopplysninger
I kommunestyrets møte 18.06.20, sak 58/20, ble det fattet følgende vedtak:
1. Holm Camping Hald, gnr.14, b.nr 13 gis videre skjenkebevilling i lokalet til Holm
Camping Hald, samt uteservering i inngjerdet område i umiddelbar tilknytning til lokalet.
Skjenking kan skje inne i restaurant og TV- stue og utendørs på veranda.
2. Det gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk. Innendørs kan alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2 skjenkes fra kl. 12.00 – 02.00, og alkoholholdig drikk i gruppe 3
kan skjenkes fra kl. 17.00 – 00.00 alle ukedager.
Utendørs kan alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 skjenkes fra kl. 12.00 – kl. 01.00, og
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skjenkes fra kl. 17.00 – kl. 00.00 alle ukedager.
3. Bjørg Heidi Hald og Fredrik Angel Hald godkjennes som henholdsvis styrer og
stedfortreder for skjenkebevillingen.

4. Bevillingsgebyr skal betales etter satser som årlig fastsettes i Alkoholforskriftens kapittel
6. Bevillingsinnehaver leverer omsetningsoppgave over solgte vareliter for året som har
gått til Bindal kommune innen 1.mars hvert år.
5. Bevillingen opphører 30. september 2024 (året etter at nytt kommunestyre tiltrer).
Bevillingshaver og styrer plikter å sette seg inn i lov- og regelverk, og være særlig
restriktiv på at det holdes orden i og utenfor skjenkested. Videre plikter de å påse at det
ikke selges eller serveres alkohol til synlig berusede personer, og at aldersgrense for
skjenking følges nøye.
I etterkant av dette vedtaket har Holm Camping Hald 23.7.20 søkt om å få utvidet skjenketider
utover vedtak. Det søkes om skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 alle dager mellom
kl. 08.00 – 02.00, og alkoholholdig drikk gruppe 3 alle dager mellom 13.00 – 02.00.

Vurdering
I søknader om skjenkebevilling forholder rådmannen seg til søkers egen vurdering av bedriftens
behov for skjenketider. Det vil være i strid med alkohollovens formål å innstille på maksimaltider
for skjenking dersom søker selv har vurdert kortere skjenketid som formålstjenlig.
Rådmannen har i sin innstilling foreslått å imøtekomme søknad om utvidet skjenketider da dette
er innenfor maksimaltid for skjenking. Skjenking innendørs foreslås gitt mellom kl. 08.00 –
02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. For alkoholholdig drikk gruppe 3 foreslås det å
imøtekomme søknad om ønsket innendørs skjenking mellom kl. 13.00 – 02.00.
Skjenking utendørs foreslås gitt mellom 09.00 - 01.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, og
mellom 13.00 – 01.00 for alkoholdig drikk gruppe 3. Dette med bakgrunn i de alkoholpolitiske
retningslinjene som tilsier at utendørs skjenking kan innvilges med vilkår om kortere skjenketid
enn innendørs lokaler.
Utover dette har rådmannen ingen merknader til søknaden, og anbefaler kommunestyret å
innvilge søknaden om utvidet skjenketid.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 26.8.2020
Knut Toresen
rådmann

Lena Fuglstad
assisterende rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2015/2011 - 18

Saksbehandler:

Siv Anita Myhre

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
77/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Den lokale årsplanen for den kulturelle skolesekken

Rådmannens innstilling
Den lokale årsplanen for Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2020-2021 godkjennes.

Saksopplysninger
Den kulturelle skolesekken er finansiert gjennom overskuddet fra spillemidlene.
For skoleåret 2020 / 2021 mottar Bindal kommune kr. 58.363,- i tilskudd til iverksettelse av den
kulturelle skolesekken.
Midlene skal brukes i tråd med målene for den kulturelle skolesekken. Demokrati og
medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling er definert som temaer som er
beskrevet i overordnet del av læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Det er ellers en forutsetning at midlene brukes i tråd med mål og nasjonale og regionale
prinsipper for Den kulturelle skolesekken. Bruken av midlene skal blant annet:





medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og
utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i
realiseringen av skolens læringsmål
medvirke til at elevene får kjennskap til lokal og regional kulturarv.

DKS-gruppa i Bindal består av DKS-koordinator Siv Anita Myhre, kultur-kontakten Rakel
Helstad ved Terråk skole, kultur-kontakten Eivind Sommerseth ved Bindalseidet skole og Odd
Walter Bakksjø, avdelingsleder Helgeland museum, avd. Bindal.

Når planen er vedtatt sendes denne inn til DKS Nordland, sammen med bekreftelse på politisk
behandling.
På grunn av korona-pandemien har vi delt opp tilbudene med aktiviteter på hver enkelt skole.
Skolene følger de sentrale smittevernveilederne og i den forbindelse vil aktivitetene bli tilbudt på
hver enkelt skole. Men i noen tilfeller vil ikke tilbudet bli helt likt; For eksempel vil jakten på
gullprikklaven tilbys i Fiskerosen for elevene på Bindalseidet skole og ved Mathiasmoen for
elevene på Terråk skole. Et annet eksempel er at elevene ved Bindalseidet skole går
kulturminneløypa på Vassås, mens elevene på Terråk skole går kulturminneløypa på Holm. Disse
tilpasningene blir foreslått for å ivareta anbefalte smitteverntiltak.
Den lokale årsplan for Den kulturelle skolesekken i Bindal
Klassetrinn
Kultur-uttrykk
Tilbud
Tidspunkt
1. trinn
Kulturarv
Jul på plassen /
03.12.2020
Kulturhistorie
Jul i gamle dager /
Bindalseidet skole:
Kåring av beste
Kl. 09.15 – 11.30
pepperkakehus på
museet på Terråk
Terråk skole:
Kl. 12.30 – 14.00
1. og 2. trinn
Kunst, dans og
Swing / boogie
14.01.2021
musikk
woogie
På Terråk

1., 2. og 3.
trinn

Samisk kulturarv
og musikk

Samiske barnesanger

15.01.2021
På Bindalseidet
23.11.20 på
Terråk skole

Ansvarlig
Helgeland museum
og Bindalsskolene

NNM-mester
Øystein Urskog og
Bindalsskolene
Charlotta Kappfjell
og Bindalsskolene

24.11.20 på
Bindalseidet skole
2. trinn

Husflidstradisjoner Ulltoving
og skaperglede

25.01.2021

Husflidslaget og
Bindalsskolene

Ett arrangement på
hver av skolene
3. trinn

Håndverk

Sløyd, lage små
trebåter

20.4.2021 &
11.5.2021

Kystlaget og
Bindalsskolene

Ett arrangement på
hver av skolene
4. trinn

4. trinn

Naturfag

Naturfag

Jakten på
gullprikklaven

Jakten på
gullprikklaven

25.05.2021
Helgeland museum
Oppmøte kl. 09.30 i og Bindalsskolene
Fiskerosen
Kun for elever ved
Bindalseidet skole
26.05.2021
Oppmøte kl. 09.30
på Mathias Moen

Helgeland museum
og Bindalsskolene

Kun for elever ved
Terråk skole

Side 2 av 4

4. trinn

Kunst / maling

Malerverksted

Uke 38

Monika Helgesen og
Bindalsskolene

Bindalseidet skole
Tirsdag 15.9

5. trinn

Kulturarv
Kulturminner

Kulturminneløypa på
Vassås og forminner
ved Mulingen

Samfunnsfag
/Jernalder

Terråk skole
Uavklart dato
20.10.2020
Kun for elever ved
Bindalseidet skole.
Oppmøte kl. 09.30
ved Mulingen
Våren 2021

5. trinn

Kulturarv

Roing
Nordlandsbåt

6. trinn

Mat og helse
Kulturarv

Hildas liv og virke
Matlaging med
oppskrifter fra
Helgeland museum,

Høsten 2020

Malerverksted

Uke 38

6. trinn

Kunst / maling

Helgeland museum
og Bindalsskolene

Kystlaget og
Bindalsskolene
Helgeland museum
og Bindalsskolene

Arrangeres på den
enkelte skole
Monika Helgesen og
Bindalsskolene

Bindalseidet skole
Onsdag 16.9

8. trinn

Kulturarv
Kulturminner

Kulturminneløypa på
Holm

Terråk skole
Fredag 18.9
21.10.2020
Kun for elever ved
Terråk skole.

Samfunnsfag
/Jernalder

Oppmøte ved
ungdomshuset kl.
09.30
02.06.2021

8. trinn

Kulturarv
Kulturminner

Turen til Reppen

8. trinn

Scenekunst /
musikk

Forberedelser til
lokalt UKM
arrangement med
Adrian og B-gjengen
Skolene mottar
oppskrifter fra
Helgeland museum
og lager maten fra
oppskrifter fra
Hildas liv og virke

Høsten 2020

Slampoesi –
skrivekurs

12.04.21
på Terråk

9. trinn

Mat og helse
Kulturarv
Bærekraftig
utvikling

9. trinn

Dikt og lyrikk

Helgeland museum
og Bindalsskolene

Arrangeres på den
enkelte skole
Høsten 2020

Faragut og
Bindalsskolene
Adrian Jørgensen,
B-gjengen, Jens
Christian Berg og
Bindalsskolene
Helgeland museum,
Bindalsskolene

Arrangeres på den
enkelte skole

SLAM kollektivet
og Bindalsskolene

13.04.21 på
Bindalseidet
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9. trinn

10 trinn

Scenekunst /
musikk

Samisk kulturarv
Tverrfaglig

Forberedelser til
lokalt UKM
arrangement med
Adrian og B-gjengen

Høsten 2020

Ol Tomså – tur til
Finnhyttemyra på
Skarstad

Våren 2021

Helgeland museum
og Bindalsskolene

Våren 2021

Kystlaget og
Bindalsskolene

Arrangeres på den
enkelte skole

Adrian Jørgensen,
B-gjengen, Jens
Christian Berg og
Bindalsskolene

Ol Tomså –
filmatisering
10. trinn

10. trinn

Tilbud til
flere klassetrinn
Tilbud til
flere klassetrinn

Kulturarv

Lokalhistorie

Segling

På nært hold – andre
verdenskrig gjennom
personlige historier
fra Helgeland

Arrangeres på den
enkelte skole
Uavklart dato Tre skoletimer

Lokal krigshistorie

Utstilling

Arrangeres på den
enkelte skole
Høsten 2020

Kulturminner

Kulturminnedagene

Høsten 2020

Falstadsenteret og
Bindalsskolene

Helgeland museum
og Bindalsskolene
Helgeland museum
og Bindalsskolene

Tilleggsinfo til den lokale årsplan: Bindal barnehage vil også få tilbud gjennom den kulturelle
skolesekken; Charlotta Kappfjell inviteres til Bindalseidet barnehage og Folkeakademiet vil
invitere Bindal barnehage til lesestund med Regine Nordmann.
Vurdering
Den lokale årsplan for Den kulturelle skolesekken anbefales vedtatt som forelagt.
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.09.2020
Knut Toresen
rådmann

Siv Anita Myhre
oppvekst- og kultursjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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BINDAL KOMMUNE

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2019/545 - 4

Saksbehandler:

Siv Anita Myhre

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
78/20

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
24.09.2020

Betalingssatser utleie av kommunale lokaler og utstyr
Vedlegg:
1 Særutskrift Betalingssatser for oppvekst- og kultursektoren for 2020
Rådmannens innstilling
1. Følgende betalingssatser for utleie av kommunale lokaler og utsyr vedtas og settes i verk fra
01.10.2020:
Bygg/anlegg:
Rådhuset
Kantine eller kommunestyresal
Kantine+ kommunestyresal
Terråk skole
Terråk samfunnskjøkken
Terråk samfunnskjøkken, inkl. aula
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Bindalshallen
Hele hallen (offentlig dansefest)
Hele hallen (konserter, teater og private arr. o.l.)
2/3 av hallen (konserter, teater og private arr. o.l.)
1/3 av hallen (konserter, teater og private arr. o.l.)
Hele hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
2/3 av hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
1/3 av hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
Styrkerom (1 treningstime til idrett for voksne)*
Bindalseidet skole
Gymsal inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Gymsal inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
Gymsal (konserter, teater, private arr. o.l)
Gymsal (1 fast treningstime til idrett for voksne) *
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

Pris pr. døgn
1.300,2.000,1.000,2.000,500,8.000,6.000,3.000,2.000,100,75,50,100,6.000,2.700,2.000,75,1.000,500,500,7.000,-

Tidl. Kjella skole
Gymsal
Gymsal inkl. kjøkken
Kjøkken
Eldresenteret, Bindalseidet
Bindal sykehjem, Senteret
Nye omsorgsboliger
Bindal barnehager
Bassengene på Bindalseidet og Terråk
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm. (pr. time)
Sesongleie (en time pr. uke)

1.000,1.500,500,1.300,1.300,1.300,1.300,500,2.000,-

* Voksne er personer over 18 år.

2. Det vil i forbindelse med fremtidige budsjettprosesser bli foretatt en nærmere vurdering av
eventuell betaling for barneidrett.

