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Søknad om støtte til plakett av Ingeborg Holm 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Bindal kommune bidrar med kr. 5.000.- for å hedre Ingeborg Holm med en minneplakett. 
Beløpet dekkes over 112059 10000 – reserverte bevilgninger, og belastes i 2021.  
 
 

 

Saksopplysninger 
Det er innkommet slik søknad fra Ingeborg Holms minnested, datert 27.10.21: 
 
«Ingeborg Holm ble født på Holm i Bindal.  I 1913 som 19 åring reiste hun til Trondheim for å 
jobbe som hushjelp. Senere begynte hun å arbeide ved Trondhjems Preserving.  Etter en tid 
begynte hun å jobbe ved NSB som rengjøringspersonale. I Trondheim levde hun et aktivt og 
engasjert liv. Hun ble fagforeningsleder, både i hermetikkindustrien og NSB. Hun var politisk 
engasjert og var motstandskvinne under krigen.  I 1945 ble Ingeborg arrestert av Gestapo. Hun 
gjennomgikk mye tortur som ga henne helsemessige utfordringer resten av livet. Våren 1945 ble 
hun tatt som gissel av Rinnan-banden under deres forsøk på flukt gjennom Verdalsfjellene.   
Senere måtte hun kjempe i over 30 år for å få sin krigsinvalidepensjon. 
 
Goggi Sæter har skrevet bok om Ingeborg Holm, og nå starter vi en innsamlingsaksjon for å få 
inn penger til en plakett som skal stå på Holm i.f.m. det nye fergeleiet som skal bygges. Plaketten 
er 1m x 80 cm. Den skal festes til en opplyst fjellvegg ved oppstillingsplassen for ferjetrafikken 
og vil bli godt synlig.  
  
Saken er drøftet med Nordland fylkeskommune, som har imøtekommet vårt ønske. 
Denne plaketten ønsker å sette lys på én sterk historie med én spennende kvinneskikkelse fra 
Bindal. Den totale kostnadsrammen er ca kr. 70.000.  Vil dere være med å hedre Ingeborg Holm 
med en minneplakett?  
For mer opplysninger om Ingeborg Holm kan du søke på hennes navn i registeret fanger.no 
https://www.fanger.no/persons/20543» 

https://www.fanger.no/persons/20543
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Vurdering 
Kommunedirektøren er positiv til at kommunen støtter opp om dette tiltaket. Som søknaden viser 
til setter plaketten lys på en sterk og lokal historie.  
 
Det er midler tilgjengelig på reserverte bevilgninger under funksjon godtgjørelse folkevalgte. 
Denne posten disponerer formannskapet. Det foreslås at det bevilges kr. 5.000.- til plaketten.  
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 09.11.2021 
 
Knut Toresen   
kommunedirektør   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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1811/35/1 Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom - Hildringen 
gård. 

Vedlegg: 
1 Kjøpekontrakt 
2 Prospekt 
3 Søknadsskjema 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Bindal kommune innvilger søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Hildringen, gnr. 35 
bnr. 1 i Bindal kommune, fremmet av Per Henrik Nordlöf og Sara Marianne Nordlöf, jf. Lov om 
konsesjon ved erverv av fast eiendom § 1, § 5 andre ledd og § 9 fjerde ledd. Vedtaket bygger på 
en samlet vurdering, jf. saksframlegg. 
 
Vilkår: 
 

1. Skogen skal drives i samråd med skogbruksmyndigheten i kommunen. 
 

2. Det settes vilkår om personlig boplikt i 5 år. Eier skal tilflytte eiendommen innen ett år 
fra kontraktsinngåelse og ta den til sin reelle bolig, jf. konsesjonslovens § 6 og § 11     

 
Vedtaket kan påklages. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt vedtak i 
kommunestyret i sak 4/21. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Per Henrik Nordlöf og Sara Marianne Nordlöf, søker på skjema mottatt den 1.10.2021 om 
konsesjon for erverv av eiendommen Hildringen, gnr. 35 bnr 1 i Bindal kommune. Paret har 2 
barn i skolealder og bor i dag i Skå i Sverige, utenfor Stockholm.  
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Overdrager: 
Thomas Marinus Van Tuijl 
 
Kjøpesum: 
Kroner 5 500 000 + kroner 600 000 som vederlag for løsøre. Kommunen har forespurt om liste 
over løsøre til eiendomsmegler, uten at dette er framlagt.  
 
Hensikt med ervervet: 
Paret opplyser i søknaden at planen for bruk av eiendommen er «…fritidsbolig til å begynne 
med, men at målet er å bosette seg på eiendommen. Boligen er i dårlig stand og må oppgraderes 
før den kan brukes som helårsbolig» 
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Eiendommen er på totalt 5571 daa og har følgende arealfordeling:  
 

 
 
Bygninger: 
Våningshuset er fra 1982 og er i søknaden satt til middels teknisk standard. Driftsbygningen er 
av ukjent alder og er vurdert til å være i middels teknisk tilstand. I tillegg har eiendommen en 
tidligere butikk, et naust og en hytte som alle er av ukjent alder. Hytten er vurdert til middels, 
mens naustet og butikken er vurdert til å være i dårlig teknisk tilstand.  
 
Eiendommen har molo med småbåtkai og anløp av hurtigbåt på signal to ganger om dagen.  
 
Om skogen:  
Eiendommen er i NIBIO registrert med 3504 dekar produktiv skog, mens fra skogtaksten i 
1989/90 var det produktive skogareal på 2050 dekar.  
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Eiendommen ble ikke skogtaksert da Bindal hadde ny skogtakst med miljøregistrering i 2017 – 
2019. Dette tilsier at eiendommen ikke kan levere skogvirke til industrien eller kommersielt før 
en miljøtakst er gjennomført. 
Dette kan dreie seg om en kostnad i størrelsesorden mellom 50 000 og 70 000 kroner. 
Eier vil ikke få tilskudd og kan heller ikke benytte skogfond uten miljøregistrering.  
 
Takst fra 1989/90 tilsa en tilvekst på 215 m3. Det antas at produktivt skogareal og tilvekst har 
økt noe i den perioden fram til dagens takstmetoder. 
 
Det erfares at mesteparten av skogen er i hogstklasse 3, og til dels klasse 4. Denne skogen vil 
ikke være hogstmoden før om 10 – 20 år. 
Hogstmoden skog pr. i dag antar jeg utgjør anslagsvis mellom 1000 – 1500 m3. 
 
Veinett:  
Eiendommen har mange såkalte enkle traktorveier – driftsveier som krever vinter og tele i mark 
for drift. For eventuell barmarksdrift må veinettet oppgraderes betydelig. 
Driftsteknisk er det meste av terrenget overkommelig som maskinterreng. 
Utfordringen ligger i at alt virke må leveres til sjø – og hentes sjøveien for videre transport. 
 
Utmark: 
Eiendommen er totalt i underkant av 6000 dekar, og et sannsynlig tellende elgareal på i 
underkant av 4000 da. Dette tilsier mellom 2-3 elger tildelt årlig. 
Eiendommen har et godt arrondert jakt- og utmarksterreng for småviltjakt. 
Gode muligheter for regulert hyttebygging i enkelte deler av eiendommen. 
 
Om dyrka mark: 
Gården består av totalt 70 daa fulldyrka jord, spredt på hele 10 forskjellige skifter. I 1992 fikk 
daværende eier tillatelse fra Fylkeslandbrukskontoret til å omdisponere all dyrka mark til skog, 
men arealet ble aldri beplantet. Når et tiltak ikke er gjennomført innen tre år bortfaller retten til å 
omdisponere dyrket mark jf § 9 i jordlova. I 2016 fikk nåværende eier omdisponert 35 daa 
fulldyrka mark til juletreproduksjon.  
Dyrkamarka bærer preg av å ikke være holdt i hevd. Noe av den dyrkede marka er brukt til 
aktivitetsområde for hinderløype og annet.  
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Lovgrunnlag:  

Lov om konsesjon, LOV-1974-05-31-19, sist endret fra 01.01.2021 
Lov om jord, LOV-1995-12-23, sist endret fra 01.01.2021 
K-sak 4/21: Delegeringsreglement for Bindal kommune, datert 04.02.2021 

 
All erverv av fast eiendom er konsesjonspliktig etter konsesjonslovens § 2, med mindre det er 
gjort unntak i lov eller forskrift., jfr. lov om konsesjon § 5.  
 
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:  

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  

 
§ 9 a Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
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samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er 
en ren skogeiendom. Erverv av eiendommer uten produktive areal anses ikke som erverv til 
landbruksformål, og det skal ikke foretas priskontroll.  
 
§ 11 første ledd bestemmer at det kan settes vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd å 
stille, men man kan ikke sette vilkår som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. I følge § 11 andre ledd ”skal 
konsesjonsmyndighetene ut fra hensynet til en helhetlig ressursforvaltning, bosetting og 
kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier.” 
 
Vurdering: 
I Bindal har vi flere veiløse landbrukseiendommer, som ikke lengre har jordbruksaktivitet eller 
fast bosetning. Av disse kan nevnes Reppå, Skåren, Stavøya, Selfjord, Sætran og Hesimarka. 
Vanskelig drift og infrastruktur har gjort at man har sett det uhensiktsmessig å påkreve boplikt og 
landbruksarealene har fått ligge brakk. Når det ikke lengre er forventninger til at 
jordbruksarealene skal brukes til jordbruksaktivitet er det heller ikke like naturlig å bruke 
jordlova og konsesjonsloven like strengt som på et mer lettdrevent bruk.  
 
 
Kjøpesum: 
I henhold til Landbruks- og matdepartementets Rundskriv M-1/2021 Konsesjon, priskontroll og 
boplikt, skal prisvurdering unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor 
kjøpesummen er under 3,5 millioner kroner. Beløpsgrensen gjelder eiendommer med 
boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. 
Konsesjonsboligen er i henhold til vedlagte takst i middels teknisk stand og beboelig, så 
prisvurdering skal utføres. Eiendommens avkastningsmuligheter skal vektlegges i 
prisvurderingen, slik at nye gårdbrukere kan ha råd til å betjene et lån på en eiendom. 
      

Prospektet i takstrapporten er utarbeidet av Ståle Hjelmseth fra Takst-forum Trøndelag AS. Den 
inneholder ingen prisvurdering, kun en prisantydning på 4 600 000.  
 
Kommunes vurdering av pris: 
Boligen er oppsatt i 1982 og beskrives til å være i middels teknisk stand. Et hus av denne 
størrelsen i området ligger i markedsverdi på rundt 1 300 000 kroner. Eiendommens gode 
plassering, nærme kommunesentrum, kan rettferdiggjøre at det plusses på en bo-verdi på 300 000 
kroner.  
 
Driftsbygningen er utrangert, men har en solid grunnmur. Nytteverdi som verksted og lagerrom. 
Prisen settes skjønnsmessig til 350 000 kroner.  
 
Resterende bygningsmasse blir i forhold til tilstand og avkastningsmuligheter satt til 500 000 
kroner.  
 
Dyrkamarka er ikke holdt i hevd og har begrensede forutsetning for avkastning og settes som 
symbolsk og potensiell verdi til 1000 kroner / daa = 70 000 kroner.  
 
Eiendommens skog- og utmarksverdier: 
Ettersom eiendommen ikke har en ny skogtakst, vil viktige parametere gjøre en verdivurdering 
unøyaktig. Å kapitalisere den årlige avkastningen ut fra eiendommens tilvekst er derfor noe 
utelukket. 
Verdien må derfor settes ut fra hva som er realistisk å få ut i en kort horisont; 0 – 5 år. 
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Anslagsvis settes skogverdien til 1 million kroner, og utmarksverdien til 500 000 kroner. 
 
 
Jordverdi 70 000 kroner 
Skog og utmarks 
verdi 

1 500 000 Kroner 

Våningshus 1 300 000 Kroner 
Bo-verdi 300 000 Kroner 
Driftsbygning 350 000 Kroner 
Andre bygninger 500 000 Kroner 
   
Sum 4 020 000 Kroner 

 
 
Kommunens vurdering av hva en forsvarlig salgspris vil være settes til 4 020 000 kroner.  Avtalt 
kjøpesum kan ikke sies å bidra til en forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer. 
Priskontroll skal utføres hvis eiendommen skal benyttes til landbruksformål. Siden rene 
skogeiendommer er unnlatt priskontroll er det naturlig at landbruksformål i denne 
sammenhengen må forstås som jordbruksformål. Og siden dyrkamarka sannsynligvis vil tillates å 
bli omdisponert til skogsmark ved en søknad, bør ikke prisvurderingen vektes tungt i en samlet 
vurdering.  
 
 
Hensynet til bosetting i området: 
Boplikt er en viktig del av strukturvernet for landbruket slik vi kjenner det i dag. Plikten sørger 
for at det er liv på bygda og at jord fordeles på flere hender ved at den hindrer aggressivt 
jordoppkjøp for passivt eierskap. At boplikten er personlig, sikrer lokalt eierskap og sørger for en 
bedre helhetlig ressursforvaltning og ivaretakelse av kulturlandskapet. Erfaringsmessig blir en 
landbrukseiendom som bebos av eieren tatt bedre vare på og vedlikeholdt enn hvis den bebos av 
en leietaker eller benyttes som fritidsbolig.  
 
Det opplyses i søknaden om planer for bruk av eiendommen: «Fritidsbolig til å begynne med, 
men målet er å bosette seg på eiendommen. Boligen er i dårlig stand og må oppgraderes før den 
kan brukes som helårsbolig. Vi har 2 barn i skolealder.» 
 
Det er positivt at søker signaliserer å ville tilflytte eiendommen på sikt, men uten å sette vilkår 
om boplikt har man ingen garanti om så vil skje. Spørsmålet blir om denne eiendommen bør ha 
en annen status enn de andre veiløse gårdene som i dag ikke bebos, eller om det er greit at den 
for framtiden kan ansees som en stor fritidseiendom. Det må tas stilling til om det er behov for å 
sette vilkår om boplikt for å oppnå at en helhetlig ressursforvaltning, bosetting og kulturlandskap 
blir ivaretatt, eller om det er et urimelig vilkår for en veiløs gård og disse hensyn kan ivaretas 
som en fritidseiendom.  
 

 Eiendommen er en betydelig skogeiendom i vår kommune. 
 Gården har god havn med molo, hurtigbåtanløp og kort sjøvei over fjorden til 

kommunesenter.  
 Huset er beskrevet i takstrapport og vurderes til å være beboelig som helårsbolig.  
 Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel i Landbruk- Næring- og Friluftsområde 2 

(LNF-2), område nummer 7, hvor det er tillatt bygd 2 bolighus i planperioden.  
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Ervervet vurderes til å være positivt for bosetning i området, hvis konsesjon gis med vilkår om 
boplikt.  
 
Hensynet til en driftsmessig god løsning: 
Landbrukseiendommer bør fortrinnsvis bebos og drives av den som eier den. Dyrkamarka har 
ligget brakk i mange år og kommunen har ikke fulgt opp driveplikten. Erververne har ikke 
beskrevet noen planer for drift av eiendommen, kun bosetning. Det er usikkert om ervervet vil 
føre til en landbruksdrift, men dyrkamarkas dårlige avkastningspotensialer tilsier at hensynet til 
en driftsmessig god løsning ikke bør vektlegges tungt i denne saken.  
 
Om erververen anses skikket til å drive eiendommen: 
Jordbruksarealenes potensiale tilsier at dette hensynet ikke er av relevans for saken. 
 
Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 
Erfaringsmessig blir en landbrukseiendom som bebos av eieren tatt bedre vare på og det gir en 
bedre helhetlig ressursforvaltning og ivaretakelse av kulturlandskapet, enn hvis eier bruker 
eiendommen som feriebolig. Hensynet vurderes som positivt hvis konsesjon gis med vilkår om 
boplikt 
 
Kommunedirektørens samlede vurdering 
Prisen er høyere enn eiendommens avkastningsmuligheter vil kunne forrente.  
Konsesjonsbehandlingen har ikke til hensikt å finne korrekt pris på en eiendom, men tilse at 
avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Vurderingen av en søknad skal 
være helhetlig og høy pris alene trenger ikke være grunnlag for å nekte konsesjon. Det skal kun 
utføres priskontroll hvis eiendommen skal nyttes til landbruksbruksformål. Priskontrollens 
funksjon med å sikre en sunn prisutvikling, for at nye gårdbrukere har råd til å forrente et lån, 
mister aktualitet når det ikke forventes at dyrkamarka skal drives.  Rene skogeiendommer skal 
unnlates fra vurdering av pris, og dyrkamarka vurderes til å være alt for tungdreven for dagens 
landbruk. Vurdering av pris ilegges derfor ikke vesentlig tyngde. Hensynet til bosetning og 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap taler for å innvilge konsesjon hvis 
eiendommen tilflyttes.  Kommunedirektøren vurderer det er behov for å sette vilkår om boplikt 
for å oppnå at hensynet til å ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning, bosetting og 
kulturlandskap blir ivaretatt. 
 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren anbefaler at Per Henrik Nordlöf og Sara Marianne Nordlöf innvilges 
konsesjon for erverv av eiendommen Hildringen gnr 35 bnr 1 i Bindal kommune, med vilkår om 
boplikt.  
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 11.10.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 



KJPEKONTRAKT
For salg der det er forbehold i salgsoppgaven om at eiendommen er solgt «som den er»
Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93
og annen bakgrunnsrett.

Oppdrag 39-21-0005 formidlet av Landkreditt Eiendom AS med omsetningsnummer 39-21-0033.

Mellom:

Adresse:
Telefon:

Thomas Marinus Van Tuijl

Nessaveien 18, 7980 Terråk
Mobil: 41 34 58 94

Født: 01.01.1981

heretter kalt selgeren, og

Per Henrik Nordlof
Sara Marianne Nordlof

Født: 30.05.1983
Født: 22.05.1979

Adresse:
Telefon:

Ekeby Grds vig 13, 17975 Ska, SVERIGE
Mobil: +46733002592

heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale:

PKT. 1 EIENDOM/KJPESUM

Selgeren forplikter seg herved til å overdra til kjøperen sin eiendom;

Hildringen gård, Gnr. 35 Bnr. I i Bindal kommune, heretter kalt eiendommen

for en kjøpesum stor

Kr 6 I00 000,- kronerseksmillioneretthundredetusen00/ l 00 i tillegg til omkostninger, heretter kalt
kjøpesummen, hvorav vederlag for løsøre/tilbehør utgjør kr. 600.000,-.

som innbetales på følgende måte:

2 Kontant innen overta else, 'fr. kt. 3 o 6
Samlet kjøpesum

kr
Kr

6 100 000 ,-
6 100 000 ,-

Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen tinner sted.

PKT. 2 OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen må kjøperen betale følgende omkostninger uoppfordret til Landkreditt Eiendom AS,
org. nr. 912 641 066, heretter kalt megler samtidig med sluttoppgjøret:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dokumentavgift på skjøtet til Staten (2,5%)
Tinglysningsgebyr for skjøte til Staten
Pantattest kr. 199,50 pr. matrikkel
Tinglysingsgebyr for pantedokument kr.585,-
Boligkjøperforsikring Help (valgfritt)
Totale omkostninger

Kjøpesum
Total innbetaling til megler

Kr.
Kr.
Kr.

I stk Kr.
Kr.
Kr.

Kr.
Kr.

137 500,-
585,-
199,50
585,-

11 500,-
150 369,50

6 100 000,00
6 250 369,50

Sign. kjoper(e) Side I Sign. selger(e)
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For hvert pantedokument kjøperen må la tinglyse på denne eiendom i forbindelse med etablering av lån, ut over
ovennevnte, betales et tinglysningsgebyr kr. 585,- pr. dokument. Dersom det skal tinglyses pantedokument på
vegne av kjøper skal det fra kjøper innbetales kr. 199,50 pr. matrikkel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Omkostningene betales uoppfordret til megler samtidig med sluttoppgjøret.

PKT. 3 OPPGJOR

Oppgjøret mellom partene foretas av megler.

Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til klientkonto:  93653091611  med KID-kode
3921000529648.  Det presiseres at oppgjøret må være innbetalt i god tid slik at dette kan disponeres ved
overtakelse. Pantedokumenter og andre tinglysingsdokumenter må være mottatt hos megler i god tid før
overtakelse.

Pantedokumenter fra finansieringskilde og eventuelle andre tinglysingsdokumenter sendes til:
Landkreditt Eiendom AS
Pb 4021, Angelltrøa
7457 TRONDHEIM

Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter gjøres opp direkte mellom partene pr.
overtagelsesdato dersom ikke noe annet er avtalt.

Før oppgjør med selger finner sted, forplikter han seg til å returnere oppgjørsskjema i utfylt stand til megleren.