Saksopplysninger
Det vises til kommunestyresak 125/19 vedrørende betalingssatser oppvekst- og kultursektoren
for 2020. I denne saken ble det vedtatt at utleie av kommunale lokaler og utstyr skulle stå uendret
frem til ny sak 1. tertial 2020.
Utleiepriser på rådhuset, Bindal barnehage, Kjella skole og på Bindalseidet skole foreslås
uendret.
Basseng
Når det gjelder prisen på folkebadene så oppstod det en skrivefeil i vedtaket fra desember 2019
som gjorde at fast leie per time ble til fast leie per mnd. I denne saken anbefales det at
kommunestyret vedtar en pris for enkeltutleie og en pris for sesongutleie. Dette for å unngå at
leieprisen misforstås. Administrasjonen har undersøkt priser på basseng i samme størrelse og
foreslår en sesongpris som ligger på omtrent det samme som det ville ha kostet å deltatt i
folkebadet, som arrangeres av idrettslagene, for en voksen og ett barn. En enkeltbillett for voksne
koster kr. 50,- og en enkeltbillett for barn koster kr. 30,-.
Sykehjem og eldresenter
Når det gjelder utleie av sykehjemmet og eldresenteret så anbefales det at det strykes inntil
videre. Sykehjemmet er under renovering og det vil ikke bli mulighet for å leie før tidligst
sommeren 2021. Eldresenteret er revet og vil bli erstattet med utleiemuligheter i forbindelse med
nye omsorgsboliger. Det er ikke vurdert utleiepriser i nye lokaler i omsorgsboligprosjektet og det
foreslås derfor at dagens priser opprettholdes i 2020.
Bindalshallen
Betalingssatsene på Bindalshallen er satt noe høyere enn på hallen på Bindalseidet og på
gymsalen på Kjella. Dette på grunn av forskjell i størrelse, bygningsmessige forhold og alder på
lokalene. Forslaget ligger på samme prisnivå som hos nabokommunene.
Bindal kommune mottar 12 millioner kroner i spillemidler til Bindalshallen. Ifølge
kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet plikter
anleggseier å holde anlegget åpnet for allmenn idrettslig virksomhet. Anleggseier kan ikke inngå
bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører, men kan leie ut anlegget for en kortere
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varighet, slik som f.eks. til en konsert. Bindalshallen inkludert styrkerommet kan leies/lånes ut til
private aktører som ikke er fortjenestebaserte. Anlegget kan videre leies/lånes ut til private,
fortjenestebaserte skoler og barnehager, dvs. at disse skolene og barnehagene kan gis tilgang til å
benytte anleggets aktivitetsområder, samt garderober i forbindelse med undervisningen. Det er et
vilkår at elevene eller barna i disse private skolene og barnehagene kun får benytte anlegget til
tider når det ikke kommer i konflikt med idrettens og den egenorganiserte aktivitetens behov for
tilgang til anlegget.
Dersom det avdekkes drift eller bruk i strid med ovennevnte, vil dette kunne utgjøre et
mislighold av vilkårene for tildeling av spillemidler.
Når det gjelder momskompensasjon ytes ikke denne på anskaffelser til anlegg som kommunen
leier ut. For å oppnå kompensasjon for merverdiavgift må subjektet som har foretatt anskaffelsen
selv stå for bruken. Når kommunen leier ut idrettshallen daglig i perioden 16.00-22.00 til idrettsog bedriftsidrettslag mot vederlag vil kommunen miste retten til kompensasjon for perioden
idrettslagene disponerer hallen. Men, det skilles mellom utleie av fast eiendom og utlån av fast
eiendom. Grensegangen mellom utlån og utleie har betydning for om kommunen oppnår
kompensasjon når en eiendom stilles til disposisjon for andre. Det skal svært lite til før retten til
kompensasjon avskrives etter utleiebestemmelsen. Dersom Bindal kommune ikke krever
vederlag vil det altså ikke foreligge noe utleieforhold og dermed vil retten til kompensasjon være
i behold. Det samme gjelder dersom beløpet som betales er av symbolsk karakter, så sidestilles
dette med utlån, og retten til kompensasjon er beholdt. Finansdepartementet har i sin
fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 uttalt følgende om grensegangen mellom utleie og utlån:
«Dersom en kommune låner ut eller på annen måte vederlagsfritt stiller fast eiendom eller andre
eiendeler til disposisjon for andre, anser departementet at kommunens anskaffelser vil være
kompensasjonsberettiget uansett om låntakers bruk/rådighet er total eller ikke. Et eksempel på slik bruk
vil være at skolens gymnastikksal og mosjonsapparater vederlagsfritt blir benyttet av ulike
idrettsforeninger i kommunen. Kompensasjonsmessig bør dette likestilles med egen drift på betingelse av
at kommunen dekker alle utgifter forbundet med driften av bygget inklusive renhold. Departementet antar
også at dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, vil det ikke anses å
foreligge utleie. Dersom eksempelvis fotballgruppen betaler et lite beløp hver gang den henter nøkkel til
gymsalen, eller det koster et lite beløp å få benytte hele bygningen der skolefritidsordningen drives en
ettermiddag/lørdag for å holde bursdagsselskap, antar departementet dermed at kompensasjonsordningen
vil gjelde. Det samme gjelder hvor brukerne av en kommunal gymsal spleiser på renholdet.»

I følge skattedirektoratets merverdiavgiftshåndbok er det lagt til grunn at beløpet som kreves i
utlån ikke kan overstige kommunens kostnader til renhold ved leietakers bruk. Kreves det
derimot et beløp som også dekker andre driftskostnader, foreligger det et utleieforhold og retten
til kompensasjon vil være avskåret. Det er altså kostnaden for renhold som bestemmer summen
for den symbolske leieprisen. Og det er ikke åpning for å legge andre driftskostnader til grunn.
Driftskostnader for renhold i idrettshallen inkl. tilstøtende arealer som dusj, garderober,
styrkerom og gangareal er følgende:
Det foretas daglig renhold (5 d pr uke) av idrettshall, antatt antall timer pr år 1100. (200d)
1100t x kr266,- inkl. sos avg.
= kr 292.000,Andel renholdsmidler
= kr 25.000,Årlig utgift renhold
= kr 317.000,Tar man utgangspunkt i treningstimene for skoleåret 2019 – 2020 (se nedenstående tabeller) ser
man at Bindalshallen har vært lånt ut til 8 treningstimer til barneidrett arrangert av idrettslag, 4
treningstimer for voksne, arrangert av idrettslag og 1 treningstime for voksne har vært arrangert
privat. I tillegg har det vært arrangert 1 treningstime i styrkerommet privat.
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Utleie av Bindalshallen 2019 – 2020:
Barneidrett arrangert av
Voksenidrett arrangert av
idrettslag
idrettslag
8 treningstimer
4 treningstimer

Voksenidrett arrangert
privat
1 treningstime

Voksenidrett

Barneidrett

Oversikt over utlånte treningstimer 2019 – 2020
(Barneidrett og voksenidrett er adskilt fra hverandre med forskjellige farger i tabellen)
Mandag

Tirsdag

14:00
Håndball mini
Terråk IL
1/3 av hall
17:30
Fotball 12 år
Bindal fotball
Hele hallen
18:00
Idrettsskole
Terråk IL
Hele hallen

15:45
Håndball 11 og 14
Terråk IL
Hele hallen
17:30
Ball-leik 6 – 10 år
Terråk IL
2/3 av hall

20:00
Volleyball
Terråk IL
1/3 av hall

19:00
Bordtennis
Terråk IL
1/3 av hall
20:00
Fotball senior
Bindal fotball
Hele hallen

Onsdag

Torsdag

18:00
Friidrett / ski / leik
Terråk IL
1/3 av hall

14:00
Håndball 10 og 11
Terråk IL
Hele hallen
17:30
Håndball 14
Terråk IL
Hele hallen

Fredag

19:30
Ballspill
Arrangert privat
Hele hallen
20:00
Badminton
Terråk IL
2/3 hall

Tar man utgangspunkt i ovenstående treningstimer med de foreslåtte priser for utleie (fordelt på
om man har leid 1/3 av hall, 2/3 av hall eller hele hallen) i rådmannens innstilling får vi følgende
oppsett:
Kr i leieinntekt per uke
Barneidrett
Voksenidrett

0,375,-

Kr i leieinntekt per sesong (45 uker)
0,16875,-

Tar man utgangspunkt i hva maksprisen for utleie kan være, ut ifra kommunens renholdskostnader, kan en fast treningstime for hele hallen økes til kr. 234,-.
(Hele hallen (1 fast treningstime til idrett for voksne) kr. 234,- x 6 t. per dag x 5 dager. pr uke x
45 uker = 315.900,-. Man vil likevel være under summen av driftskostnader for renhold i
idrettshallen, som er på kr. 317.000,-.
Det anses som lite sannsynlig at idrettslag i kommunen vil kunne leie treningstimer til en slik
sum, og av den grunn har rådmannen i sin innstilling lagt til grunn en leiepris i nærheten av det
man tilbyr i nabokommunene, Nærøysund og Brønnøy kommune.
Tidligere har ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor
flertallet av medlemmene kommer fra Bindal fått gratis leie til sin ordinære virksomhet.
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I dette forslaget foreslås det at ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen
medlemstegning i tillegg må betale for leie av idrettshaller til voksenidretten.
Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor flertallet av
medlemmene kommer fra Bindal, får fortsatt gratis leie til sin ordinære virksomhet innen
barneidrett. Ved inntektsbringende arrangement skal betalingssatsene brukes.

Vurdering
For rådmannen har det vært viktig å ha betalingssatser som tar for seg alle de kommunale
bygninger og lokaler som kommunen i dag leier ut.
Ut ifra ovenstående utregninger ser vi at inntekten ved hallutlån, med foreslåtte satser, ikke vil
overstige de kostnader som kommunen har i driftskostnader for renhold i Bindalshallen og
dermed ikke vil miste sin rett til full momskompensasjon.
Utleiesatsene vil fortsatt ha prinsippet om at ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen
medlemstegning, og hvor flertallet av medlemmene kommer fra Bindal, fortsatt skal ha gratis leie
til sin ordinære virksomhet. Endringen i denne saken er i all hovedsak at det skilles mellom
barneidrett og voksenidrett og en konkretisering av utleieareal. I tillegg er noen satser justert etter
skjønnsmessig vurdering.
Selv om det i denne saken skilles mellom barne- og voksenidrett så kan det bli aktuelt, på et
senere tidspunkt, å redusere ytterligere driftskostnader gjennom et eventuelt krav om betaling for
barneidrett.
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 27.08.2020

Knut Toresen
rådmann

Siv Anita Myhre
oppvekst- og kultursjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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Følgende

BINDAL KOMMUNE

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2019/545 - 1

Saksbehandler:

Siv Anita Myhre

Saksfremlegg
Utv.saksnr.
125/19

Utvalg
Bindal kommunestyre

Møtedato
12.12.2019

Betalingssatser for oppvekst- og kultursektoren for 2020

Rådmannens innstilling
Følgende betalingssatser for oppvekst- og kultursektoren, vedtas og settes i verk fra 01.01.2020:
Barnehagesatser
Satser ordinært tilbud 11 mnd.

Kost
Opphold
Totalt

5 dg/u
300,3.135,3.435,-

4 dg/u
240,2.508,2.748,-

3 dg/u
180,1.881,2.061,-

2 dg/u
120,1.254,1.374,-

Tilleggs-dag koster kr. 500,* Søskenmoderasjon for andre barn er 30 %. For tredje barn (eller flere) er denne 50 %. Moderasjonen regnes av
barnet / barna med kortest tid eller rimeligste plass.
* Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i foreldrebetalingen etter gjeldende regler.
* Gratis kjernetid er utvidet til også å gjelde 2-åringer.
* Såfremt behandlingen av statsbudsjettet fører til endring i foreslått maksimalpris for barnehageplass, delegeres
myndighet til rådmannen slik at kommunens satser justeres i samsvar med dette.

Gjesteelever – grunnskolen
Gjesteelevsats pr. år

Sats
100 000,-

Skolefritidsordning (SFO)
Pr fast tilmeldt time
Pr time med tilfeldig bruk utover tilmeldt tid / uten tilmeldt tid
Maksimalpris 16 t/u

Sats
42,76,2.688,-

* Det betales for 10 mndr. i året (halv juni og halv august).
* Barnefamilier med elever i 1. eller 2. trinn, som har lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i
foreldrebetalingen etter gjeldende regler.
* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.
* Foreldrebetalingen, for fast tilmeldt tid skal dog ikke overstige kr. 2.688,- pr. mnd.
* Barnet må være tilmeldt med en fast ukentlig brukstid gjennom året. Denne tiden betales det for i 10 måneder,
halve juni og halve august. Tilbud i skolenes ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.
* For barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn foreslår regjeringen gratis tilbud om SFO

Bindal kulturskole
Brukerbetaling pr. halvår for elever

Sats
1.300,-

Brukerbetaling pr. halvår for voksne
Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år
Lyd og lysutstyr

1.500,12.500,Avtales særskilt

*Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris
*Moderasjon på instrument nr. 2 er 50 % rabatt på full pris

Folkebadene
Billettpris barn
Bilettpris voksen
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm (per time)
Fast leie per mnd (halv/ hel sesong

30,50,500,900,-/ 1.500,-

*Inntekter av punkt a og b tilfaller det laget som har ansvaret. Punkt c og d tilfaller Bindal kommune. Leietakeren
sørger selv for badevakter.

Utleie av kommunale lokaler og utstyr står uendret frem til ny sak 1. tertial 2020
Bygg/anlegg:
Pris pr.døgn
Rådhuset
Kantine eller kommunestyresal
1.300,Kantine+ kommunestyresal
2.000,Terråk skole
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
6.000,Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
2.700,Gymsal
2.000,Kjøkken
1.000,Undervisningsrom
500,Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
500,Leie av hele skolen (eks. basseng)
7.000,Bindalseidet skole
Gymsal inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
6.000,Gymsal inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
2.700,Gymsal
2.000,Kjøkken
1.000,Undervisningsrom
500,Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
500,Leie av hele skolen (eks. basseng)
7.000,Tidl. Kjella skole
Gymsal
1.000,Gymsal inkl. kjøkken
1.500,Kjøkken
500,Eldresenteret, Bindalseidet
1.300,Bindal sykehjem, Senteret
1.300,Bindal barnehager
1.300,Bassengene på Bindalseidet og Terråk
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.(pr. time)
500,-

Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 12.12.2019
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Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende betalingssatser for oppvekst- og kultursektoren, vedtas og settes i verk fra 01.01.2020:
Barnehagesatser
Satser ordinært tilbud 11 mnd.

Kost
Opphold
Totalt

5 dg/u
300,3.135,3.435,-

4 dg/u
240,2.508,2.748,-

3 dg/u
180,1.881,2.061,-

2 dg/u
120,1.254,1.374,-

Tilleggs-dag koster kr. 500,* Søskenmoderasjon for andre barn er 30 %. For tredje barn (eller flere) er denne 50 %. Moderasjonen regnes av
barnet / barna med kortest tid eller rimeligste plass.
* Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i foreldrebetalingen etter gjeldende regler.
* Gratis kjernetid er utvidet til også å gjelde 2-åringer.
* Såfremt behandlingen av statsbudsjettet fører til endring i foreslått maksimalpris for barnehageplass, delegeres
myndighet til rådmannen slik at kommunens satser justeres i samsvar med dette.

Gjesteelever – grunnskolen
Sats
100 000,-

Gjesteelevsats pr. år
Skolefritidsordning (SFO)

Sats
42,76,2.688,-

Pr fast tilmeldt time
Pr time med tilfeldig bruk utover tilmeldt tid / uten tilmeldt tid
Maksimalpris 16 t/u

* Det betales for 10 mndr. i året (halv juni og halv august).
* Barnefamilier med elever i 1. eller 2. trinn, som har lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i
foreldrebetalingen etter gjeldende regler.
* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.
* Foreldrebetalingen, for fast tilmeldt tid skal dog ikke overstige kr. 2.688,- pr. mnd.
* Barnet må være tilmeldt med en fast ukentlig brukstid gjennom året. Denne tiden betales det for i 10 måneder,
halve juni og halve august. Tilbud i skolenes ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.
* For barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn foreslår regjeringen gratis tilbud om SFO

Bindal kulturskole
Brukerbetaling pr. halvår for elever

Sats
1.300,-

Brukerbetaling pr. halvår for voksne
Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år
Lyd og lysutstyr

1.500,12.500,Avtales særskilt

*Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris
*Moderasjon på instrument nr. 2 er 50 % rabatt på full pris

Folkebadene
Billettpris barn
Bilettpris voksen
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm (per time)
Fast leie per mnd (halv/ hel sesong

30,50,500,900,-/ 1.500,-
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*Inntekter av punkt a og b tilfaller det laget som har ansvaret. Punkt c og d tilfaller Bindal kommune. Leietakeren
sørger selv for badevakter.

Utleie av kommunale lokaler og utstyr står uendret frem til ny sak 1. tertial 2020
Bygg/anlegg:
Pris pr.døgn
Rådhuset
Kantine eller kommunestyresal
1.300,Kantine+ kommunestyresal
2.000,Terråk skole
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
6.000,Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
2.700,Gymsal
2.000,Kjøkken
1.000,Undervisningsrom
500,Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
500,Leie av hele skolen (eks. basseng)
7.000,Bindalseidet skole
Gymsal inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
6.000,Gymsal inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
2.700,Gymsal
2.000,Kjøkken
1.000,Undervisningsrom
500,Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
500,Leie av hele skolen (eks. basseng)
7.000,Tidl. Kjella skole
Gymsal
1.000,Gymsal inkl. kjøkken
1.500,Kjøkken
500,Eldresenteret, Bindalseidet
1.300,Bindal sykehjem, Senteret
1.300,Bindal barnehager
1.300,Bassengene på Bindalseidet og Terråk
Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.(pr. time)
500,-

Saksopplysninger
Betalingssatsene for ulike kommunale aktiviteter og utleie innenfor oppvekst- og kulturområdet
skal vurderes hvert år. I denne saken gjelder det justering av barnehagesatser. Endring av
barnehagesatser gjøres gjeldende fra 01.01.2020.
Vurdering
Barnehagesatser:
I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen at maksprisen for en barnehageplass
settes til kr. 3.135,- per måned fra 1. januar 2020. Maksimalprisen på en heltidsplass blir da kr
3.435,- pr. måned, som er en økning på kr. 145,- pr mnd. Så fremst forslaget ikke blir vedtatt slik
i Stortinget ber vi i denne saken om at rådmannen får fullmakt til å justere satsene i samsvar med
vedtatt maksimalsats. Satsene for kost og tilleggsdag foreslås uendret.
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Gjesteelever:
Satsen for gjesteelever foreslås uendret for 2020 på kr. 100.000,SFO:
I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen billigere SFO for 1. og 2. trinn for de
med lav inntekt. For barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn foreslår regjeringen gratis tilbud
om SFO.
Prisene for fast tilmelding og tilfeldig bruk er foreslått uendret til kr 42,- /76,- pr. time.
Maksimalpris foreslås uendret til kr 2.688,- per. mnd. Dette betyr at brukere som benytter over
16 t/u ikke må betale mer enn timeprisen for disse 16 timene.
Kulturskolen:
Satsen for brukerbetaling ble vedtatt økt fra 01.08.2019 og foreslås uendret.
Folkebadene:
Folkebad ved bassengene på Bindalseidet og Terråk drives som tidligere av idrettslagene på
stedene. Billettprisene foreslås uendret på kr. 30,-/ 50,-.
Kommunale lokaler:
Betalingssatsene for kommunale bygg foreslås uendret frem til ny sak legges frem 1. tertial 2020.
Det må da tas stilling til utleiepriser for leie av haller.
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 28.11.2019
Knut Toresen
rådmann

Siv Anita Myhre
oppvekst- og kultursjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene
i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal
Vedlegg:
1 Revidert samarbeidsavtale
Rådmannens innstilling
Bindal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Bindal kommune og Helse NordTrøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte
avtaler.

1. Bakgrunn for, og inngåelse av samarbeidsavtalen (2012)
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål var å sikre en framtidig helse- og
omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på
helsefremmende og forebyggende tiltak, og på de samfunnsøkonomiske utfordringene. Bærebjelken i
den norske velferdsmodellen skal fortsatt ivareta tilgang til gode og likeverdige helse- og
omsorgstjenester uavhengig av personlig økonomi og bosted. De viktigste virkemidlene var
omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom
helseforetak og kommunene. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. Lovens kapittel 6 forpliktet kommuner og helseforetak til å inngå
samarbeidsavtaler og stilte minimumskrav til innholdet i avtalene, jfr. lovens kapittel 6. Den nye
loven trådte i kraft 01.01.12.

Samhandlingsavtalen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) ble første gang
inngått i 2012, i henhold til nye overnevnte bestemmelser. Avtalen ble vedtatt i kommunestyrene
i samtlige kommuner, og av styret i HNT.

2. Tidligere revidering av avtalen (2014-17)
Den opprinnelige avtalen omtalte revisjon og gjennomgang med at «partene er enige om å
gjennomgå avtalen årlig. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige
forutsetninger for avtalen endres.»
Dette ble første gang tatt opp i Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) i september 2014. Det
ble da nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå avtalen, og komme med forslag til
endringer. Dette arbeidet ble gjort gjennom 2014 og 2015, og ett ferdig utkast ble behandlet i
ASU i november 2015. Det ble da vedtatt å sende saken på høring. I februar 2016 ble innspillene
gjennomgått i ASU, og det ble vedtatt å nedsette ett forhandlingsutvalg. Dette arbeidet ble svært
langvarig, og forhandlingsprosessen tok over ett år. Det reviderte avtaleutkastet ble tilsluttet i
ASU i april 2017, og sendt ut til vedtak i kommunestyrene og styret i HNT. Den nye avtalen ble
vedtatt av samtlige parter, med ikrafttredelse fra 1. juli 2017.
Denne revisjonen ble gjennomført i henhold til nødvendige tilpasninger og endringer mellom HNT
og kommunene, da formålet med samarbeidsavtalen fremdeles er å fremme samhandlingen mellom
partene ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringen mellom kommuner og helseforetak, og å
etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Det ble ikke gjennomført store
endringer i avtalen, men den ble oppdatert i forhold til gjeldende praksis og de presiseringene som
ASU hadde vedtatt etter avtalene ble inngått i 2012.
De mest vesentlige endringene var:
 Tjenesteavtalene er nå vedlegg til denne Samarbeidsavtalen. Det betyr at det kun er
samarbeidsavtalen som skal underskrives.
 Elektroniske meldinger ble innført i 2014, og tjenesteavtale 3-5 er tilpasset disse endringene
 Det er utarbeidet en del konkrete rutiner knyttet til de ulike tjenesteavtalene, og disse
henvises det til elektronisk i avtalene.
 Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, er
fjernet da denne avtalen nå er ivaretatt gjennom særavtaler mellom HNT og den enkelte
kommune eller kommuneregion
 I arbeidet med revisjon av avtalene har det vært en bred involvering av kommunene og HNT,
som har sikret en god prosess for den samarbeidsavtalen som nå foreligger.

3. Nåværende revisjon av avtalen (2019-20)
Samarbeidsavtalen ble på nytt gjennomgått i starten av 2019, og ASU behandlet en sak i april
2019 om ett forslag til mandat for ett forhandlingsutvalg. I dette saksframlegget ble det pekt på at
både kommunene og helseforetakene i Søndre Trøndelag og Møre og Romsdal hadde startet et
arbeid med revisjon av samarbeidsavtalene, er var ønskelig å se på muligheten for en
harmonisering av avtalene i helseregionen. I tillegg var utviklingen av Helseplattformen sentral
og aktuell for både kommuner og Helseforetak i Midt-Norge, og det var enighet om at dette vill
organisasjonene overfor betydelige utfordringer, men også utviklingsmuligheter i årene som
kommer. Dette gjelder ikke minst standardisering og utvikling av gode, helhetlige og
hensiktsmessige pasientforløp. På bakgrunn av dette var partene enige om at det var behov for og
ønske om harmonisering av avtalene i Midt-Norge, og at timingen på en revisjon generelt var
god, da det ble antatt at denne ville være ferdigstilt ca. 3-4 år etter forrige revisjon.
Det ble utarbeidet en framdriftsplan, og oppnevnt ett forhandlingsutvalg. Dette har bestått av
følgende representanter:
Forhandlingsutvalget har bestått av:
Fra HNT:
 Tore Andersen, klinikkleder
 Nancy Haugan, rådgiver
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 Olav Bremnes, samhandlingssjef

Fra kommunene:







Inn-Trøndelag: Peter Ardon, Rådmann (Inderøy)(Leder)
Midtre Namdal: Bente Eidesmo, kommunalsjef (Overhalla)
Ytre Namdal: Marit Pedersen, kommunalsjef (Nærøysund)
Indre Namdal: Bernt H. Opdahl, kommunalsjef (Høylandet)
Verdal/Levanger/Frosta: Kjell Hugo Dybwik, enhetsleder (Levanger)
Værnesregionen: Christian Hasfjord, virksomhetsleder (Stjørdal)

Sekretariat:
 Jonas Sjømæling, kommunene/KS
 Olav Bremnes, HNT

Forhandlingsutvalget har jobbet etter følgende mandat (vedtatt av ASU):
Det gjennomføres en revisjon / tilpasning av avtalene hvor følgende momenter skal vurderes:
a) Innarbeide endringer som er vedtatt i ASU i perioden fra avtalene ble reviderte i 2017
b) Vurdere om samhandlingsavvikene bør føre til endringer i retningslinjene for å sikre bedre
samarbeid
c) Vurdere språkmessige rettinger
d) Tilpasse avtalene i forhold til praksisendringer som har skjedd, f. eks. bruk av elektroniske
meldinger
e) Vurdere muligheten for å tilpasse avtalene i samarbeid med de andre kommunene og
helseforetakene i helseregionen
f) Vurdere muligheten for å forenkle antallet retningslinjer / tjenesteavtaler
g) Vurdere antall fagråd og hvordan disse knyttes til fagområder i samarbeidsavtalen og
retningslinjer / tjenesteavtaler
h) Forslag til plan for implementering av avtalene