Oppgjør mellom partene foretas når hjemmel til eiendommen er overført til kjøper. Selger gjøres oppmerksom
på at det tar inntil 14 virkedager fra skjøtet på eiendommen er tinglyst, penger og alle nødvendige papirer er
oppgjørsavdelingen i hende, og til oppgjør overfor selger foretas.

Det beregnes renter av det beløp som til enhver tid er innbetalt til meglers klientkonto. Renter som påløper frem
til overtakelse tilfaller kjøper. Renter som påløper etter overtakelse tilfaller selger. Rentebeløp som ikke
overstiger et ½ rettsgebyr (pt. kr. 599,50) til kjøper eller selger avregnes ikke.

Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell
renteberegning mellom partene.

Selgeren har rett til å heve kontrakten dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige
forpliktelser etter denne kontrakt. Dersom selger hever kontrakten på grunn av kjøpers vesentlige mislighold
samtykker kjøper i at det beløp som er innbetalt til meglers klientkonto ikke kan kreves tilbakeført til kjøper. Før
megler kan foreta utbetaling av disse pengene må det enten foreligge samtykke fra både kjøper og selger eller en
rettskraftig avgjørelse som avgjør hvem pengene skal tilfalle.

PKT. 4 HEFTELSER

Kjøperen har fatt seg forelagt ubekreftet utskrift av grunnboken for denne eiendom, datert 08.09.2021 og har
gjort seg kjent med innholdet av denne.

Eiendommen overdras fri for panteheftelser, med mindre annet er avtalt. Panteheftelser som ikke overtas av
kjøperen, skal slettes for selgers regning. Servitutter, erklæringer, rettigheter og andre avtaler som fremgår av
grunnboken følger eiendommen og videreføres til kjøper. Eventuell legalpant skal slettes for selgers regning.
Kjøpers bank vil fa tinglyst rettsvern og prioritet etter tinglysningsdato.

Selger opplyser videre at det ikke eksisterer panteheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller
utleggsforretninger, utover det som pantattesten viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler
dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysning av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til
å betale alle avgifter mv. før avtalt overtakelse som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før
overtagelsen.

Sign. kjøper(e)
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Selgeren gir herved Landkreditt Eiendom AS ugjenkallelig fullmakt til ainnfri, eventuelt midlertidig innfri for
overføring til annet pantobjekt, de lån som fremgår av utskrift fra grunnboken / oppgjørsskjema og som det ikke
er avtalt at kjøper skal overta.

PKT. 5 TINGLYSING/SIKKERHET

Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet oppbevares hos megler som
foretar tinglysning når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør inkl. omkostninger (jfr. pkt. 2) og megler har mottatt
konsesjonsvedtaket i original.

Ved underskrift av denne kontrakt utsteder selgeren et pantedokument med urådighet til Landkreditt Eiendom
AS som lyder på hele kjøpesummen. Pantedokumentet tinglyses av megleren for selgers regning straks
kontrakten er undertegnet. Megler skal vederlagsfritt kvittere pantedokumentet til avlysning og besørge dette
slettet når oppgjøret mellom partene er avsluttet.

ALL ANNEN TINGLYSNING AV DOKUMENTER PÅ EIENDOMMEN SKAL FORETAS AV LANDKREDITT EIENDOM

AS. DOKUMENTER SOM SKAL TINGLYSES, MASNAREST OVERLEVERES MEGLEREN I UNDERTEGNET OG

TIN GLYSNINGSKLAR STAND.

PKT. 6 SELGERS OPPL YSNINGSPLIKT/KJ0PERS UNDERSKELSESPLIKT

Selgeren har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne
til.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved
besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått.

PKT. 7 A VT ALEBETINGELSER

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven§ 3-9: Endå
eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette
følger av $$ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen
hadde grunn tilårekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen
andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9
ved budgiving.

ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen for øvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående
bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i
Avhendingsloven $ 3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres
gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

I. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.

2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3- 7 og
Kjøpsloven §19 litra b).

3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
619 litra a).

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven§ 19 titra c)
tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes
til I - ett år etter overtakelsen.
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PKT. 8 OVERTAGELSE

Eiendommen overtas av kjøperen innen 14 dager etter at konsesjon er innvilget og klagefrist har utløpt.

Eiendommen overtas med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selgeren, under forutsetning at
kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

Eiendommen overtas slik den fremstår ved visning, uten leieforhold av noen art. Boligen overtas ryddet og
rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstod ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet
eller rengjort.

Det er inngått avtale om at selger ordner med/og tar kostnaden med ny pipehatt på boligen før overtakelse.

Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid,
og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta bruken.

Partene er enige om at begge sammen skal møte og gjennomgå eiendommen på overtakelsesdagen.
Det skal utarbeides en protokoll fra befaringen der eventuelle feil og mangler noteres samt tidspunktet for
overtakelsen. Selger skal straks overlevere megler kopi av overtakelsesprotokollen.

Kjøperen svarer fra overtakelsesdagen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

PKT. 9 MISLIGHOLD - REKLAMASJON

Dersom eiendommen har mangel eller selger ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen
(forsinkelse), kan kjøper på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting,
prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etler avtalen, kan selgeren på de
vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å
overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøper. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig
forsinket når oppgjøret, uansett grunn, er forsinket over 30 - tretti - dager etter overtakelsesdato, jf. pkt. 8.
Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til en annen kjøper. Kjøper garanterer i så
tilfelle å holde selger skadesløs for ethvert tap dette måtte påføre selger.

Ved forsinket betaling kan selger kreve at kjøper betaler den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Selger
kan også kreve forsinkelsesrenter for mottatt beløp som ikke kan disponeres til fordel for selger. Påløpte
forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtagelse/forfall til betaling finner sted. Pr. i dag er forsinkelsesrenten
8% pa. Fullt oppgjør anses ikke innbetalt før også eventuelle påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Mislighold
som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 $ 13-2,
3. ledd bokstave). Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er
avtalt i pkt. 8.

Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine
plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd
det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jf. avhendingsloven § 4-
19 og § 5- 7, dog senest 5 år etter overtakelsestidspunkt.

PKT. 10 FORSIKRING

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen, jf. pkt.
8. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum).
Selger er forpliktet til å fremlegge gjeldende forsikringsavtaler på eiendommen dersom kjøper ønsker dette.

Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før
overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
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PKT. 11 VEDLEGG

Kjøperen har fatt seg forelagt og akseptert følgende vedlegg:

• Salgsoppgave, datert 08.02.2021
• Tilstandsrapport, datert 08.03.2021
• Egenerklæringsskjema, datert 08.02.2021
• Grunnboksutskrift, datert 08.09.2021
• Plan-, snitt- og fasadetegning av boligen, ikke datert
• Ferdigattest, datert 15.11.1982
• Gårdskart NIBIO 1:25000, datert 27.01.2021
• Grunnkart 1: 13000, datert 05.02.2021
• Kommuneplanens arealdel (kart) 1: 15000, datert 08.02.2021
• Bestemmelse om veg, tinglyst 2 1.09.1987
• Bestemmelse om veg, tinglyst 22.02.1972
• Bestemmelse om veg, tinglyst 17.09.1975
• Elektriske kraftlinjer, tinglyst 21.09.1960
• Bestemmelse om adkomstrett, tinglyst 28.10.1998

PKT. 12 SPESIELLE VILKAR/FORBEHOLD

Konsesjonsbestemmelser
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht. Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen far
innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har
partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å undertegne Søknad og konsesjon samtidig med
kontrakts underskrift. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr
for konsesjons- og delingssaker, og betales av kjøper.

Odel
Det er ikke odel på eiendommen.

PKT. 13

Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende eksemplar hvorav partene far hvert sitt eksemplar og 2 - to
- beror hos megleren.

Sted/dato: Sted/dato:

Per Henrik Nordlof
Ko er

Thom

Sara Marianne Nordl6f
Ko er

Sign. kjøper(e) Side 5

ht 4s

Sign. selger(e)

·



Bindal
Hildringen gård

Adresse: Hildringen Gård. 7980 Terråk

Bebyggelse: Våningshus. tidligere butikk, dnftsbygning. to anneks.

naust og Jakthytte

Areal: ca. 5 571.9 dekar
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Hildringen Gard Terrak 3

Adresse

Hildringen Gård, 7980 Terråk

Prisantydning kr. 4 600 000.- + omk.

Omkostninger kr. 116 369.50

Totalt ink. omkostninger kr. 4 716 369,50

Oppdragsnummer 39210005

Stian Søreng

Eiendomsmegler

stian@landkreditteiendom.no



Neverlia og Neverlidammen med bla. mulighet for fiske av fjellørret
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Hildringen Gard ,Terr#k 5

BELIGGENHET
INNHOLD OG STANDARD

Hildringen gård ligger meget flott og landlig til på

halvøya Hildringen ved Terråk i Bindal kommune.

Usjenert med gode sol- og utsiktstorhold. Man

må bruke sjøveien fra Terråk som adkomst (5-10

min med bat). Garden er et utmerket

utgangspunkt for friluftsliv med muligheter for

småviltjakt, storviltjakt, fjellfiske, sjøfiske,

bærturer, fotturer, bading mv.

Dagens eier har brukt gården som en

aktivitetsgård med utleie for jakt og fiske samt

private arrangement (utdrikningslag, bursdager,

familier, samlinger mv.) og firma arrangement. Se

hildringen.no

Fra eiendommen er det ca. 5-10 min båttur til

Terråk hvor det bla. er skole, dagligvarebutikk,

Bygger'n, frisorsalong og gjestegård med

muligheter for bespisning mv.

Adkomst

Kjør til Terråk i Bindal. Fra Terråk må man med

båt (5-10 min båttur) over til Hildringen som

ligger på en halvøy. Se vedlagt kartutsnitt.

Det er signalanløp på Hildrignen for rutebåten.

Praktisk hvis man skal frakte større ting.

Våningshus:

Inneholder:

1. etasje: vindfang, gang, vaskerom, toalett,

kjøkken med spiseplass, matbod og stue.

2. etasje: bad med dusj og wc, 4 soverom og

stue. Kjeller med lagringsplass.

Tidligere butikk:

Inneholder 1 etasje og loft. Brukes som lager i

dag. Bygningen fremstår som kondemnabel.

Driftsbygning:

Redskapslager, slakterom, og diverse lagerrom.

Naust:

Lagringsplass for båt og redskap samt

sloyebenk.

To anneks:

Enkle bygg brukt til overnatting ifbm. aktiviteter

på gården.

Jakt hytte:

Enkel og praktisk standard. Vedkomfyr til

oppvarming og tilberedning av mat.