I første møte i forhandlingsutvalget var det enighet om å forsøke å forenkle antall tjenesteavtaler.
Utkastene til samarbeidsavtale og tjenesteavtale for innleggelse og utskrivning er oversendt
forhandlingsutvalget, men ikke behandlet. Det ble anbefalt at sekretariatet legger fram et forslag
til nytt avtalesett med samarbeidsavtale og retningslinjer / tjenesteavtaler før utvalget gikk inn i
reelle drøftinger. Dette utkastet ble utarbeidet, og ASU godkjente i desember 2019 at utkastet ble
sendt på høring. Det kom inn 20 høringssvar innen fristens utløp.
Sekretariatet gikk gjennom alle høringsinnspillene og presenterte ett nytt utkast til
samarbeidsavtale og struktur for fagråd for forhandlingsutvalget. På siste møte i
forhandlingsutvalget i mai 2020 ble partene enige om det vedlagte forslaget til samarbeidsavtale
og fagrådsstruktur. Det har vært konstruktive og gode drøftinger i forhandlingsutvalget, og fokus
på at samarbeidsavtalen og fagrådsstrukturen skal underbygge gode helhetlig pasientforløp.
Samarbeidsorganene Politisk samarbeidsutvalg (PSU) og ASU beholdes som i dag, men antall
fagråd reduseres fra ni til fem. En del andre strukturelle endringer er foretatt, og disse finnes i
vedlegget om presentasjon om revidert samarbeidsavtale. Forhandlingsutvalget vedtok forslaget
til ny samarbeidsavtale enstemmig.
PSU og ASU behandlet revidert samarbeidsavtale den 2. juni 2020. Avtalen ble der enstemmig
godkjent, og PSU og ASU tilrår derfor kommuner og HNT å vedta forslag til revidert
samarbeidsavtale. Forutsatt at alle parter vedtar avtalen, vil denne tre i kraft 1. januar 2021, og da
erstatte tidligere inngåtte avtaler.
4. Oppsummering
Hovedmålene med revisjonen av samarbeidsavtalen er:
 Forenkle og tydeliggjøre avtaleverket og tilhørende retningslinjer (herunder antallet)
 Språkmessige rettinger – også forenkling i språk, bruk av linker i dokumenter, egne
vedlegg mv.
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 Skape bedre oversikt over struktur, organisering og kommunikasjonslinjer som hører til
avtalen.
 Øke tilgjengeligheten til avtaleverk og dokumenter (oppdatering og oversikt).
 Redusere antall fagråd og fagrådsstruktur til ett hensiktsmessig nivå, og se disse i
sammenheng med en helhetlig samhandlingsstruktur.
 Sørge for en gjennomgående representasjon som er godt forankret i alle organer.
Herunder sørge for ett godt og aktivt «Bak-apparat» for alle som er oppnevnt i de
respektive kommuneregioner
 Tilpasse strukturen i forhold til endringer som har skjedd/vil skje – f.eks. etablering av
Helseplattformen.
 Utvikle flere fagdager og felles opplæringsarenaer/læringsplattform i fellesskap mellom
kommunene og HNT. Herunder hospitering, veiledningsplikt, kombinerte stillinger,
formaliserte fagnettverk, e-læring, læringsnettverk
 Tilpasse denne samarbeidsavtalen med Regjeringens og KS sin avtale om
Helsefellesskap.
 Tilpasse denne samarbeidsavtalen med vedtatte mål for Helsefellesskap og samarbeid
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helseog sykehusplan 2020–2023
 Tilpasse denne samarbeidsavtalen med tilsvarende avtaler Midt-Norge for øvrig.
 Styrking og videreutvikling av sekretariats- og koordineringsfunksjonen for å ivareta
fagrådene, PSU og ASU. Dette gjelder fra både kommunenes og HNT.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.09.2020
Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Side 4 av 4

Samarbeidsavtale
mellom
kommunene og Helse Nord-Trøndelag

Godkjent i politisk- og administrativt samarbeidsutvalg (PSU-ASU) 2. juni 2020
Gjeldende fra 01.01.2021
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Samarbeidsavtalen
1. Parter
Avtalen er inngått mellom
Trøndelag HF (heretter kalt helseforetaket).

kommune (heretter kalt kommunen) og Helse Nord-

Denne samarbeidsavtalen inngås med virkning fra 01.01.2021 og erstatter tidligere samarbeidsavtale.

2. Bakgrunn
Ved inngåelse av samarbeidsavtalen oppfyller partene sin lovpålagte plikt i henhold til lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 § 6-1 mfl. og lov om spesialisthelsetjenester
av 2.juli 1999 § 2 -1 e om å inngå samarbeidsavtale.
Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket “avtale”, omfatter det både
samarbeidsavtalen og retningslinjer som omtalt i § 6.2. i Helse- og omsorgstjenesteloven.
Med «retningslinjer» menes mer detaljerte beskrivelser, blant annet om konkrete pasientforløp,
ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons -og veiledningsansvar, finansiering, organisering,
eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar, mv. Kommunen og helseforetaket er gjennom
lovverket tillagt hver sine kompetanse– og ansvarsområder. Virkeområdet for samarbeidsavtalen er de
områder hvor det er behov for et samarbeid om tilbudet til pasienter.
Løpende dialog om samarbeidsområdene er nødvendig for gjennomføring av avtalen.

3. Formål
Samarbeidsavtalen angir overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser
som gjelder uavhengig av tjenesteområder, samt prosess for vedtak av retningslinjer mellom partene.
Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i
begge forvaltningsnivåene. Avtalen skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom
kommunen og helseforetaket. Avtalen skal etablere gode samhandlingsarenaer som sikrer at partene
videreutvikler og implementerer omforente samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.
Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og prinsippet om at avgjørelser tas så
nært brukeren som mulig. Kommunene og helseforetak skal være likeverdige partnere med felles
eierskap og ansvar for pasientene framfor parter, jamfør «Avtale mellom regjeringen og KS om
innføring av helsefellesskap for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste» og
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023
I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og retningslinjer skal samarbeidsavtalen ha forrang.
Målet er at pasientene skal oppleve at tjenestene:
a) er faglig forsvarlige
b) er samordnede og helhetlige
c) er trygge og forutsigbare
d) er preget av kontinuitet
e) blir utført på en god måte på tvers av kommunene og helseforetaket
f) er kostnadseffektive
g) ivaretar pasientenes og brukernes rett til informasjon og medvirkning
h) er utformet slik at språklige og kulturelle behov ivaretas.
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4. Ansvars- og oppgavefordeling
Kommunen har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven, og
helseforetaket har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp etter spesialisthelsetjenesteloven.
Saker av prinsipiell og/eller økonomisk karakter behandles av de organer som har
beslutningsmyndighet på det enkelte forvaltningsnivå. Retningslinjene for tjenesteområdene skisserer
ansvars- og oppgavefordeling i samarbeidsprosedyrer i et helhetlig forløp.
Partene er enige om følgende prinsipper for ansvars- og oppgavefordeling:
a) Tjenester skal utføres på beste effektive omsorgsnivå.
b) Ansvars- og oppgavefordeling skal ivaretas gjennom helhetlige pasientforløp utviklet i
fellesskap.
c) Pasientforløp ved inn og -utskriving av pasienter, som trenger kommunale tjenester, skal
omfatte tydelig beskrivelse av samhandlingen mellom helseforetaket og kommunen, der
arbeidsprosesser, informasjonsflyt og gjennomføring fremkommer.
d) Ingen av partene kan alene definere hva som er kommunens eller helseforetakets ansvar.
e) Partene kan ikke endre egen praksis som får konsekvenser for ansvars- og oppgavefordeling
mellom partene uten at partene er kommet til enighet.
f) Det kan avtales særskilt at partene utfører oppgaver for hverandre som følger av
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Det
overordnede prinsipielle ansvaret vil ikke endres. Partene skal foreta en
forsvarlighetsvurdering ved overføring av oppgaver.
g) Partene må bidra til at samhandlingsfunksjonalitet i nye EPJ-løsninger og nasjonale moduler
utviklet av Direktoratet for e-helse implementeres på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder
enten det er Helseplattformen eller andre løsninger.

5. Retningslinjer for faglig samarbeid og særavtaler
5.1 Minimumskrav
Partene er enig om at minimumskravet fastsettes i egne retningslinjer som vedlegg til
samarbeidsavtalen. Partene har selv fastsatt form, arbeidsmåte, innhold og organisering av
samarbeidet i retningslinjene ut fra de krav loven til enhver tid stiller. Retningslinjer skal inngå som
vedlegg til samarbeidsavtalen, og er på samme måte som samarbeidsavtalen rettslig bindende mellom
partene med mindre annet fremgår.

5.2 Vedtaksmyndighet
a) Samarbeidsavtalen samt retningslinjene vedtas av kommunestyrene og styret for
helseforetaket.
b) Handlingsplanen for samhandling med vedlegg skal vedtas i PSU og ASU.
c) Revisjon av retningslinjer og utfyllende rutiner/prosedyrer knyttet til retningslinjene kan
vedtas i ASU.
d) Mindre endringer av samarbeidsavtalen kan gjøres gjennom vedtak i PSU og ASU.

5.3 Samarbeid ut over minimumskravet
a) Partene plikter å gjøre sine ansatte kjent med avtale- og avvikssystemet slik at avvik blir
registrert.
b) Politisk samarbeidsutvalg og Administrativt Samarbeidsutvalg skal holdes løpende orientert
om avvik.
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5.4 Særavtaler
Særavtaler kommer i tillegg til retningslinjene i minimumskravene.
Særavtaler kan for eksempel gjelde mer detaljerte bestemmelser for avgrensede tjenesteområder,
blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons- og
veiledningsansvar, finansiering, organisering, eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.
Særavtalene skal ha referanse til øvrig avtaleverk. ASU skal være orientert om særavtaler.

6. Samarbeidsformer og samarbeidsorgan
Det er etablert samarbeidsorganer på tre nivå i nordre Trøndelag; politisk, administrativt og faglig.

6.1 Helsefelleskap
Det er inngått avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap for å skape en mer
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Helsefelleskap mellom partnerne tar utgangspunkt i en
tredelt struktur – et partnerskapsmøte, et strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg.
Brukerrepresentanter og fastleger involveres på alle nivå. I nordre Trøndelag løses dette gjennom de
etablerte samarbeidsorganene.

6.2 Politisk samarbeidsutvalg (PSU) - Partnerskapsmøtet
PSU er etablert på politisk / styrenivå, der partene gis mulighet til å drøfte strategiske og politiske
spørsmål av betydning for samhandling om helse- og sosialtjenester. Formålet er å forankre
overordnet retning og drøfte prinsipielle saker. PSU tilsvarer «Partnerskapsmøtet» jfr. avtalen om
Helsefellesskap inngått mellom Regjeringen og KS i 2019, samt tilsvarende bestemmelser for samme
organ som gjøres i Meld. St. 7 (2019-2020) - Nasjonal Helse- og Sykehusplan (NSHP) 2020-23.
Ordførerne i kommunene tilknyttet avtalen, samt styremedlemmer i helseforetaket kan foreslå saker
til behandling til PSU. Sakene skal fremmes via felles sekretariat innenfor gitte frister.

6.2.1 Mandat
a) Politisk samarbeidsutvalg skal være en arena for å sikre og utvikle samhandlingsklimaet
mellom partene slik at kommunene og helseforetaket ivaretar sitt felles ansvar for helhetlige
pasientforløp, og sikre tilbud om og kvalitet på nødvendige helsetjenester.
b) Politisk samarbeidsutvalg skal bidra til å sikre utvikling og innovasjon av det helhetlige helseog omsorgstjenestetilbudet innenfor de rammer partene har
c) Det politiske samarbeidsutvalget skal medvirke til å forankre samarbeidet på politisk nivå.
d) Tema i møtene bør være gjennomgang og status for sentrale områder i avtaleverket.

6.2.2 Oppnevning og sammensetning
PSU skal bestå av følgende representanter:
a) Seks representanter fra kommunene, en fra hver kommuneregion fortrinnsvis ordførere. Disse
oppnevnes av fylkesstyret i Kommunesektorens Organisasjon (KS),
b) Fire representanter oppnevnt av styret i helseforetaket. Disse oppnevnes av Helse Midt-Norge
RHF.
c) Representantene oppnevnes i utgangspunktet for fire år av gangen, og følger i hovedsak
valgperiodene for kommune- og fylkestingsvalg. Andre valgperioder kan gjelde for
representanter fra helseforetaket.
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6.2.3 Observatører i PSU med tale -og forslagsrett
Listen er ikke uttømmende, og PSU kan oppnevne flere observatører.
a) Leder i ASU
b) Fylkesmannen i Trøndelag (ved Fylkeslegen)
c) Fylkesordfører i Trøndelag Fylkeskommune
d) Fylkesstyreleder KS Trøndelag
e) Regiondirektør KS Trøndelag
f) Samhandlingsleder for kommunene
g) Administrerende direktør for helseforetaket
h) Samhandlingsleder for helseforetaket
i) Medisinsk fagsjef for helseforetaket
j) Brukerutvalget i helseforetaket (1 representant)
k) Brukerrepresentant fra kommunene (1 representant)

6.2.4. Arbeidsform
a) Utvalget konstituerer seg selv og fastsetter sin egen møteplan, med 3-5 møter pr. år.
Minimum ett av møtene skal avholdes i fellesskap med ASU.
b) Utvalget velger selv sin leder og nestleder etter alminnelig flertallsvalg, eller ved å komme til
enighet på annen måte. Dersom lederen representerer en kommune, skal nestlederen
representere helseforetaket, eller omvendt.
c) Saksliste og saksdokumenter med forslag til vedtak sendes medlemmene senest én uke før
møtet. Saker som ikke er sendt ut innen denne fristen, kan som hovedregel ikke
sluttbehandles.
d) Observatører har møte- og talerett.
e) Felles sekretariat forbereder og følger opp vedtak i samarbeid med leder
f) PSU er beslutningsdyktig om minst 2 representanter fra hver av partene møter.
g) Partene bærer selv sine kostnader med reise opphold o.l.
h) Enhver har rett til å overvære møtene i PSU, i henhold til Kommunelovens §31, 1. ledd.
Møtene kan imidlertid lukkes dersom særlige grunner omtalt i samme lovs §31, 2.-5. ledd,
kommer til anvendelse.
i) Medlemmene i PSU har ansvar for å informere, implementere og forankre saker/vedtak
behandlet i PSU, hos dem de representerer, i kommunegrupper og helseforetak.

6.3 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) – Strategisk samarbeidsutvalg
ASU er etablert på overordnet administrativt nivå mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene som
er part i avtalen. Formålet er å etablere en samarbeidsarena for utvikling av helsetjenestene. ASU
tilsvarer «Strategisk samarbeidsutvalg» jfr. avtalen om Helsefellesskap inngått mellom Regjeringen og
KS i 2019, samt tilsvarende bestemmelser for samme organ som gjøres i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal Helse- og Sykehusplan (NSHP) 2020-23.
Partene kan på selvstendig grunnlag fremme saker for ASU. Sakene skal fremmes via felles sekretariat
innenfor gitte frister.

6.3.1. Mandat
ASU har ansvar for å:
a) følge opp samarbeidsavtalen, drøfte og gi anbefalinger i saker av prinsipiell administrativ,
faglig og økonomisk karakter.
b) forberede og bistå en gjennomgang og eventuell revisjon av samarbeidsavtalen
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c) i den enkelte sak anbefale hvordan uenighet om evt. økonomisk løsning/ fordeling av påløpte
utgifter mellom partene som det tvistes om kan løses.
d) gi PSU en oversikt og innsikt som grunnlag for å fatte beslutninger om hva som skal prioriteres
for å sikre utvikling og innovasjon av det helhetlige helse- og omsorgstjenestetilbudet i nordre
del av Trøndelag
e) så langt det er mulig etterstrebe konsensusbeslutninger i ASU. Dersom uenighet oppstår,
forplikter partene seg til å søke dialog framfor kampvotering.
f) behandle uenighetssaker som ikke lar seg avklare i fagrådene. Ved uenighet kan partene, eller
en av partene, bestemme at saken oversendes partenes forhandlingsutvalg.
g) vedta en helhetlig plan for neste års arbeid innenfor samarbeidsområdene. Vedtak gjøres i
desember hvert år.
h) sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer som omtalt i § 6.2. punkt 2 i Helse- og
omsorgstjenesteloven i henhold til punkt 5 i denne avtalen.
i) godkjenne faglige retningslinjer for samhandling. Utvalget oppretter og avvikler fagråd etter
behov. Utvalget oppnevner medlemmer og ledere til fagrådene.
j) fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser
k) bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling
l) ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter i regionen
m) sørge for en felles overordnet informasjons- og kommunikasjonsstrategi i forhold til avtalene

6.3.2 Oppnevning og sammensetning
ASU skal bestå av følgende representanter:
a) Én representant fra hver av kommunegruppene: Ytre Namdal, Indre Namdal, Midtre Namdal, InnTrøndelag, Innherred og Værnesregionen. Totalt seks representanter.
b) Én representant for kommuneoverlegene
c) Én representant for fastlegene
d) Seks representanter fra helseforetaket
Representasjon fra kommunene skal ligge på kommunedirektør/rådmanns- eller kommunalsjefnivå.
Representasjon fra helseforetaket skal ligge på direktør- eller klinikksjefnivå.
Oppnevning fra kommunene skjer gjennom felles vedtak på kommunedirektør/rådmannsnivået i de
enkelte kommuneregionene.
Oppnevning fra helseforetaket skjer gjennom vedtak fra administrerende direktør.
Medlemmene velges for en periode på to år tilsvarende avtaleperioden, med personlig
vararepresentant. For å sikre kontinuitet bør ikke hele utvalget skiftes ut samtidig.

6.3.3 Observatører i ASU med tale -og forslagsrett
Listen er ikke uttømmende, og ASU kan oppnevne flere observatører.
a) Fylkesmannen i Trøndelag (1 representant)
b) KS Trøndelag (1 representant)
c) Brukerutvalget i helseforetaket (1 representant)
d) Brukerrepresentant fra kommunene (1 representant)
e) Tillitsvalgte fra helseforetaket (2 representanter)
f) Tillitsvalgt fra kommunene (2 representanter)
g) Trøndelag Fylkeskommune (1 representant)
h) Fagrådsledere
i) Samhandlingsleder for helseforetaket
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j)

Samhandlingsleder for kommunene

6.3.4 Arbeidsform:
a) ASU konstituerer seg selv i starten på hver valgperiode.
b) Utvalget velger selv sin leder og nestleder etter alminnelig flertallsvalg, eller ved å komme til
enighet på annen måte. Dersom lederen representerer en kommune, skal nestlederen
representere helseforetaket, eller omvendt.
c) Saksliste og saksdokumenter med forslag til vedtak sendes medlemmene senest én uke før
møtet. Saker som ikke er sendt ut innen denne fristen, kan som hovedregel ikke
sluttbehandles.
d) ASU er beslutningsdyktig om minst tre representanter fra hver av partene møter.
e) Medlemmene i ASU har ansvar for å informere, implementere og forankre saker/vedtak
behandlet i ASU, hos dem de representerer, i kommunegrupper og helseforetak.
f) ASU kan opprette og nedlegge arbeidsgruppe / fagråd / fagnettverk / ad-hoc utvalg, og kan
innkalle andre representanter ved behov.
g) ASU har møter 4-5 ganger i året, og ellers ved behov. Minimum ett av møtene skal avholdes i
fellesskap med PSU.
h) Partene bærer selv sine kostnader med reise opphold o.l.
i) Enhver har rett til å overvære møtene i ASU, i henhold til Kommunelovens §31, 1. ledd.
Møtene kan imidlertid lukkes dersom særlige grunner omtalt i samme lovs §31, 2.-5. ledd,
kommer til anvendelse.

6.4. Forhandlingsutvalg:
6.4.1. Mandat
Reforhandling av samarbeidsavtalen må vedtas av både PSU og ASU.
Ved en reforhandling av avtalen, oppnevner partene et forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget skal
framforhandle og reforhandle samarbeidsavtalen. Forhandlingsutvalget skal søke å løse saker der
partene er uenige i spørsmål som har faglige, økonomiske eller prinsipielle konsekvenser.

6.4.2 Sammensetning
Forhandlingsutvalget skal bestå av:
a) 3 medlemmer fra kommunene, som også er medlemmer i ASU
b) 3 medlemmer fra helseforetaket, som også er medlemmer i ASU
Sekretariatet ivaretar sekretariatsfunksjonen for forhandlingsutvalget.

6.5. Fagråd
6.5.1 Sammensetning
Den nye samarbeidsavtalen legger opp til at tidligere fagrådsmodell erstattes av en ny fagrådsmodell,
med følgende fem fagråd:
a) Fagråd for akuttmedisinsk kjede og beredskap
b) Fagråd for pasientsamarbeid
c) Fagråd for helsefremming, forebygging, læring og mestring
d) Fagråd for legesamarbeid
e) Fagråd for digital samhandling
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6.5.2. Mandat
a) Arbeider etter oppdrag fra ASU og handlingsplan for samhandling.
b) Retningslinjer og prosedyrer for fagrådene bør være mest mulig like.
c) Faglige retningslinjer utarbeides av fagrådene og godkjennes av administrativt
samarbeidsutvalg.
d) Fagråd er partssammensatte og følger som hovedregel de samme prinsippene for
representasjon og arbeidsform som ASU (jf. Pkt. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4). Representanter
oppnevnes av ASU.
e) Partene bærer selv sine kostnader.
f) Medlemmene i fagråd har ansvar for å informere, implementere og forankre saker/vedtak
behandlet i fagråd, hos dem de representerer, i kommunegrupper og helseforetak.
g) Fagråd kan opprette underutvalg på konkrete og tidsavgrensede oppdrag. Ved etablering av
undergrupper på konkrete fagområder vurderes bruk/gjenbruk av fageksperter i
Helseplattformen.

6.5.3 Oppnevning og sammensetning
Hvert enkelt fagråd skal bestå av følgende representanter:
a) Én representant fra hver av kommunegruppene: Ytre Namdal, Indre Namdal, Midtre Namdal,
Inn- Trøndelag, Innherred og Værnesregionen. Totalt 6 representanter.
b) 6 representanter fra helseforetaket, fortrinnsvis representert fra ulike klinikker/avdelinger
eller på annen måte representativt sammensatt.
Representasjon i fagråd skal primært bestå av enhetsleder- eller virksomhetsledernivå fra kommunene
og avdelingsleder- eller seksjonsledernivå fra HNT, eller representanter disse oppnevner.
Oppnevning fra kommunene skjer gjennom felles vedtak på kommunalsjefnivå i de enkelte
kommuneregionene.
Oppnevning fra helseforetaket skjer gjennom vedtak i foretaksledelsen eller på klinikkledernivå.
Fagrådsmedlemmene skal rapportere tilbake til tilsvarende ledergruppe som de er utnevnt fra.
Medlemmene velges for en periode på 2 år tilsvarende avtaleperioden, med personlig
vararepresentant. For å sikre kontinuitet bør ikke hele fagrådet skiftes ut samtidig.

6.5.4 Arbeidsform
a) Hvert enkelt fagråd konstituerer seg selv i starten av hver valgperiode.
b) Fagrådet velger selv en leder og en nestleder etter alminnelig flertallsvalg, eller ved å komme
til enighet på annen måte. Dersom lederen representerer en kommune, skal nestlederen
representere helseforetaket, eller omvendt.
c) Lederen i hvert enkelt fagråd representerer fagrådet som observatør i ASU, med møte- og
talerett. Nestleder er vararepresentant.
d) Lederen og nestlederen har i fellesskap sekretariatsfunksjon og er arbeidsutvalg for sitt fagråd.
Dette skal imidlertid skje i nært samarbeid med samhandlingssekretariatet.
e) Fagrådet fastsetter selv sin møteplan, og lokalisasjoner for møtene. Antall møter bør ligge på
4-6 møter i året. Møteplanen bør imidlertid koordineres gjennom sekretariatet, slik at
møtekollisjoner med andre organer unngås.
f) Partene bærer selv sine utgifter tilknyttet deltakelse i fagråd.

6.6 Fagnettverk
a) ASU kan opprette fagnettverk etter behov.
b) Fagnettverk kan bistå ASU og fagrådene innenfor sine fagområder.
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c) Fagnettverk konstituerer seg selv med leder og sekretær, som kan alternere hvert annet år
mellom helseforetak og kommunen.
d) Partene bærer selv sine kostnader.

6.7 Dialogmøter mellom kommunegrupperinger og helseforetaket:
Det etableres dialogmøter mellom foretaket og kommunegrupperingene. Det kan etter avtale mellom
foretaket og grupperingene avholdes ett eller flere møter årlig med hver gruppering. ASU orienteres
fortløpende om møtene.

6.8 Brukermedvirkning
a) Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering,
oppfølging og endring av avtalen.
b) Brukermedvirkning er ivaretatt gjennom representasjon i ASU.
c) Det forutsettes at fagrådene trekker med brukerrepresentanter i saker der det vurderes som
hensiktsmessig, for eksempel ved utarbeidelse av retningslinjer for sine områder.

6.9 Sekretariat og arbeidsutvalg (AU)
Sekretariatsfunksjonen skal følge intensjonen i avtalen om Helsefellesskap, som sier at «et
velfungerende sekretariat vil være et viktig virkemiddel for å sikre åpenhet og legitimitet i
beslutningsprosessene, og oppnå konsensusbeslutninger». Sekretariatsfunksjonen er en sentral
forutsetning for at partene kan samordne, effektivisere og kvalitetssikre forberedelsene og
behandlingen av sakene i PSU og ASU.

6.9.1 Sammensetning sekretariat
Sekretariatet består av samhandlingsleder for helseforetaket, og samhandlingsleder for kommunene.
Deres rolle, ansvar og myndighet er likeverdige, og konsensusbeslutninger skal etterstrebes.

6.9.2 Sammensetning arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av 2-3 representanter fra kommunene og 2-3 representanter fra
helseforetaket:
a) Leder i ASU – som også er leder av AU
b) Leder i PSU
c) Samhandlingsleder for helseforetaket
d) Samhandlingsleder for kommunene/KS
e) Én helseleder, samhandlingsrådgiver eller ASU-medlem fra helseforetaket
f) Én helseleder, samhandlingsrådgiver eller ASU-medlem fra kommunene
g) Én øvrig relevant medlem fra enten helseforetaket eller kommunene, avhengig av hvem
lederen i ASU/AU representerer

6.9.3 Mandat
a) Til sekretariatet legges ansvaret for saksbehandling, administrative funksjoner, herunder
koordinering mellom fagrådene, ASU og PSU.
b) Forberede evt. uenighetssaker som skal behandles av ASU og PSU
c) Utarbeide møteplan for ASU, PSU, dialogmøter etc.
d) AU har ansvar for oppfølging/koordinering av saker PSU ønsker tatt opp i ASU og vice versa.
e) Bidra til utvikling og iverksetting av felles rutiner og prosedyrer i tråd med samarbeidsavtalene
f) Bidra til implementering av avtaler, retningslinjer, rutiner og helhetlige pasientforløp m.m.
g) AU har ansvar for oppnevning av representanter til arbeidsgrupper, pasientforløp m.m. Det
forutsettes at det er avklart i egen organisasjon.
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7. Rutiner for arbeid med kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet,
avvikshåndtering og systematisk forbedringsarbeid
Hensikten er å sikre kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i overgangene mellom
kommunen og HNT, gjennom å etablere rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid mellom
partene.
Rutine for avvikshåndtering og systematisk forbedringsarbeid:
a) uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag skal meldes etter rutinebeskrivelse på
eget meldingsskjema
b) fagrådet skal sikre en systematisk gjennomgang av uønskede samhandlingshendelser og
forbedringsforslag, og legge dette frem for medlemmene i ASU for videre oppfølging
c) medlemmene i ASU skal spre kunnskapen i egne organisasjoner gjennom referat fra ASUmøtene og annen virksomhet
d) meldingsordningen skal evalueres i forbindelse med revisjon av denne samarbeidsavtalen
Læring og spredning av kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid skal foregå som:
a) tema internt hos partene
b) tema i faste møter mellom kommunen og HNT
c) meldingsstatistikk som legges ut på Samhandlingssidene

8. Plikt til gjennomføring og forankring
Partene forplikter seg til å:
a) gjøre avtalens innhold / konsekvenser og beslutninger /vedtak kjent og iverksatt innenfor eget
ansvarsområde
b) orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning
på de områdene avtalen omfatter
c) Gjensidig involvering av hverandre ved planlegging av tiltak som berører den annen part

9. Håndtering av uenighet og tvisteløsning
9.1 Håndtering av uenighet
Partenes intensjon er å løse uenighet så nært pasient/bruker som mulig og i en dialog mellom partene.
a) Dersom det oppstår uenighet eller uoverensstemmelser i samarbeidet, skal det forsøkes å
løses på laveste mulig forvaltningsnivå.
b) Prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker søkes løst i fagrådet. Oppnås det ikke enighet i fagråd,
sender fagrådet saken videre til ASU.
c) Oppnås ikke enighet om en tolkning som aksepteres av partene, og partene finner det
hensiktsmessig, sendes saken til forhandlingsutvalget.
d) Hvis partene ikke blir enige etter forhandlinger kan partene løfte uenigheten inn for
Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren. og/eller videre til rettslig avgjørelse.