Det er etablert molo med brygge og flytebrygge

på eiendommen. Moloen ble restaurert/

oppgradert i2015 og er etablert på en gammel

stålbåt som tidligere ble brukt som bølgedemper.
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BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Byggemåte

Våningshus:

Boligen ble oppført i 1982. Oppfort i

bindingsverk på kjeller i mur. Kledd utvendig med

stående kledning. Vinduer av typen med

isolerglass, vinduene i 2 etasje er byttet i nyere

tid. Taket er tekket med papp. Terrasse ved

inngangsparti og på siden av boligen. Det sto

tidligere et større våningshus på samme plassen

som ble revet etter brann tidlig på 1980 tallet.

Våningshuset inneholder: 1. etasje: vindfang,

gang, vaskerom, toalett, kjøkken med spiseplass,

matbod og stue. 2. etasje: 4 soverom, bad med

dusj og wc og stue. Kjeller med lagringsplass.

Tidligere butikk:

Oppført i bindingsverk på ringmur. Kledd

utvendig med stående kledning. Taket er tekket

med plater. Bygget er i meget dårlig forfatning og

ma betraktes som kondemnabelt. Byggeår

ukjent.

Driftsbygning:

Byggeår: ca. 1982. Oppført i bindingsverk på

støpt mur. Kledd utvendig med stående kledning.

Taket er tekket med plater.

Naust:

Oppført i bindingsverk på ringmur. Kledd

utvendig med stående kledning. Taket er tekket

med metallplater. Byggeår ukjent.

Jakt hytte:

Oppført i tømmer og bindingsverk på pilarer.

Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er

tekket med papp. Enkel og praktisk standard.

Vedkomfyr til oppvarming og tilberedning av mat.

Byggear ukjent.

Tilstandsrapport utarbeidet av Takst Forum

Trøndelag finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Areal:

Våningshus:

Bruttoareal på ca. 219 kvm

Bruksareal på ca. 200 kvm

Primærrom på ca. 124 kvm

Sekundærrom på ca. 76 kvm.

Tidligere butikk:

Gulvareal i 1. etg. ca. 38 kvm. inkl. vedskjul

2. etg har et gulvareal på ca. 40 kvm.

Driftsbygning:

Gulvareal i 1. etg. på ca. 197 kvm

Gulvareal i 2. etg. på ca. 98 kvm.

Totalt ca. 296 kvm.

Naust:

Ca. 34 kvm.

Arealene er oppmålt og opplyst fra takstmann.

To anneks:

Oppført i laftet plank på pilarer. Vinduer med

enkle glass. Taket er tekket med plater.

Byggear: 2014.
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Jord, skog og tun

Eiendommen er iflg. Nibio gårdskart på

ca. 5571.9 dekar.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Varmepumpe (luft til luft)

Arealet er fordelt slik:

Fulldyrket jord, ca. 69,9 dekar

Produktiv skog, ca. 3503,7 dekar

Annet markslag, ca 1983,4 dekar

Bebygd, vann, bre, ca. 14,9 dekar

Sum arealer: ca. 5571,9 dekar

Jakt

Jaktrettigheter for stor- og småviltjakt tilligger

eiendommen.

Selger opplyser at det er fine forhold for jakt av

skogsfugl, li-rype, fjell-rype, hare, rådyr og elg på

eiendommen. Kvoten på elg har vært ca. 4-6 pr

år.

Det står en jakthytte på eiendommen ved vatnet

"Næverlidammen" som ligger ca 1,5 km i luftlinje

fra gården. Her er det også muligheter for fiske.

Vei, vann og avløp

- Det er ikke bilvei til eiendommen. Man må

bruke sjøveien for å komme  til  gården. Det er

opparbeidet enkle veier for bruk av traktor og

Atv.

- Privat vann fra bekk.

- Privat avløp/septik.
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OFFENTLIGE FORHOLD

Eiendommens betegnelse

Gnr. 35, bnr. 1 i Bindal kommune.

Offentlige avgifter

Pt kr. 2.702,- pr år for renovasjon

Pt kr. 316,25 pr år for brann/tilsyn bolig

Pt kr. 7 40,- pr år for eiendomskatt

Opplysningene er gitt av Bindal kommune.

Formuesverdi

Kr 595 568,- for 2018.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på våningshuset

15.11.1982. Denne finnes vedlagt.

Det gjøres oppmerksom på at det ene

soverommet i 2. etasje er avmerket som bod på

de byggegodkjente tegningene og er ikke

godkjent til varig opphold. Videre er to anneks

oppført i 2014 ikke er søkt godkjent hos Bindal

kommune. Kjøper bærer selv evt kostnader og

risiko med dette.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg.

Bindal kommune. I kommuneplanens arealdel

ligger eiendommen (bebyggelsen) i område

avmerket som LNF2 område med spredt

boligbebyggelse. Resterende ligger i område

avmerket som LNF1 omrade. Se vedlagt

reguleringskart.

Kulturminner og fredninger

Det er registrert SEFRAK-minne på eiendommen

(løe og ruin etter fjøs på Gronholmen). Se vedlagt

kart.

Generelt om bygninger:

Det innebærer ingen spesielle restriksjoner at en

bygning er med i dette registeret. Registreringen

fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres

en vurdering av verneverdien før man ev. gir

godkjenning til a rive eller endre bygningen. For

bygninger som er eldre enn år 1850, er det

lovfesta (Kulturminnelova §25) at en slik

vurdering må gjøres før en bygge- eller

rivningssoknad blir avgjort. Det er likevel mulig

for kommunen agi rivingstillatelse selv om

kulturminnemyndighetene tilråder vern.

Servitutter

- Elektriske kraftlinjer tinglyst 21.09.1960 med

dagboknr. 1382. Bestemmelser om

telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m. v.

Rettighetshaver: Televerket

Overfort fra: 1811-35/5

- Bestemmelse om veg tinglyst 22.02.1972 med

dagboknr. 393. Rettighetshaver: Knr: 1811 Gnr:

35 Bnr: 12.

Overfort fra: 1811-35/2

- Bestemmelse om veg, naustplass tinglyst

17.09.1975 med dagboknr. 2598.

Rettighetshaver: Knr: 1811 Gnr: 35 Bnr: 13

Overfort fra: 1811-35/5
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- Bestemmelse om veg tinglyst 21.09.1987 med

dagboknr. 2773

- Best. om adkomstrett, bat/bryggeplass tinglyst

28.10.1998 med dagboknr. 24 77.

Rettighetshaver: Knr: 1811 Gnr: 35 Bnr: 14.

Overtort fra: 1811-35/2

Det anbefales at interessenter setter seg godt inn

i hvilke servitutter og heftelser som følger

eiendommen og informerer sin bankforbindelse

om dette i forkant av kjøp. Ingen panteheftelser

følger eiendommen uten at det er spesifisert, og

panteheftelser som hefter personlig på selger vil

bli slettet på selgers regning. Servitutter,

erklæringer, rettigheter og andre avtaler som

fremgår av grunnboken folger eiendommen.

Kjøpers bank vil få tinglyst rettsvern og prioritet

etter tinglysningsdato.

Kommunen har legalpant i eiendommen.

Legalpant er et pant som følger av loven som

sikkerhet for betaling av avgifter til kommunen.

Legalpant tinglyses ikke men har lovlig prioritet

fremfor andre frivillige og ufrivillige pant.

Eventuell legalpant vil bli innfridd ved oppgjør på

selgers bekostning.

For mer informasjon om tinglyste erkleringer,

heftelser og servitutter ta kontakt med

oppdragsansvarlig.

Odel - konsesjon

Det pahviler ikke odel p% eiendommen.

Kjopet av eiendommen er konsesjonspliktig iht

Lov om konsesjon. Salget er betinget av at

kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og

øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke

får innvilget konsesjon har partene intet å kreve

overfor hverandre. Partene er forpliktet til a
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med

kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle

kommunen som er rette konsesjonsmyndighet.

Noen viktige hovedelementer som kommunen

skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen

ett år etter tinglysning av skjøte og deretter

boplikt på 5 år.

2. At den avtalte prisen for eiendommen er i

samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig

prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.

3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka

areal holdes i hevd.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt

med eiendomsmegler.



10 HNdringen GArd ,Terr&k

PRISANTYDNING INKL.
OMKOSTNINGER

4 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

585,- (Tingl.gebyr obligasjon)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)

27,50 (Utlegg kjøper inkl.mva)

172,- (Utlegg kjøper mva.fritt)

115 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum:

4 600 000,-))

116 369,50 (Omkostninger totalt)

4 716 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses

ett pantedokument og at eiendommen selges til

prisantydning. I tillegg må kjøper påregne

offentlige gebyrer i forbindelse med

konsesjonsbehandlingen.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Eiendommen kan dog ikke

overtas før konsesjon er innvilget og klagefrist

har utløpt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Det

gjores spesielt oppmerksom pa at

boligselgerforsikringen kun gjelder bolighuset.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har

anledning til tegne boligkjøperforsikring.

Forsikringen gir kjøper bistand etter

avhendingsloven og dekker all advokatbistand.

skadetakster og utgifter til rettsapparatet.

Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen

tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om

forsikringen i salgsoppgaven.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for

eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte

som et omtrentlig areal, og hverken selger eller

oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt.

Oppgitte arealer er innhentet fra komunen og

Nibio gårdskart.

Eiendommen selges slik den fremstår ved

visning. Boligen overtas ryddet og rengjort,

øvrige bygninger og utearealer overtas som det

fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere

ryddet eller rengjort.

Selger forbeholder seg retten til åta med seg det

han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter

bransjenormen medfølger ikke hvitevarer,

hverken integrerte eller frittstående, dersom det

ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan

allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer

medfølge.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også

driftsløsøre mv. overdras. Selger har utarbeidet

en liste over driftsløsøre som kan tenkes

overdratt etter nærmere avtale. AIie gjenstander

vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer

med eiendomsmegler om hva status er for denne

gården.
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Verdien av gårdens driftstilbehor er ikke inkludert

i prisantydningen.

Avtalebetingelser

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er

under visning. Salget følger Avhendingsloven §

3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller

med liknande allment atterhall har eigedomen

likevel mangel der dette følger av

§§ 3- 7 eller 3-8. Eig ed omen har også mangel

dersom han er i vesentlig ringare stand enn

kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå

kjopesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor

ikke påberope seg noen andre bestemmelser

etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte

av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter

avhendingsloven og vil være en del av

kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer

seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forovrig

overtas i den stand den var ved kjopers

forutg&end bestiktigelse/gjennomg&else. Ved en

eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige

kjopsrettslige prinsippene i Avhendingsloven

§3-9 legges til grunn, dog slik at disse

prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres

gjeldende at det foreligger mangel i følgende

tilfeller:

1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete

forpliktelser iht avtalen.

2. Dersom selger ikke oppfyller sin

opplysningsplikt, jfr. reguleringen i

Avhendingsloven §3- 7 og Kjopsloven § 19 litra b).

3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger,

jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og

kjøpsloven §19 litra a).

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i

avhendingsloven §3-9 siste punktum og

kjøpsloven § 19 litra c) tilligger etter dette kjøper.

Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den

absolutte reklamasjonsfristen settes til 1- ett år

etter overtakelsen

Opplysninger om blant annet arealstørrelser i

salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten

og NiBIO gårdskart. Opplysninger i nærværende

salgsoppgave er godkjent av selger.

Oppgjør

Kjopesum inkludert omkostninger må være

innbetalt på meglers klientkonto innen

overtakelse.

Budgivning

AIie bud skal inngis skriftlig til megler. Det forste

budet skal inngis på budskjema påført budgivers

signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg.

Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til

ansvarlig megler. Bud kan også inngis via

budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon

og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur,

eksempelvis BanklD eller MinlD. Velges denne

løsning, er det ikke krav til a sende det første

budet på budskjema. Megler skal så snart som

mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er

mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere

akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etler

siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til

selger. Et bud er bindende for budgiver når budet

er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt

til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er

således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste

budet på eiendommen.
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Megler skal, i den grad det er nødvending og

mulig, informere de involverte i budrunden

skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en

forsvarlig avvikling av budrunden, og for at

budene skal kunne bli behandlet og

videreformidlet skriftlig til alle involverte parter

må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang

akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet

før budaksept kan formidles til budgiver.

Budforhoyelser anbefales derfor a ha akseptfrist

på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjoper har krav på å få utlevert kopi av

budjournalen straks etter at handel er kommet i

stand. AIie som har inngitt bud på eiendommen

kan på forespørsel få en kopi av anonymisert

budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Informasjon om meglerforetaket

Landkreditt Eiendom AS

Bromstadvegen 57, 7457 Trondheim

Organisasjonsnummer: 912641066

Ansvarlig megler

Stian Søreng

Tlf: 90 23 32 11

E-post: stian@landkreditteiendom.no

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om

hvitvasking som innebærer plikt til melde ifra til

Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 08.02.2021 og

utformet iht. lov om eiendomsmegling av

29.06.2007.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av

selger.
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TYPE BOLIG

Enebolig

ADRESSE

Hildringen 30

7980 Bindal

SAMLET VURDERING

TGO 1o TGIU

H   
RAPPORT UTFØRT AV:

Takst-Forum Trøndelag AS
Ståle Hjelmseth

Vestre Rosten 69.
7075 Tiller

stale@tft.no
40004462

GNR. 35 BNR. 1 --- Befaringsdato: 25.02.2021 i .o le



1 TILSTANDSGRADENE

EEDet er ingen merknader (feilfritt). Dokumentasjon for fagmessig utførelse inklusive materialbruk og
løsninger, der dette er pålagt eller anses nødvendig, er lagt frem.

Som TGO, men bygningsdelen har slitasje uten at tiltak anses nødvendig.

Bygningsdelen har en feil utførelse, en skade (eller symptomer på skade), sterk slitasje; eller nedsatt
funksjon, og det er behov for tiltak; eller

• det er kort gjenværende brukstid; eller
• bygningsdelen er skjult og kan ha en feil/skade eller være utgått på dato. Det kan være behov

for tiltak; eller
• det foreligger ikke dokumentasjon for fagmessig utførelse, selv om bygningsdelen er ny; eller
• det er grunn til overvåking av denne bygningsdelen for å sikre mot større skade og

følgeskader; eller
• det er en særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger

eller at det er en særlig fuktutsatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet.

Total funksjonssvikt. Bygningsdelen fyller ikke lengre formålet; eller

• det er fare for liv og helse; eller
• det er et akutt behov for tiltak (strakstiltak); eller
• det er avvik fra lover og forskrifter som gjelder den aktuelle bygningsdelen eller byggverket.

TGIU skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten
inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller

• bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for
analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

ELEKTRISK ANLEGG OG BRANNFOREBYGGENDE TILTAK:

Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. Utførende takstmann
anbefaler på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjonen
ved eierskifte.

Det kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2,
som omfatter kontroll av både det elektriske og det branntekniske anlegget.
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RAPPORTSAMMENDRAG

AIie bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU (ikke undersøkt) er angitt i
rapportsammendraget.

Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

BYGNINGSDELER MED TG2:

DRENERING

Totalvurdering:
Stedvis indikert luktavvik i overgang gulv/grunnmur, kombinert med salt/kalkutslag. Arsak til dette kan skyldes slitt drenering/luktsikring av
grunnmur kombinert med et påregnelig luktopptrekk fra grunnen. For videre omtale se "Rom under terreng". TG 2 er satt pga registrerte
forhold og alder.

ROM UNDER TERRENG

Totalvurdering:
Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer godt som en gravkjeller. Lagring av luktømfintlige varer anbefales
ikke i direkte kontakt med overflater.

VINDUER/DØRER

Totalvurdering:
Tilstandsgrad 2 er satt pga kort gjenværende brukstid på vinduer fra byggeår. TG 1 settes på vinduer fra 2017.

YTTERVEGGER

Totalvurdering:
Ingen tegn til skader ble registrert. Fasadene er malingslitte og har behov for hyppigere vedlikeholdsintervaller. Ved kontroll fra bakkenivå er
det ikke registrert sopp eller råteskader i forbindelse med fasadene. TG 2 settes på grunn av alder.

LOFT

Totalvurdering:
Ved inspeksjon på loftet registreres det luktmerker med pipe og i vegg ved enden av kilsperrer. Årsak til fukt er at det er lekkasje ved pipe.
Vann treffer plasten (dampsperre) og følger kilrenna ned til yttervegg. Ved luktsøk er det registrert høye luktverdier ved pipe og i vegg mot
sør/sørøst. Det må påregnes ytterligere kontroll med åpninger av luktskadet konstruksjon. Tiltak må påregnes. TG 3 settes lokalt der det er
registrert tukt.

RENNER OG NEDLØP

Totalvurdering:
Takrenne er av plast ager aldringsslitt. TG 2 settes på grunn av alder.
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TAKTEKKING OG BESLAG

Totalvurdering:
Tekkingen er av eldre dato og det anbefales en oppgradering. Ved en oppgradering må det påregnes en kontroll av undertaket, dette med
tanke på alder på tekkingen, lekkasje ved pipe og for eventuelle råteskader i taktro. Ved en oppgradering av tekkingen anbefales det å
etablere et heldekkende pipebeslag over tak. Dette da det registreres salt/ mineralavleiringer på pipe på loftet noe som er et tegn på
lukttransport. TG 2 er satt pga at bygningsdelen har nådd over halvparten av normal brukstid.

vvs

Totalvurdering:
Vann og avløp fungerte etter en enkel test på befaringsdagen. Det er på befaringsdagen ikke funnet awik og anlegget er vurdert å være i
bruksmessig god stand. TG 2 er satt pga at bygningsdelen (vannrør og varmtvannsbereder) har nådd over halvparten av normal brukstid.
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2 OM RAPPORTEN

Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å
vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved
eierskifte. Rapporten er basert på Norsk Standard NS 3600 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av
bolig).

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjopers undersokelsesplikt ved eierskifte.
Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har
observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning
for vurderingen, er ikke takstmannens ansvar. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan
finnes skjulte feil, skader og mangler. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som
hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller
bygningsdelen. Rapporten beskriver awik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået.
Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgraden
på rom og bygningsdeler. Ved TG0 og TGl gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad,
fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 0g TG3 m%
leser av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

TAKSTRAPPORTEN

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn.

Kunden/rekvirenten skal Iese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det
finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen
kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og
et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra
rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne
nettsiden: https:/ /samtykke. vendu .no/603fd8f946e0fb000 lcc41c5
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3 INFORMASJON OM OPPDRAGET

Oppdrag opprettet:  03.03.2021 Befaringsdato:  25.02.2021 Rapportdato:  08.03.2021

HJEMMELSHAVERE

Navn:  Thomas Marinus Vab Tuji Tilstede ved inspeksjon: Ja

Selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av takstmannen:  Nei

4 INFORMASJON OM TAKSTMANNEN

Navn:  St&le Hjelmseth Firma:  Takst-Forum Trøndelag AS

Adresse:  Vestre Rosten 69, . 7075 Tiller

Telefon:  40004462

Dato:  08.03.2021

E-post:  stale@tft.no

Sted:  7075 Tiller

5 BOLIGINFORMASJON

Adresse:  Hildringen 30, 7980 Bindal

Gårdsnummer:  35

Kommunenummer:  1811

Bruksnummer: 1 Seksjonsnummer:

Festenummer:

Boligtype:  Enebolig Byggeår:  1982

Generell beskrivelse av boligen

Byggemate:
Grunnmur oppført I leca. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med pappshingel.
Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass.

Konklusjon:
Boligen er oppfart av normalt gode matenaler og i en normalt god utforelse.
Boligen fremstår i hovedsak som fra byggeår og vil ha behov for enkelte oppgraderinger / utbedringer forbundet med alder.
Av tiltak som anbefales prioritert er det lekkasje rundt pipebeslag utvendig. Dette resulterer i vann på gulvet på loftstue og i himling langs
kilsperrer. Det er også luktmerker og registrert fukt i vegg der kilsperre er anlagt på vegg. Det må påregnes åpning av konstruksjonen for
kontroll.
For øvrig slitasje forbundet med alder.
Se under de respektive punkter I rapporten for videre omtale.
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6 AREALINFORMASJON

Area/målingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved area/måling av boliger". Retningslinjene
har NS 3940  som  utgangspunkt, men inneholder presiseringer for area/begreper og definisjoner i forbindelse med area/måling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940 og "Takstbransjens retningslinjer for area/måling av boliger"
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for area/måling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Det er bruken av
rommet på befaringstidspunktet  som  avgjør  om  rommet defineres  som  P-ROM eller  S-ROM.  Dette betyr at rommet både kan være i strid
med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjens retningslinjer ved area/måling" kan lastes ned fra hjemmesiden til Norsk takst. www.norsktakst.no

KJELLER

Bruttoareal

80

Primærrom

0

SekundærRom

73

BRA (P-ROM + S-ROM)

73

Beskrivelse primærrom Beskrivelse sekundærrom

Bodareal

1.ETASJE

Bruttoareal

84

Primærrom

73

SekundærRom

3

BRA (P-ROM + S-ROM)

76

Beskrivelse primærrom

Entre, gang  I  trapp, vaskerom, wc, stue, kjøkken.