9.2 Tvisteløsning
a) Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger innen 2 måneder, kan partene
bringe tvist inn for Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren. Ved innsending av sak
til Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren skal partene bli enige om hvorvidt
nemndas avgjørelse skal være endelig.
11

b) Dersom partene ikke ønsker at avgjørelse fra Tvisteløsningsnemda for helse- og
omsorgssektoren skal være bindende mellom partene, kan tvist reises for de ordinære
domstoler.
c) Inn-Trøndelag tingrett er verneting for partene i avtalen. Dersom en tvist ikke blir løst ved
forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning
ved norske domstoler jf. lov om mekling og rettergang i sivile tvister Lov om mekling og
rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17.06.2005 nr. 90.

10. Mislighold
Ved mislighold gjelder alminnelige kontraktsrettslige og erstatningsrettslige prinsipper, med mindre
annet er særskilt avtalt.

11. Varighet, revisjon og oppsigelse
Avtalen trer i kraft ved signering 01.01.2021, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett
års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 6-5 andre ledd. Avtalen skal gjennomgås og
eventuelt revideres dersom partene er enige om det, men ikke senere enn fire år etter at avtalen har
trådt i kraft. En framtidig revisjon av denne samarbeidsavtalen må ses i sammenheng med eventuelle
revisjoner av avtaler i søndre Trøndelag og Møre og Romsdal.

12. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet
Etter at avtale er signert av begge parter, skal helseforetaket sende kopi av samarbeidsavtalen og
retningslinjene jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-4 til Helsedirektoratet, med kopi til Helse MidtNorge RHF. Dette skal skje innen en måned etter at avtalen er inngått, og senest en måned etter
utgangen av frist fastsatt med hjemmel i samme lov § 6-3.

Dato

Helse Nord-Trøndelag

kommune
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Retningslinje 1 - Pasientsamarbeid
Samhandling om pasienter med behov for kommunale tjenester i forbindelse med
poliklinikk, innleggelse, utskriving, - og pasienter med behov for koordinerte tjenester.
Det er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjeneste med mer § 6-2 nr. 2, 3 og 5 og lov om spesialisthelsetjeneste
med mer § 2-1 e. og forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

1. Formål
Retningslinjene skal sikre at alle pasienter får et forutsigbart, faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i
overgangen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og helseforetaket. Pasientsamarbeidet skal sikre
at pårørende skal være godt informert og medvirke til plan for videre behandling, der det er aktuelt.
Retningslinjen skal sikre godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og helseforetaket om pasienter som
har eller antas å ha behov for kommunale tjenester.
Ved videreutvikling av i EPJ-løsninger skal partene fortløpende ta i bruk funksjonalitet som muliggjør mer
standardisert og tilgjengelig informasjon i pasientsamarbeidet.

2. Felles ansvar for pasientsamarbeid
a)

Ta initiativ til samarbeidsmøter for å planlegge nødvendig helsehjelp og tiltak etter utskriving

b) Samarbeidet mellom koordinator i kommunen og helseforetaket skal avklares, og når pasientene har
behov for koordinerte tjenester avklares hvem som er kontaktansvarlig i kommunen og
helseforetaket.
c)

Partene er enig om å legge Nasjonal veileder IS-1947 fra Helsedirektoratet til grunn i arbeidet med å
utvikle felles forståelse av habilitering og rehabilitering på individ og systemnivå.

d) Koordinerende enhet i helseforetaket og i kommunen skal ha oversikt over pasientforløp i egen
organisasjon for å oppnå samhandling på system- og individnivå.
e)

Delta i ansvarsgrupper både før, under og etter pasient/brukers sykehusopphold når det er behov for
det

f)

Samarbeide om behov for hjelpemidler, slik det er beskrevet i felles Rutine for hjelpemidler

g)

Involvere pårørende

2.1 Informasjonsutveksling når pasients/brukers pårørende trenger bistand
Helseforetaket og kommunen har ansvar for å avklare om pasient/bruker har pårørende som trenger
bistand/omsorg når pasienten/brukeren mottar behandling i helseforetaket og/eller kommunen.
Partene skal ha et system for å gi nødvendig støtte til pårørende som trenger bistand/omsorg når
pasienten/brukeren mottar behandling i helseforetaket og/eller kommunen. Relevante instanser skal varsles så
tidlig som mulig om bistands-/omsorgsbehov som pårørende har, dette dokumenteres i journal.

2.2 Informasjonsutveksling når mindreårige barn er pårørende
Helseforetaket og kommunen har ansvar for å avklare om pasient/bruker har mindreårige barn som pårørende,
og om barnets situasjon er vurdert og ivaretatt, jf helsepersonellovens § 10a og helsenorge.
Partene skal ha et system for å gi nødvendig støtte og oppfølging til barn og ungdom som er pårørende av
psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Relevante instanser skal
varsles så tidlig som mulig om bistands-/omsorgsbehov som mindreårige barn har, dette dokumenteres i
journal.
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3 Samarbeid om døgnbehandling
Informasjonsutveksling mellom helseforetak og kommune skal fortrinnsvis skje elektronisk. I tilfelle der det
haster med rask respons bør telefon benyttes. Det samme gjelder ved eventuell stans i meldingsutvekslingen.
Begge parter tar initiativ til dialog og evt. deltakelse i møter der det er spesielle behov for
kompetanseoverføring og videre oppfølging.
Det er utarbeidet egne rutiner for innleggelse og utskrivning av pasienter med behov for kommunale tjenester
(vedlegg til retningslinje 1).

3.1 Unntaksbestemmelser
a) Pasient som skriver seg ut på eget ansvar
Pasienten kan i noen tilfeller ønske å reise før kommunen har svart på «Melding om utskrivningsklar
pasient», eller skrive seg ut mot helseforetakets anbefaling. Det skal benyttes PLO-meldinger for at
informasjonen skal være gitt og dokumentert i begge journalsystemer.
Forutsetninger for unntaket:
I.
Pasienten er utskrivningsklar og det er sendt:
Helseopplysning – oppdatert
Epikrise eller tilsvarende informasjon
Melding om Utskrivningsklar pasient
II.
Pasienten er samtykkekompetent og ønsker selv å reise hjem før kommunen varsler at de kan ta
imot pasienten.
III.
Sykehuset har vurdert at det er faglig forsvarlig å skrive ut pasienten uten kommunale tjenester
fordi pasienten klarer seg selv, eller pasienten har pårørende som ønsker å ta ansvar for pasienten
inntil kommunale tjenester er på plass

b) Ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll (Force majeure)
Helseforetaket og kommunene kan på grunn av en ekstraordinær driftssituasjon måtte fravike rutinene for
pasientsamarbeid. Dette forutsetter en avklaring mellom partene i hvert enkelt tilfelle.

3.2 Krav til redegjørelse
Kommunen har krav på redegjørelse for de vurderinger foretaket har gjort, jamfør § 9 i forskriften om utskrivningsklare
pasienter Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at kommunen kan etterprøve
vurderingene foretatt av foretaket. Jamfør § 14 i forskriften om utskrivningsklare pasienter.

3.3 Betaling for utskrivningsklar pasient
Betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud er regulert i forskriften.
Jamfør § 13 i forskriften om utskrivningsklare pasienter

4. Samarbeid om polikliniske pasienter
Når pasienter som er til dagbehandling / poliklinisk konsultasjon / ambulant behandling får behov for
kommunale tjenester eller endrede behov for kommunale tjenester, skal kommunen informeres.

5. Samarbeid om pasienter med behov for koordinerte tjenester
Det samarbeides om individuell plan (IP) for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte pasient/bruker,
Helseforetaket og kommunen har utarbeidet rutiner for samarbeid i komplekse pasientsaker.
Jamfør: Samarbeidsavtale for ansvarsavklaringer i komplekse pasientsaker.
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Aktuelt lovverk:
-

pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-5, 2-5a,

-

spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5, 2-5a, 2-5b, 2-5c,

-

psykisk helsevernloven §§ 4-1,

-

helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1, 7-2, 7-3,

-

forskrift om habilitering og rehabilitering.

5.1 Helseforetakets ansvar:
a)

Starte habilitering- og rehabiliteringstiltak så snart som mulig under institusjonsopphold

b) Melde fra til koordinerende enhet i kommunen ved behov for individuell plan og/eller kommunal
koordinator og samarbeide med kommunen om dette
c)

Vurdere samarbeidsmøter før utskriving når pasient/bruker har behov for omfattende kommunale
tjenester

5.2 Kommunens ansvar:
a)

Sørge for å utarbeide individuell plan, tilby koordinator og vurdere å opprette ansvarsgrupper ved
behov

b) Følge opp bestilling av nødvendige hjelpemidler i samarbeid med helseforetaket, og sikre nødvendig
opplæring jf. Rutine for hjelpemidler

15

Vedlegg til retningslinje 1
Rutiner om pasientsamarbeid ved innleggelse og utskrivning
Det er utarbeidet felles rutine for bruk av e-meldinger: rutine for bruk av e-meldinger.

1. Henvisning
1.1
a)

Kommunens ansvar og oppgaver
Vurdere andre helsetjenester i kommune før pasienten henvises helseforetaket for vurdering.

b) Beslutter i samråd med AMK hvilken transport pasienten trenger til helseforetaket (jf.
Pasientreiser), samt hastegrad (jfr. Medisinsk index)
c)

Vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport til helseforetaket

d) Henvisning inneholder alle relevante opplysninger som er nødvendig ved innleggelse for å kunne
starte videre utredning/behandling så raskt som mulig. Henvisningen sendes elektronisk og
utformes iht. til nasjonal veileder for henvisning til
e)

Helsepersonell skal sikre at informasjonen om pasientens helsetilstand, og den helsehjelp som
ytes, blir gitt til nærmeste pårørende hvis forholdene tilsier det. Barn som pårørende skal ivaretas
og få relevant informasjon og oppfølging.

f)

Ved livstruende situasjoner kan ambulansepersonell i samarbeid med henvisende instans og AMK,
transportere pasienten direkte til helseforetaket. Melding til helseforetaket for klargjøring av
mottak med relevant personell, skal gjøres uten ugrunnet opphold.

g)

Kommunen skal gi nødvendige opplysninger om tjenester, medikamenter, sykehistorie og
funksjonsnivå senest innen 4 timer etter mottatt informasjon om innleggelsen, tilsvarende
elektronisk innleggelsesrapport. (rutine for informasjonsutveksling) Ved behov for supplerende
opplysninger sendes disse senest innen 24 timer etter innleggelsen.

h) Pasienten er kommunens ansvar inntil vedkommende er innlagt, og 24 timers varsel er sendt.
i)

1.2
a)

Kommunen skal ikke gi løfter eller tilsagn om tjenester på helseforetakets vegne.

Helseforetaket ansvar og oppgaver
Helseforetaket tilbyr konferansemulighet ved alle øyeblikkelig hjelp innleggelser.

b) Helsepersonell skal sikre at informasjonen om pasientens helsetilstand, og den helsehjelp som
ytes, blir gitt til nærmeste pårørende når forholdene tilsier det. Barn som pårørende skal ivaretas
og få relevant informasjon og oppfølging.
c)

Avklare om pasienten har helse – og omsorgstjenester i egen kommune og varsle så snart som
mulig om innleggelsen.

d) Innhente supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste, fastlege, tilsynslege
og pårørende ved behov.
e)

Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilstedeværelse av ledsager
under oppholdet, i samarbeid med pårørende når det er aktuelt.
Jf. Ledsager fra kommunen under sykehusopphold

f)

Hvis det vurderes at pasienten ikke har behov for spesialisthelsetjeneste, tar helseforetaket
kontakt med henvisende lege i kommunen, og det vurderes i fellesskap videre behandling.
Beslutningen om kommunale tjenester ligger til kommunen.

g)

Når pasientforløpet krever avtale om direkte kontakt til helseforetaket, kan pasienten selv eller
helse- og omsorgstjenesten avtale innleggelse direkte med oppfølgende klinikk. Kommunens
kontaktperson skal informeres.
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h) Ved planlagte innleggelser: Pasient og henvisende lege skal varsles om resultat etter vurdering av
henvisningen, og gis dato for innleggelse, evt. ukenummer for innleggelse.
i)

Ved innleggelse vurderes det om pasienten har behov kommunale helsetjenester etter utskriving.
Det er viktig med tidlig varsling for å sikre faglig forsvarlig pasientforløp mellom helseforetaket og
helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

j)

Dersom det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling på sykehus, eller det på
grunn av pasientens helsetilstand ikke er mulig å foreta vurderingene innen 24 timer etter
innleggelsen, skal vurderingene foretas fortløpende og kommunen varsles så snart det lar seg
gjøre.

k)

Informasjon skal gis innen 24 timer etter innleggelsen.