Beskrivelse sekundærrom

Bod.

2.ETASJE

Bruttoareal

55

Primærrom

51

SekundærRom

0

BRA (P-ROM + S-ROM)

51

Beskrivelse primærrom

Loftstue Im trapp, bad, 4 soverom.

Beskrivelse sekundærrom

TOTALT

Bruttoareal

219

Primærrom

124

SekundærRom

76

BRA (P-ROM + S-ROM)

200

Beskrivelse av areal

Rombenevnelse er iht dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Det er ikke framlagt godkjente byggetegninger (meglerpakke) og
det er ikke tatt stilling til hvorvidt arealer er byggemeldt og godkjent.

Det minste soverommet i 2.etg er ikke målbart. Dette i henhold til gjeldende måleregler forbundet med skrpåtakkonstruksjoner.
2.etg har et gulvareal på 72 kvm. av dette er det 51kvm målbart areal etter fratrekk for skråtak.
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7 DRENERING

Her vurderes: funksjon av drenering og utvendig fuktsikring. Undersokelsen uttores  som  visuell kontroll av innvendig overflater, samt
utvendig over terrengnivå. I tillegg gjøres en vurdering av alder i henhold til normal funksjonstid.

Er det gjennomført arbeider etter originalt byggeår?  Nei

Synlig grunnmursplast og topplist? Ja

Terrengfall fra grunnmur  Nei

Kommentarer

Det er fall på terrenget inn mot boligens overside.
Deter

Er takvann ledet bort fra bygning?  Ne

Totalvurdering av drenering

Stedvis indikert fuktavvik i overgang gulv/grunnmur, kombinert med salt/kalkutslag. Arsak til dette kan skyldes slitt drenering/fuktsikning av
grunnmur kombinert med et paregnelig fuktopptrekk fra grunnen. For videre omtale se "Rom under terreng". TG 2 er satt pga registrerte
forhold og alder.

8 GRUNN/FUNDAMENT

Her vurderes. Fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelig. Byggegrunn angis hvis kjent. Dersom grunnmur vurderes det  om  det
er sprekker,  riss,  avskalling eller setninger. Grunnundersøkelser foretas ikke.

Type Fundament/Grunnmur  Grunnmur m/kjeller

Hvis grunnmur med kjeller  Lecamur

Blir det observert sprekker/ riss eller skjevheter?  Nei

Totalvurdering av grunn/fundament

Det ble ikke registrert synnlige sprekker/ riss eller skjevheter som er vurdert avere av konstruksjonsmessig betydning.
Grunnmuren vurderes å være av normal beskaffenhet.

9 KRYPKJELLER

Finnes ikke/ikke relevant

10 FORSTØTNINGSMURER

Finnes ikke/ikke relevant

11 RADONSIKRING

Finnes ikke/ikke relevant
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12 ROM UNDER TERRENG

Her vurderes. (Overflater)  om  det er fuktskjolder, heksesot, svertesopp, eller lignende. (Konstruksjon) alder, risiko for skade, materialbruk,
spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. Fukt sjekkes med hammerelektrode eller tilsvarende i konstruksjon og overflate. Grad
av ventilasjon vurderes. Særlig fuktutsatte konstruksjoner beskrives, det vil si konstruksjonstyper  som  erfaringsmessig har høy
skadefrekvens.

Er det påforede yttervegger?  Nei

Er det oppforede gulv?  Nei

Er det synlige tegn til fukt?  Ja

Er det utført fuktmåling?  Ja

Vurdering og beskrivelse

Med bruk av luktindikator på fritt eksponerte murflater, ble det stedvis indikert luktavvik på gulv og nedre del av vegger.

Er rommene ventilert?  Ja

Totalvurdering

Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer godt som en grovkjeller. Lagring av luktømfintlige varer anbefales
ikke I direkte kontakt med overflater.

13 ALTAN

Her vurderes det  om  det er sprekker og råte. Rekkverk vurderes i forhold til høyder og barnesikring. Fa/Iforhold og innfesting vurderes. For
terrasser/ balkonger  som  er bygget før teknisk forskrift av  2010  (TEKlO) vurderes rekkverkshøyder mot referansenivå  90cm.  For balkonger/
terrasser  som  er bygget etter TEK10, vurderes rekkverk mot et referansenva p% 100cm.

Type  Altan

Konstruksjon: Er det synlige tegn til feilkonstruksjon/svikt?  Nei

Er det krav til rekkverk?  Ja

Forskriftsmessig rekkverkshøyde  Ja

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket?  Nei

Er det krav til fall/avrenning?  Nei

Totalvurdering

Det ble ikke registrert vesentlige forhold med behov for tiltak.
Altanen er noe slitt, men vurdert avere i bruksmessig god stand.

14 VINDUER/DØRER

Her vurderes: vinduer og ytterdører med hensyn til skader. lukkemekanismer, punkteringer og utvendige beslag. Det foretas stikkprøving av
åpne/lukkemekanismer for tilfeldig valgte vinduer og dører. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er alle vinduer og dører på en bolig  som
er tilgjengelig for kontroll.
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Type

Vinduer består av 2 og 3-lags glass.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?  Ja

Kommentarer

Vinduene er i hovedsak fra opprinnelig byggeår.
Det er skiftet 3 vinduer i 2.etg som er datert 2017.

Ble det registrert punkterte glass eller skader i glass?  Nei

Totalvurdering

Tilstandsgrad 2 er satt pga kort gjenværende brukstid på vinduer fra byggeår.
TG 1 settes på vinduer fra 2017.

15 YTTERVEGGER

Her vurderes.  om  utvendig kledning I fasader har skader. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i treverk fra bakkenivå. Detaljer og fagmessig
utførelse er vurdert.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?  Nei

Fasade  Stående kledning

Er det synlige skjevheter/riss/sprekker/setninger?  Nei

Fuktskade/sopp/råte/overflatebehandling  Nei

Musetetting?  Ja

Lufting av kledning?  Ja

Totalvurdering av fasade og veggkonstruksjon

Ingen tegn til skader ble registrert.
Fasadene er malingslitte og har behov for hyppigere vedlikeholdsintervaller.
Ved kontroll fra bakkenva er det ikke registrert sopp eller rateskader t forbindelse med fasadene.
TG 2 settes på grunn av alder.

16 LOFT

Her vurderes: (innvendig)  om  det finnes fuktskjolder, støvkondens, heksesot, svertesopp og spor etter zoologiske og biologiske
skadegjorere. Etablert isolering vurderes dersom dette er synlig. Forhold vedrorende lufting av takkonstruksjonen kommenteres.

Type konstruksjon  Innredet

Er det foretatt innredning etter byggeår?  Nei

Finnes det symptomer på skader eller feil oppbygging?:  Ja

Totalvurdering

Ved inspeksjon på loftet registreres det luktmerker med pipe og i vegg ved enden av kilsperrer.
Årsak til fukt er at det er lekkasje ved pipe. Vann treffer plasten (dampsperre) og følger kilrenna ned til yttervegg.
Ved luktsøk er det registrert høye luktverdier ved pipe og i vegg mot sør/sørøst.
Det må påregnes ytterligere kontroll med åpninger av luktskadet konstruksjon. Tiltak må påregnes.
TG 3 settes lokalt der det er registrert fukt.

GNR. 35 BNR. 1 -- Befaringsdato: 25.02.2021



17 RENNER OG NEDLP

Renner og nedlop: Her vurderes:  om  det er synlig rustdannelser, mekanisk skade o.l. Alder og materialvalg vurderes i henhold til normal
funksjonstid. TG angis på bakgrunn av den faktiske tilstanden. Avløp for overvann omfattes ikke av undersøkelsen, da dette ligger under
bakkenivå.

Er det tegn til skader på renner og nedløp? Ja

Totalvurdering av renner og nedløp

Takrenne er av plast oger aldringsslitt.
TG 2 settes på grunn av alder.

18 TAKKONSTRUKSJON

Takkonstruksyon. Her gjares en utvendig visuell kontroll med hensyn til synlige rateskader, og svat / svanker  som  kan tyde pa svekkelser.
Sjekken av takkonstruksjonen er sett i sammenheng med observasjoner fra loft der hvor dette er tilgjengelig.

Inspisert fra  Fra bakken

Kommentarer

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå.

Takkonstruksjon  Saltak

Er det synlige tegn til skader som nedbøyning/skjevheter, på synlige deler av takkonstruksjonen?  Nei

Er det registrert skader på vindskier eller andre takutstikk? Ja

Kommentarer

Vindskier og vannbord må skiftes.

Totalvurdering av takkonstruksjonen

Det er ingen tegn til skjevheter i takkonstruksjonen. (TG 1)
Det anbefales utskifting av vindskier og vannbord.
TG 2 settes på vindskier og vannbord.

1.9 TAKTEKKING OG BESLAG

Taktekking og beslag. Her gjøres en utvendig kontroll av taktekking med hensyn til materialvalg, innfesting og overganger. Der det er
tilgang til loft gyares en innvendig inspeksjon med hensyn til lekkasjer. Der taktekkmng ikke er tilgjengelig for visuell kontroll kan TG angis p#
bakgrunn av alder og materialvalg.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?  Nei

Inspisert fra  Fra bakken

Type tekking  Papp, Shingel

Kommentarer

Taktekkingen består av pappshingel.

Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer? Ja

Kommentarer

Det er registrert lekkasje ved pipe. Årsak er antatt å være på grunn av hull i sålebeslag.
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Totalvurdering av taktekking og beslag

Tekkingen er av eldre dato og det anbefales en oppgradering. Ved en oppgradering må det påregnes en kontroll av undertaket, dette med
tanke på alder på tekkingen, lekkasje ved pipe og for eventuelle råteskader i taktro.
Ved en oppgradering av tekkingen anbefales det å etablere et heldekkende pipebeslag over tak. Dette da det registreres salt/
mineralavleiringer på pipe på loftet noe som er et tegn på lukttransport.
TG 2 er satt pga at bygningsdelen har nådd over halvparten av normal brukstid.