Informasjon skal inneholde:
pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt.



Helseforetaket skal informere kommunen dersom det blir endringer i forventet
utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov / funksjonsnivå.



Ved dødsfall skal kommunen informeres umiddelbart.

2. Samarbeid under innleggelse
a)

Dersom det i løpet av sykehusoppholdet avklares behov for kommunale tjenester, skal fristen løpe
fra det tidspunkt det blir klart at slikt behov foreligger.

b) Helseforetaket foretar utredning og behandling med utgangspunkt i problemstillingene i
henvisningen
c)

Planlegging av utskriving starter så snart som mulig når den kliniske situasjonen er avklart

d) Begge parter kan ta initiativ til dialog og delta i møter ved behov.
e)

Ansvarlige representanter for kommunen og helseforetaket avklarer videre oppfølging i
samarbeid med pasient og nærmeste pårørende når det er aktuelt.

f)

Dersom pasienten videre-henvises i spesialisthelsetjenesten, skal dette fremgå av epikrisen. Dette
gjelder også kontrollpasienter.

3. Samarbeid om pasientforløp ved utskriving
Pasienten besluttes først å være utskrivingsklar, og nødvendig informasjon sendes kommunen (jf.pkt.
3.1.1). Når kommunen har bekreftet at pasienten kan mottas, følges rutiner for utreiseklar pasient (pkt.
3.1.2) for å sikre en forsvarlig utskriving til kommunen.
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter beskriver kriteriene for når en pasient er
utskrivingsklar - § 9 i forskriften:
Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege ved helseinstitusjon omfattet av
spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i
helseinstitusjonen.
Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet er
utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven
vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i helseinstitusjonen.
Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig og psykososial vurdering, og følgende
punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen:
a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være
avklart
b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart
c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for
d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av
pasienten
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e)

pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig
utvikling skal være vurdert.

For pasienter i psykisk helsevern skal tvangstiltak og bruk av tvangsmidler som ikke kan videreføres i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten være avsluttet før pasienten er utskrivningsklar.
For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med
behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet av
spesialisthelsetjenesteloven ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante
samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og
oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i
spesialisthelsetjenesten.
For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med
behov for samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før
pasienten er utskrivningsklar også etableres kontakt med ansvarlig enhet eller behandler i
spesialisthelsetjenesten.

3.1
a)

Helseforetakets ansvar og oppgaver:
Når en pasient er definert utskrivningsklar, skal kommunen varsles så tidlig som mulig.
Varsling skal tilstrebes på dagtid mellom 08.00 og 15.00 (mandag – fredag)
Jfr. Rutiner for elektronisk meldingsutveksling.

b) Når utreise av pasient skal skje samme dag, skal det etter anmodning fra kommunen sendes med
medikamenter og nødvendig utstyr fra helseforetaket, som regel fram til første virkedag eller der
annet er avtalt, for å unngå brudd i behandlingsforløpet.
c)

Helseforetaket skal ikke gi løfter eller tilsagn om tjenester på kommunens vegne.

d) Ved behov for hjelpemidler er samarbeidet beskrevet i Rutine for hjelpemidler
e)

Helseforetaket rekvirerer transport tilpasset pasientens situasjon etter kriteriene til

Pasientreiser.
f)

I tillegg til nødvendig informasjon sendt til kommunen, skal pasienten få med seg tilpasset skriftlig
informasjon om oppholdet og videre plan.

g)

Helseforetaket er forpliktet til å ivareta den utskrivningsklare pasienten i påvente av at
kommunen kan gi et faglig forsvarlig tilbud.

3.1.1 Utskrivningsklar pasient
Pasienten er utskrivingsklar når:
a)

Når lege / behandler i sykehuset har besluttet at pasienten er utskrivingsklar

b) Følgende dokumenter er sendt kommunen elektronisk i denne rekkefølge, for at kommunen skal
kunne vurdere videre oppfølging:
i.

Helseopplysninger – oppdatert er sendt Saksbehandlingstjenesten. Med oppdaterte
medikamentopplysninger og andre nødvendige legeopplysninger, plan for videre
behandling og oppfølging. Eventuelle tilleggs-rapporter med informasjon om forventet
funksjonsnivå etter utskriving.

ii.

Melding om utskrivingsklar pasient

3.1.2 Utreiseklar pasient
Pasienten er utreiseklar når:
a)

Svar er mottatt fra kommunen om / når pasienten kan mottas

b) Informasjon er gitt til pasient og eventuelt pårørende
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c)

Transport er ordnet

d) Eventuelt medikamenter / utstyr er klargjort for å sendes med pasienten
e)

Utskrivingsrapport til kommunen er sendt

f)

Epikrise eller tilsvarende informasjon, med eventuelle endringer i pasientopplysninger etter at
pasienten ble vurdert som utskrivingsklar, sendes elektronisk ved utreise.

g)

Melding om utskrevet pasient sendes når pasienten reiser

3.1.3 Innhold i nødvendig informasjon til helse og omsorgstjenesten
a)

Medikamentopplysninger hvor det skal spesifiseres hvilke medisiner som er endret/seponert med
begrunnelse.

b) Anbefalinger om videre oppfølging.
c)

Helseopplysning / Utskrivningsrapport som skal inneholde:


Funksjonsbeskrivelse



Eventuelt anbefalte videre tiltak



Eventuelle rapporter fra andre faggrupper skal følge med til aktuelle kommunale instanser.

3.2
a)

Kommunens ansvar og oppgaver:
Kommunen skal straks etter mottatt elektronisk varsel om utskrivningsklar pasient, svare på:


om de kan ta imot pasienten



eventuelt når de kan ta imot pasienten, samt hvilket tilbud pasienten skal få ved hjemkomst



gi beskjed om behov for medikamenter / utstyr

b) Kommunene skal normalt ta imot pasienter samme dag (dag 0) forutsatt at nødvendig
informasjon er sendt i perioden 8-15 mandag til fredag
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Retningslinje 2
Samarbeid om kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og samarbeid om forskning og utdanning
Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 6-2 nr. 6 og 7, lov 2.7.1999 nr. 61 om
spesialisthelsetjeneste § 2-1 e og flere

1. Formål
Hensikten med retningslinjen er å oppnå helhetlige pasientforløp som er forsvarlige, og legge til rette
for å utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseheving hos helse- og omsorgspersonell,
forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.

2. Virkeområde
Retningslinjen gjelder gjensidig kunnskapsoverføring, kompetanseheving, dialog og
informasjonsutveksling mellom partene for eksempel gjennom avtalte rutiner, faglige nettverk,
hospiteringsordninger, felles møteplasser og bruk av ambulante team.
Retningslinjen gjelder partenes deltakelse i forskernettverk / samarbeidsfora for forskning og
innovasjon, oppgave- og ansvarsfordeling, rapporteringssystemer, utdanningsbehov, praksis og
utdanningstilbud.

3. Tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling,
faglige nettverk og hospitering
3.1. Gjensidig kunnskapsoverføring
a) Partene skal utvikle handlingsstrategier for kompetanseoverføring som samsvarer med den
enhver tids gjeldende oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommuner og helseforetak
b) Det er utarbeidet en felles forståelse av hva veiledning skal innebære, med avgrensninger
mot:
- Den enkelte pasient
- Grupper av pasienter
- Behov for overføring av ny kunnskap, metoder og prosedyrer
c) Systematisk vedlikehold av kunnskap til grupper av helsepersonell
d) Partene plikter å gjøre kjent for hverandre ulike kurs og fagdager som avholdes
e) Partene er enige om å bruke et lett tilgjengelig og forståelig språk i alle former for dokumenter
og informasjonsmateriell som har betydning for pasienter, pårørende og helsepersonell

3.2. Veiledningsplikten
Kommunene og helseforetaket har en gjensidig veiledningsplikt.
a. Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og
omsorgstjenesten: Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av
denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi den
kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige
forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine
oppgaver etter lov og forskrift. jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 620

b. Kommunenes veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten: Personell som yter tjenester
omfattet av loven her, skal gi spesialisthelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om
helsemessige forhold som er påkrevd for at spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine
oppgaver etter lov og forskrift. jfr helse og omsorgstjenesteloven §5-11

3.3. Felles samarbeid om rekruttering, hospitering, kompetanseutvikling og
lignende tiltak
Kommunene og helseforetaket skal jobbe sammen om å løse felles utfordringer innen rekruttering,
hospitering kompetanseutvikling o.l. Herunder gjelder spesielt følgende:
a. Utvikle systematiske tiltak for å få tilstrekkelig rekruttering av helsepersonell til begge parter.
Partene må ses i sammenheng på dette området. Tilsvarende tiltak må utvikles for å beholde
flest mulig av de som er rekruttert som helsepersonell over tid i regionen.
b. Bedre samhandlingen mellom kommunene og helseforetaket ved at medarbeiderne får økt
kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse
c. Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i
kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på riktig omsorgsnivå.
d. Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner.
e. Utvikle muligheter for kombinerte stillinger mellom helseforetaket og kommunene
Utviklingen innenfor disse punktene må ses i sammenheng med utvikling innenfor utdanning, praksis
og læretid, og da i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene (se pkt. 4.2).
For øvrig er handlingsplanen for samhandling førende for dette samarbeidet, og inneholder konkrete
handlingsstrategier for arbeid med bl.a. kompetanseheving og kunnskapsoverføring på ulike områder.

4. Samarbeid om forskning og innovasjon, utdanning.
4.1. Forskning
Partene er enige om:
a)
b)
c)
d)

å etablere samarbeidsfora for forskning
å bidra til innovasjon mellom aktuelle aktører
å beskrive hvordan samarbeidet om FOU-tiltak skal foregå
å arrangere felles fagdager o.l. rundt denne tematikken.

4.2. Utdanning, praksis og læretid
Partene er enig om:
a) å se utdanningsbehovet i kommunene og helseforetaket i sammenheng
b) å sikre at samhandling vektlegges i utdanning
c) å ta i bruk ny teknologi og nye pedagogiske virkemidler for å sikre tilgang til framtidige
utdanningstilbud i regionen
d) å samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, internopplæring og tilbud til
lærlinger
e) å utveksle kunnskap om hverandres kompetanseplaner, for å samordne forespørsler til
utdanningsinstitusjonene om aktuelle etter- og videreutdanninger.
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Retningslinje 3
Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 6-2 nr. 8 og lov 2.7.1999 nr.
61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1 Formål
Formålet med retningslinjen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, jfr. St. meld. nr. 12 (2008-09) og Nasjonal
faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedirektoratet, 2014) og Helhetlig plan for svangerskap,
fødsel og barselomsorg i Midt-Norge.

2 Virkeområde
Avtalen gjelder samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud.

3 Kvalitetskrav i fødselsomsorgen
3.1 Prioriteringer
Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basis i helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorg” med særlig vekt på følgende områder:
a) systematisk oppfølging av gravide med risiko for psykiske, rus og sosialmedisinske
problemstillinger
b) tverrfaglig samarbeid om å gi en behovsbasert og helhetlig oppfølging
c) felles plan for utvikling av kompetanse

3.2 Samarbeid
Ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunene og helseforetaket utøves gjennom fagråd for
pasientsamarbeid. Fagrådet skal følge opp dette gjennom samarbeid på følgende områder:
a) Hvordan anbefalingene i Veileder om «Et trygt fødetilbud» - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen
(Helsedirektoratet, 2010) skal innfris.
b) Hvordan tverrfaglig samarbeid og utveksling av informasjon mellom tjenestene og nivåene skal
ivaretas, herunder tilgang og bruk av felles prosedyrer.
c) Hvordan utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps-, fødsels og barselomsorg
skal gjennomføres, herunder obligatorisk hospiteringstjeneste.
d) Følgetjenesten, herunder organisering av beredskap for følgetjeneste og utvikling av standarder.
e) Samarbeidsarenaer, herunder faglig samarbeidsarenaer for utveksling av kompetanse og
prosedyrer.

3.3 Oppgave og ansvarsfordeling
3.3.1 Helseforetakets oppgaver:
a) Bidra til kompetanseutvikling for kommunalt helsepersonell, herunder å legge til rette for
hospitering av kommunale jordmødre ved fødeavdelingene
b) Sørge for en velfungerende følge- og beredskapstjeneste i de kommunene som er aktuelle for ett
slikt tilbud. Veileder om «Et trygt fødetilbud» - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen
(Helsedirektoratet, 2010) legger til grunn at «et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og
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følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet. Dette er en veiledende grense».
Vurdering av denne grenseoppgangen tillegges fagråd for helhetlige pasientforløp.
c) Sørge for nødvendig opplæring av eget personell

3.3.2 Kommunens oppgaver:
a) Bidra og samhandle i organiseringen og utviklingen i svangerskaps- og barselomsorgen sammen
med helseforetaket.
b) Sørge for nødvendig opplæring av eget personell
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Retningslinje 4 Digital samhandling
Hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr.9 og lov 2.7.1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste § 2-1 e.

1 Bakgrunn
Samarbeid om digitale løsninger er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og
pålitelig tilgang til pasientinformasjon kan blant annet sikres ved å ta i bruk standardiserte elektroniske
meldinger mellom partene. Partene skal legge til rette for å følge opp at informasjonsutveksling
foregår elektronisk over Norsk Helsenett.
All samhandling skal være i samsvar med kravene i helsepersonelloven, helseregisterloven,
personopplysningsloven, kvalitets- og sikkerhetskrav i «Norm for informasjonssikkerhet» i helsevesenet.
Det er utarbeidet veiledende retningslinjer og sikkerhetsstandarder på flere kommunikasjons- og
samhandlingsområder. Disse retningslinjene legges til grunn for lokale samhandlingsrutiner.
Partnere må bidra til at samhandlingsfunksjonalitet i nye EPJ-løsninger og nasjonale moduler utviklet
av Direktoratet for e-helse implementeres på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder enten det er
Helseplattformen eller andre løsninger.