20 ELEKTRISK

Det er foretatt en enkel beskrivelse av det elektriske anlegget. Anlegget er utover dette ikke kontrollert eller vurdert. Til orientering er det
huseiers ansvar % oppbevare, eventuelt framskaffe samsvarserklering fra utforende elektriker p% el-arbeid som er utfort etter 1.Juli 1999.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?  Nei

Foreligger det samsvarserklæring?  Nei

Kontroll av sikringsskap  Skrusikring

Beskrivelse av elektrisk anlegg

Elanlegget er i en kombinasjon av et åpent/ skjult anlegg. Sikringsskap er etablert på bod i kjeller.

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales  Ja

Kommentarer

Undertegnede har ikke elkompetanse og det er derfor på et generelt grunnlag anbefalt å rekvirere eltakstmann for kontroll og tilstand på
anlegget.

21 ETASJESKILLE

Her vurderes: stivhet og nedbøyning. Gulv på grunn vurderes med hensyn til skjevheter og fukt. Minst to relevante rom per etasje skal
undersøkes ved bruk av laser. Man bør da velge de største rom og de  som  har løs innredning. Avvik beskrives.

Type  Tre/bjelkelag

Skjevheter/svanker/kuler/svikt  Nei

Totalvurdering

Ingen vesentlige forhold ble registrert på befaringsdagen.

Det er registrert luktmerker i himling på vaskerom. Årsak er ukjent.
Det er på befaringsdagen ikke registrert luktavvik ved luktsøk. Det anbefales allikevel å foreta en åpning for kontroll. dette med tanke på
eventuelle skjulte skader i konstruksjonen.

22 ILDSTED

Type pipe  Element

Er det fremlagt rapport fra brann/feiervesen?  Nei

Dersom elementpipe - er 2 av sidene synlig?  Ja

Er avstanden til brennbart materiale forskriftsmessig?  Ja

Totalvurdering

Pipe og ildsted er ikke funksjonstestet på befaringsdagen.
Det anbefales kontakte det lokale brann og feievesen for tilstand på anlegget.
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23 KJØKKEN

Her vurderes.· Det sjekkes for fuktskaderl lekkasjer. spesielt rundt benkeskap, oppvaskmaskin. varmtvannsbereder og kjøleskap. Avtrekk/
ventilering vurderes. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til skader I slitasje.

Er det symptom på fuktskader i området rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?  Nei

Fungerer avtrekk over komfyr? Ja

Vurdering og beskrivelse

Kjkkenventilator fungerte etter en enkel funksjonstest.

Totalvurdering av kjøkken

Kjøkkenet har profilert innredning fra byggeår. Rommet har belegg på gulv og malte plater på vegger.
Det er opplegg for oppvaskmaskin.

Innredningen vurderes avere i funksjonell stand og ingen symptom på tukt eller skader ble påvist i utsatte soner.

24 LOVLIGHET

Finnes ikke/ikke relevant

25 TOALETTROM

Finnes ikke/ikke relevant

26 TRAPP

Her vurderes: avvik  i  forhold til skader. Rekkverk vurderes også i forhold til høyde og barnesikring. Apninger  i  rekkverk og mellom trinn
vurderes opp i mot referansenivå 10cm. Høyder på rekkverk/gelender vurderes opp imot referansenivå  90cm.

Totalvurdering

Trappa mellom 1.etg og 2.etg er fra byggeår og er oppført i tre med lukkede trinn.
Det er ikke etablert håndløper på vegg, noe som anbefales etablert.
Ut over dette er trappa vurdert å være I bruksmessig god stand.

Trapp til kjeller er av enkel konstruksjon med &pne trinn og uten rekkverk. Det anbefales a ferdes forsiktig.
Vurderes å være i bruksmessig god stand.

27 vvs

Her vurderes: vannrør og avløpsrør. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger  som
fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrive/se eller andre godkjente dokumenter. Hvis materiale og type er kjent, er dette vurdert
sammen med alder. Avrenning ved åpen vannkran er sjekket. Vannmengden (uten målinger) med åpne kraner er sjekket.

Er det utført arbeider på vann eller avløpsledninger etter byggeår?  Nei

Kommentarer

Vannrør er av kobber og avløpsrør er av plast.
Varmtvannsbereder er datert 1982 og er på 200 liter.
Vann til boligen er fra egen brønn. Avløp er tilkoblet egen septiktank nedgravd på eiendommen.

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? Ja
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Totalvurdering

Vann og avløp fungerte etter en enkel test på befaringsdagen.
Det er på befaringsdagen ikke funnet avvik og anlegget er vurdert å være i bruksmessig god stand.
TG 2 er satt pga at bygningsdelen (vannrør og varmtvannsbereder) har nådd over halvparten av normal brukstid.

28 BAD

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er
også  besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og
utstyr. Ver oppmerksom pa at okt / endret bruk kan fore til avvik p% baderom.

OVERFLATER

Her vurderes:  om  det er riss eller sprekker i fuger og fliser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg undersøkes  om
det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for TG  O er standardens krav til fall på gulvet, minimum 1:50 i en avstand av BO cm fra sluket
eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrisl til toppen av membranen ved dør. Alternativt at det
finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?  Ja

Beskrivelse av overflate

Badet er oppgradert i 2014, har belegg på gulv og panel på vegger.

Tilstrekkelig fall til sluk iht referansenivå.  Nei

Kommentarer

Gulv har motfall.

Føres lekkasjevann til sluk?  Ja

Kommentarer

Vannsikkerheten i forhold til vannuttrengning til gang er vurdert ivaretatt med forhøyet terskel og opbrett på belegg.

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss  I  sprekker/ bom i flis eller flisfuger?  Nei

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

Totalvurdering av overflater

Overflater fremstår i god stand. Det registreres at gulvbelegget er provisorisk tettet bak klosettet. Jevnlig tilsyn anbefales.
Badet benyttes med dusjkabinett slikn at luktbelastningen av gulv og vegger er begresnei.
Overflater vurderes avere i god stand.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Her vurderes. membran ved a&pne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten # gjore fysiske inngrep.
Tilkobling til sluk I klemring, membran/tetting ved rørgjennomføringer i gulv og vegg samt alder vurderes.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon?  Ja

Type sluk  Plast

Er klemring og tettesjikt kontrollerbart ved sluk?  Ja

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk

Belegget er klemt til sluket med klemringen.
Ingen symptom på svikt ble registrert.
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SANITÆR OG VENTILASJON

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Orens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt
overstrømnings mulighet (ti/luft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert?  Ja

Kommentarer

Rommet har naturlig ventilering med tilluft.

Er det skader på utstyr og innredning?  Nei

Kommentarer

Justering av front på servantskapet må påregnes.

Er det vegghengt toalett?  Nei

Totalvurdering av sanitærutstyr og ventilasjon

Det gjøres oppmerksom på at vannet er avstengt på befaringsdagen slik at vanninstallasjoner ikke er funksjonstestet.
Sanitær og ventilasjon vurderes imidlertid å fungere som tiltenkt.

FUKTMÅLING

Her vurderes:  om  det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling hvis disse tilhører samme boenheten. Det er søkt
etter fukt inne på våtrommet dersom det er synlig tettesjikt  som  gulvbelegg, baderomsplater. tapet  mm.

Er det foretatt fuktmåling/fuktsøk?  Ja

Vurdering og beskrivelse

Med bruk av fuktindikator pa overflater inne pa vatrommet ble det ikke indikert fuktavvik og ingen indikasjoner pa fuktskader ble observert
p& befaringsdagen.

DOKUMENTASJON

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Er det framlagt dokumentasjon?  Ner

29 NAUST

Beskriv

Naustet har et areal på ca 34 kvm.
Det registreres noe skjevheter i bygningen og normal aldringsslitasje.
Oppgradering / oppretting anbefales.

30 FJØS

Beskriv

Gulvarealet i 1.etg er på ca 197 kvm.
Gulvarealet for 2.etg er på ca 98 kvm. Det gjøres oppmerksom på at dette kan avvike noe da det på befaringsdagen  ikke  var tilgang til hele
arealet i fjøset.
Totalt er det et areal pa ca 296 kvm fordelt pa verksted og avrig fjasareal.

Bygningen er noe slitt, men fremstår uten synlige skader ved inspeksjon i tilgjengelig areal.
Noe nødvendig vedlikehold må påregnes.
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31 TILLEGGSBYGNING, UTHUS.

Beskriv

Uthuset pa oversiden av boligen har et gulvareal i 1.etg pa 38 kvm. Dette inkludert vedskjul.
2.etg har et gulvareal på ca 40 kvm.

Bygningen er fremstår slitt og det er registrert hull i taket. Det må påregnes ytterligere kontroll med tanke på tilstand. Det må vurderes en
eventuell oppgradering eller om det er lønsomt med riving / oppføring av nytt bygg.

Tilstandsgrad (TG) er ikke vurdert.

GNR. 35 BNR.  1  Befaringsdato: 25.02.2021



Hildringen 30
Kjeller

Bodareal
34,5m 2 Bodareal

36m2

TAKST-FORUM
trondelag

Tegningen er en planskisse og gjar ikke krav pa a vere korrekt i alle detaljer eller malestokk



EG EN ERKLÆRI NGSSKJ EMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

I I I I 39210005

Hildringen Gård

Postnummer

Er det dødsbo?

Salg ved fullmakt?

Har du kjennskap til

eiendommen?

Nar kjpte du boligen?

7980 Poststed TERRÅK

]a DRNe»

[ua [8 Nei

a [JNei

2013

Har du bodd I boligen siste 12 mnd?

Hvor lenge har du bodd I boligen?

IX]Ja D Nei

I hvllket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? frende

7 år0 mnd

Polise/avtalenr. 844895

Selger 1 fornavn Thomas Marinus Selger 1 etternavn Van Tuijl

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

1. Kjenner du til om det er/har vaert feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

IXINei D Ja

Kommentar

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

D Nei D Ja, kun av faglert [X]Ja, av faglært og ufaglert/egeninnsats/dugnad []Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn Sanders rør og sveis

Redegjor for hva som er gjort og nar Egeninnsats: Toalett på 1. etg er byttet til nytt, Baderommet på 2.etg er pusset opp i 2014, nytt vinylgulvbelegg,
nytt dusjkabinett, nytt mekanisk ventilasjon, alt er koblet til eksisterende vann og avløpsrør. Sanders rør og sveis
har utført arbeid på varmvannstank i kjelleren og montert pumpe

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

D Nei [a

Hvis ja, beskrivelse Sluken er nytt, det er ikke lagt membran, det er ingen direkte vann på gulv eller vegg- Gulvbelegg er nytt
dusjkabinett er stengt og nytt, toalett er nytt

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

N e Dua

Kommentar

3. Kjenner du til om det er/har vaert tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

DXNe La

Kommentar

4. Kjenner du til om det er feil ved/utfort arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

[XlNer D Ja, kun av falert []Ja, av faglært og ufaglert/egeninnsats/dugnad [_]Ja, kun av ufaglert/egeninnsats/dugnad

Kommentar

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, vrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

[l!]Ne, D Ja

Kommentar

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

[R Ne [a



Kommentar

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

DXNei [a

Kommentar

8. Kjenner du til om det er/har vert sopp/rteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

[XINei [Ja

Kommentar

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

DXNet [a

Kommentar

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter  i  terrasse/garasje/tak/fasade?