2 Formål
Hensikten med retningslinjen er å oppnå økt bruk av lokale elektroniske systemløsninger for å sikre
helhetlige pasientforløp, slik at elektronisk kommunikasjon over Norsk Helsenett blir den ordinære
måten å kommunisere på mellom tjenesteytere.
Elektronisk kommunikasjon mellom tjenesteytere skal ha følgende effekter:
a) Økt sikkerhet på forsendelse og oppbevaring av pasientdata
b) Økt hastighet på informasjonsutvekslingen
c) Økt kvalitet i arbeid som utføres
d) Forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser
e) Bedre funksjonalitet og kompatibilitet basert på pasients/brukers behov
f) Utveksling av kunnskap og kompetanseutvikling
g) Sikre kostnadseffektiv drift i helseforetaket og kommunen

3 Virkeområde
Denne tjenesteavtalen gjelder:
a) forventning til elektronisk kommunikasjon og interaktive løsninger, inkludert bruk av
konferanser og samordnet kommunikasjon med tale, bilde og tekst som del av felles
samhandling
b) organisatorisk tilrettelegging og kompetanseutvikling
c) mulighet for bruk av telestudio eller interaktive løsninger for veiledning og konsultasjoner
mellom aktuelle fagmiljø
d) fremdrift for å legge til rette for elektronisk informasjonsutveksling basert på standarder og
bruk av Norsk Helsenett
e) elektronisk melding og håndtering av avvik
f) rutiner for drift, overvåking og oppgradering av en felles plattform for elektronisk samhandling
herunder krav til responstid for feilretting

4 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i forhold til lov
Helseforetaket og kommunen skal i fellesskap sørge for at det legges til rette for elektronisk
samhandling mellom partene, herunder plattform for bruk av fagsystemer, henvisninger, rekvisisjoner
og utveksling av meldinger.
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5 Forløp og videreføring av elektronisk samhandling
Partene er enige om videreføring av elektronisk samhandling som omfatter tre faser:
a) et forberedende arbeid
b) iverksetting av ordningen
c) et oppfølgende arbeid

6 Oppgaver og ansvar
Felles samhandling ivaretas av fagråd for pasientsamarbeid.

6.1 Felles ansvar
6.1.1. Felles rutiner elektronisk samhandling
I forbindelse med utbredelse av elektronisk samhandling mellom partene skal det avtales egne
rutiner/prosedyrer for:
a) akseptert responstid på meldinger og feilretting
b) felles kontaktpunkt for avvikshåndtering
c) driftsavtaler
d) felles opplæringsprogram ved felles funksjonalitet
e) felles plattform for interaktiv samhandling
f) videreutvikling av elektronisk velferdsteknologi
g) felles meldingstjener lagt til Norsk Helsenett

6.1.2. Rutiner for nødvendig kvalitet og sikkerhet
Kommunen og helseforetaket skal ha nødvendige kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til:
a) korrekt adressering av meldinger
b) kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk Helsenett
c) verifikasjon og godkjenningsrutiner i meldingstjener
d) overvåking av meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar
e) et avvikssystem for oppfølging av uønskede hendelser

6.2 Helseforetakets ansvar
Fagsystemene skal være tilrettelagt for:
a) elektroniske meldinger
b) epikriser, brev og notat
c) rekvisisjoner
d) røntgensvar
e) laboratoriesvar

6.3 Kommunens ansvar
Fagsystemene skal være tilrettelagt for:
a) elektroniske meldinger
b) henvisninger med vedlegg
c) rekvisisjoner
d) generelle forespørsler
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Retningslinje 5
Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 6-2 nr. 2 og 10 og lov
2.7.1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1 Formål
Retningslinjens hensikt er å fremme helsefremming og forebygging for å redusere behovet for helse- og
omsorgstjenester. Retningslinjen skal sikre god samhandling på områder innen helsefremming og forebygging,
hvor både kommunen og helseforetaket har et ansvar for tiltak.
Retningslinjen skal sikre god samhandling på områder innen helsefremmende og forebyggende
helsearbeid, hvor både kommunen og helseforetaket har et ansvar for tiltak. Samarbeidet skal også sikre
kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling, og at partene i størst mulig grad legger kunnskapsbasert
praksis til grunn for egen innsats innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
Dette skal danne grunnlaget for helhetlige pasientforløp som er forsvarlige.

2 Virkeområde
Retningslinjen gjelder samarbeid om helsefremmende og forebyggende aktiviteter/tiltak på definerte områder
for alle befolkningsgrupper. Retningslinjen omfatter helsefremmende og forebyggende aktivitet som skjer i regi
av partene, og hvor samarbeid mellom partene vil styrke tiltakets forebyggende effekt, og mulighet for å lykkes
med tiltaket.

3 Ansvars og oppgavefordeling
Ansvaret ivaretas av fagråd for helsefremming, forebygging, læring og mestring.

3.1 Samarbeidsområder
a)

Partene skal i samarbeid forebygge sykdom, og begrense følgetilstander av sosial-, psykososial- og
medisinske årsaker.
b) Partene skal samarbeide om helsefremmede helsearbeid samt forebygge sykdom, og begrense
følgetilstander av sosial-, psykososial- og medisinske årsaker.
c) Partene skal i tillegg samarbeide om lærings- og mestringstilbud.

3.2 Lærings- og mestringstilbud
Kommunene og helseforetaket skal samarbeide om lærings- og mestringstilbud på der dette er
hensiktsmessig.
Konkrete samarbeidstiltak er:
a) Samarbeid om lærings- og mestringstilbud på individ- og gruppenivå.
b) Samarbeid om Lærings- og mestringstilbud til pasienter og pårørende.
c) Samarbeid om kompetansedeling og utvikling innen helsepedagogikk etter kunnskapsbasert
praksis.

3.3 Helseovervåking
Kommunene er pålagt å holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som
kan påvirke denne, jfr. lov om folkehelsearbeid §5, 1. ledd. Oversikten er grunnlaget for folkehelsearbeid og
forebyggende virksomhet. I oversikten inngår også data om forbruk av helsetjenester. Oversikten skal baseres på
innhenting av informasjon fra en rekke kilder, inklusive fra spesialisthelsetjenesten.

3.4 Råd og bistand
Helseforetaket har et særlig ansvar for å gi kommunene råd og bistand når det oppstår behov for miljø- og
grupperettede tiltak som har helsemessige konsekvenser.
Tilsvarende trenger helseforetaket informasjon og data fra kommunene for å kunne dimensjonere, utvikle og
tilpasse tjenestene til befolkningens behov.
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Retningslinje 6 - Samarbeid om omforente beredskapsplaner
og om planer for den akuttmedisinske kjede
Er hjemlet i lov kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 § 6.2 nr. 11 og lov om
spesialisthelsetjenester av 2. juli 1999 § 2.1 e.

1. Formål
Retningslinjen skal opprettholde og styrke den totale helseberedskap som partene skal bidra til.
Retningslinjen skal også opprettholde og styrke kvaliteten på sammenhengende akuttmedisinsk
tjenesteforløp.
Ett viktig formål er at retningslinjen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig, forsvarlig
og sammenhengende tilbud om helse- og omsorgstjenester som fullt ut samsvarer med partenes
forpliktelser i henhold til helselovgivningen og de forpliktelser som partene ellers inngår innenfor
samarbeidsavtalen.
Avtalen forplikter partene til i å utvikle samarbeidet innenfor omforente beredskapsplaner og planer
for utvikling av den akuttmedisinske kjede.
Fylkesmannen er som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt ansvaret for å legge til rette for
samordning og koordinering.

2. Virkeområde
Retningslinjen avgrenses til partenes ansvar og oppgaver innenfor lovpålagte plikter ift. beredskap, og
den akuttmedisinske kjeden. Ansvarsområdet er geografisk avgrenset til helseforetakets
opptaksområde og kommunene i opptaksområdet.
Partene skal når nødvendig koordinere med tilstøtende parter sør i Trøndelag for å ivareta felles
utfordringer.
Retningslinjene berører ikke ulikheter mellom kommunene hva angår mengde og type
beredskapsressurser, responstid, organisering av legevakt etc.

3. Ansvars og oppgavefordeling
3.1 Generelt
Partene har hver for seg ansvar for å oppfylle pliktene som beskrives i helselovgivningen. Det
innebærer ansvar for å ivareta helhet i ledelse, organisering, planer og tjenester innenfor
helseberedskap og akuttmedisinsk kjede. Samarbeid er en forutsetning for å styrke forsvarlighet,
opplevd tjenestekvalitet og høy grad av ressursutnyttelse innenfor den samlede helseberedskap og
den akuttmedisinske kjede.
Partene skal samordne helseberedskapen og den akuttmedisinske kjede ved å:
- Dele relevant informasjon.
- Utvikle felles problemforståelse.
- Unngå å svekkes hverandres måloppnåelse.
- Utvikle felles planer og tiltak.
Partene etablerer et fagråd med en representant fra hver kommunegruppe i opptaksområdet og flere
representanter fra helseforetaket. Fylkeslegen og brukerrepresentant inviteres til å delta. Fagrådets
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medlemmer skal ha komplementær kompetanse. Fagrådet skal møtes regelmessig. Referat fra møter
distribueres til alle kommuner.
Partene plikter å drøfte beredskapsendringer (endring av lokalisering, åpningstider) med hverandre før
endringer foretas. Drøfting gjennomføres ved at fagrådet behandler forslag om endring som sak.

3.2 Samordning
Partene skal bidra til samordning av helseberedskap og akuttmedisinske kjede ved:
a) Omforent forståelse for roller, ansvar og myndighet
- Etablere fagråd som forum for diskusjon av samordnings utfordringer. Legge til rette
for at partene kan diskutere saker hvor det er behov for bedre samordning.
- Identifisere svikt og forbedringsområder og finne fram til løsninger som partene kan
enes om.
- Klargjøre ansvar og oppgaver for helseforetaket og kommunen relatert til selvstendige
og sammenfallende ansvar og oppgaver.
- Operasjonalisere nasjonale og regionale planer, veiledere mv og foreslå felles faglige
retningslinjer som er førene for helseforetaket og kommunene.
b) Risiko og sårbarhet
- Gjennomgå relevante risiko‐ og sårbarhetsanalyser og beredskapsanalyser. Bidra til at
partene har felles forståelse for risiko og sårbarhet.
- Bidra til at relevante risiko‐ og sårbarhetsanalyser blir oppfattet som dekkende for
avtalepartenes egne og sammenfallende behov
c) Beredskapsplaner
- Bidra til at relevante beredskapsplaner blir oppfattet som dekkende for
avtalepartenes egne og sammenfallende behov.
d) Øvelser
Sikre at det blir etablert et samarbeid om planlegging og gjennomføring av øvelser på ulike
nivå, og at disse som hovedprinsipp tar utgangspunkt i relevante ROS‐analyser
e) Kompetanseheving
Bidra til at aktuelle områder og tema for kompetanseutvikling og opplæring blir beskrevet og
ivaretatt som grunnlag for å sikre at samhandling blir ivaretatt.
f) Informere
Distribuere faglige retningslinjer og møtereferat til helseforetak, kommuner og tilstøtende
fagråd.

4. Samarbeid om planer for den akuttmedisinske kjede
a) Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet blir
helhetlig, tilgjengelig og av god kvalitet, uavhengig av bostedskommune.
b) Partene skal drøfte strukturelle endringer som angår den akuttmedisinske kjede før endringer
besluttes.
c) Være orientert om hverandres beredskapsplaner som har betydning for samhandling
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Vedlegg
Godkjente særavtaler mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag
1

Særavtale – Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Bindal, Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Namsos, Nærøysund, Osen,
Overhalla, Røyrvik. jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6.2 nr. 4 og punkt 5.4 i samarbeidsavtalen

2

Særavtale – Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud,
Inderøy, Snåsa, Steinkjer. jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6.2 nr. 4 og punkt 5.4 i samarbeidsavtalen

3

Særavtale – Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Frosta, Levanger, Verdal. jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6.2 nr. 4 og punkt 5.4 i samarbeidsavtalen

4

Særavtale – Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Meråker, Stjørdal, Selbu, Tydal.

5

Særavtale om drift av Inn-Trøndelag DMS 2018

6

Særavtale om drift av Værnes-regionen DMS 2018

7

Særavtale om sykehustjeneste for leger i spesialisering i allmenn-medisin (ALIS) 2020

jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6.2 nr. 4 og punkt 5.4 i samarbeidsavtalen

Rutiner knyttet til gjeldende samarbeidsavtale.
Rutinene revideres fortløpende ved behov, og godkjennes i ASU.
1

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud

2

Anbefalinger i forhold til transfusjon av blod og blodprodukter utenfor sykehus.

3

Rutine for meldingsutveksling av PLO meldinger

4

Rutine for hjelpemidler

5

Rutine for innleie av ledsager fra kommunene ved innleggelse i sykehus

6

Rutine for samarbeid i komplekse pasientsaker

7

Individuell plan

8

Hospiteringsordningen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

9

Retningslinjer for legesamarbeid

10

Samhandlingsavvik og forbedringsforslag

11

Rutine for oppnevning og honorering av brukerrepresentasjon

12

Orientering om veiledningsplikten
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