D Ne [X]a

Hvis ja, beskrivelse Sist seson oppdaget vi dråper som kom ned langs pipen i 2. etg

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

D Ne [a, kun av faglert []Ja, av faglært og ufaglert/egeninnsats/dugnad [X]Ja, kun av ufaglaert/egeninnsats/dugnad

Redegjør for hva som er gjort og når Jeg har utviddett eksisterende terrasse

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

D Nei [a, kun av faglært D Ja, av faglært og ufaglert/egeninnsats/dugnad []Ja, kun av ufaglert/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Redegjør for hva som er gjort og når

Bindal Elektro og Bindal Kraftlag

Bindal Elektro; Byttet utestikk kontakt ved naustet. Bindal Kraftlag; Montert nye digitale strøm målere

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

D Ner [a

Hvis ja, beskrivelse Vet ikke helt hvordan jeg beskriver dette. Jeg vet at elektrisk anlegg er gjort av lokale elektrikere. Ved bygg av
huset i 1982 og jeg har bare brukt Bindal elektro og Bindal Kraftlag

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

 Nei [X]Ja

Hvis Ja, når, hva og av hvem Bindal Kraftlag,  1  eller 2 r siden

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

[R Nei D Ja

Kommentar

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tomrerarbeid etc)?

(R Nei [Ja

Kommentar Huset er bygg! i 1982, det er gammel eier og lokale snekkere som har utført arbeidet

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

[X Ne ]a

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer  i  bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

DXNe a

Kommentar

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

DXNe [a

Kommentar

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

[RlNe» a



Kommentar

20. Er det foretatt radonmåling?

[XlNe Ca

Kommentar

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

X Ne» [a

Kommentar

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

DXNe» a

Kommentar huset er byggt i 1980-1982, jeg kjøpt eiendommen i des 2013. Jeg har aldri hørt noe fra Kommune om noe som
manglende dokumenter

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

[X Neu [a

Kommentar

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

0 Nei [ a

Hvus ja, beskrivelse Gammel eier kan hygge ved til eget bruk, Gammel eier har begrenset tilgang til hytte på fJellet etter avtale med
nåværende eier. Dette er ikke tinglyst

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

00Nei 0Ja

Kommentar

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

DRNe La

Kommentar

27. Kjenner du til om det er/har vaert sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

X Ne» a
Kommentar

28. Kjenner du til om det er/har vert skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

[HJNe [a

Kommentar

Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
00Jeg onsker tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger, forbindelse med tegning

av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved

oppgjrsoppdrag trer forsikringen, kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at

eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller

nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes, strid med

fors,kringsv,lkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt tul gjore unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at

8% av total forsikringskostnad er honorar til Soderberg & Partners.

0 Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerfors,kring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

0 Jeg kan ikke tegne boligselgerfors,kring ihht vilkår



Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kj opsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforslkringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6--
seks- måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes neringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For vrig oppfordrer selger potensielle kjopere tii undersske elendommen grundig, jf avhendingslovens 5 3-10 og kjpslovens 5 20 {aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Soderberg & Partners og ldfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved ldfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BanklD.

van Tuijl, Thomas Marinus
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FERDIGATTEST
Bygningsloven av 18. juni 1965 § 93,Jfr. § 99 nr 1

E [Arbeidssted (adr.)

Et
I Hildringen

.; , Arbeidets art
a'
0

.Y.i Nybygg
g Byggherre

Registernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr

Bygningens art

Boligbygg

35/1
'Dato for søknad Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef) Sak nr

Arne Hildring

Anmelder
I
I

I
I Arne Hildring

Ansvarshavende

Harald Eriksen

1 
Vi har besiktiget arbeidet i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene for byggetillatelsen eller de gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr.§ 93) forutsetter. En slik bruks-
endring krever særskilt godkjenning.

Ev. merknader:

co
6
0

3
U)

-1<,5 ,Sed og dato

!
C:
9

U)

c5
E
"'U)

10.06.81 27.08.81 17·/1
Adresse Tlf.

I

I
8940 Terråk 086/34054

Adresse Tlf.

8940 Terråk
Adresse Tlf.

8940 Terråk

Ansvarshavende...
forsyn.nemnda
-  i::: .it-
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Stokkvika

Terråk

O 200 400 600m
Målestokk 1: 25000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 27.01.2021 08:22
Eiendomsdata verifisert: 21.01.2021 09:28

GÅRDSKART 1811-35/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:
35/1/0

Markslag (ARS) 7 klasser
TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
lnnmarksbeite
Produktiv skog •
Annet markslag
Bebygd, saml., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

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

=

ill

A

69.9
0.0
0.0 69.9

3503.7 3503,7
1983.4

14.9 1998,3
0.0 0.0

5571.9 55 71.9

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

- Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

D riftssenterpunkt

a NIBIO
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LANDBRUKSDEPARTEMENTET

DAG BOKFØRT

Avtale 21.09. 8 7 0 27 73
SORENSKRIVEREN

I  BRØNNØY
UudC'rskre,·ne sc,m sk:il gje:momfore

på eigedomane våre kommune

fylke. bind oss og seinare eigarar gjensidig og

overfor det offentlege  til:

a.  A gjennomfore tiltaket i smsvar med planen utarbeidd av ./. 19
eveuluell med endrir.g;?r som lanclbmksselsk&pet eller C:epartementet finn nodvendig.

:-,. A ta de! i an:cggsliostnn,icnc og seinarc vedli!,eha!det etter den prosentsatsen son1 er ford opp
nedafor.

e. A la eventud'.e tdstesporsmål i samband med Ye--Jlikcholcsarbcijet bli avgjort av cin !Jkilsdomstol pa
tre medlemmer, der 'va av •art:me i tvisten nemner op eitt medlem O;! landbruksselskapet de:
tredje, som også fur.gerar .;;o-n formann.

J. A ta pd o.:!s ansvaret for eventuelle skader scm ti!taket mutte fore til for vare e!ler andre s:.ne eige-
domar eller interesser.

c. A hcta:e tilbake utbet'llt '.i!skot::. !!e 4. 13 t:et b!i trekt i andre in,·cstcringstilskott eller driftstil-
!"kott som •;i måtte b,1 kr:;.v p::i, dersom det i c.tei !"ors,e 10 åra etter nt til:<kottet er utbetalt blir
disponert i strid med vilkfira for ti!sko!lcl, jfr .• J.-t som •r fastsett om dette i ti!skottsreg-lnr.e.

Nin· tilskott er gitt, blir dnr.e '.l\1:!'tlenå Unglyse pu C':g<?tlomane vl'ire.

namn'adr.

den. 19

fo,ld  -- , ,. eigP.r a·:

gnr. skyld mark Delingsprosent

:()
ii'---·. .._ ..·-.,>

; I
i

I

2. f,,dd eigar av

gnr. bn!'. skyld mark Del in;sprosent

3. fcdd eigar av

gnr. bnr. s:,yld rnurl-;: De!ingsprosent

4. fr(!d eigar av

znr. b:cr. ska n1ark Delingsprosent

5. fodd eigar av

znr. bnr. sky'd '!lH rk De!ingsprosent

M-  277 Nr2
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,'. ,·.

Til innhehing i  panteboka.

Skjøte.

Und ertegrzed e ... i.·.:.·:.

født ,, . ,· ' -
• l_. • •

1Dawn at Is:all)

skjøter  og  overdrar her1.;ed til

adr. .født . .. -----· •. ' ... •·  t
(Datum og lall)

min'vlir eiendom

g.nr ... br.nr .. 1 av skyld mk 1. herred')

matr.nr. )

for en kjøpesum stor kr .. ~ ...

som er avgjort på omforenet måte.

C) J· i

ant. rett • di..» 3 tte

av±st 3t ed •

NB. Skiote tl/u kjcpekon:rakt mJ ,·xrc pl/ort !lempe! innen 1 m.l11rJet/er korl/r.ikum oppri:ttd,t. I motsatt
fall blir dobbtl sttmpdavgi/1  .,  betalt.

Nr. 41a. Eet Sr Snarf a'o 11.70.



C

derz

C
i 1:dr1/mitt nærvær  og  er over 20 år.

(Aesten undertegnerenenav to vixterlighetsviiner eller av en nor notarius, lensmann, autorisert lens-
fflOIL,u/ .Jl'inn,namsmanrufullme1"i1 godtnll n,· namsr,ttrn, forlik.,mann, ad,·nkat, aUloriser1
adt•okntftdlmek111 •]}II auloriJnt ,i,ndomsme11ler./

..... ·• ·- -

:er ' -.
I.

,
r r . : : rg '

Jeg samtykker kjotningen

do:

( EkrefeUenJ 1111d,rskrif1)

C
n1rt milt 1w·rn1·r "i! ,·r ot·,,, !O ar.

(  Auesten  undertr1nes enten au to vitterlighetsvitner eller av  en  nonk notariw. krumanø, autori.urt  k,u,
mannsfullmektig,  namsmann, namsmannsfullmektig godttt ar nnm.1r,,11,n, farlik.mann, adrnkat, aworiJff-1
ad,·oknt/ullmektig eller auloriJ,rt ,i,ndom,me11ler.)



Nr. 41. •
;:z2! 9F ;g:?'

11-54.
Tal innhefting i panteboka.

4.. .».L -( sail« w>. )
Skjøte.

Undertegnede Asbj9rn Govasi, Gr$nnholmen

# 3l.4.,192.5

skjøter og Ol'erdrarhm•ed til Paul Paulsen, Terr&k

mi1z.æ eiendom Odden

g.nr. JS br.nr. a av skyld mk.o. o2 Bindal herred')

matr.nr.

for en kjopesu: stor kr.200. - - kronertohundre -

som er agiort pi omformet måt.:.

l. Kj9pesummen kr. 200. - -kronertohundre- er betalt med kr. 100. -

-  kroneretthundre  - til AabJ•rn Govaali og kr. 100. - - kroneretthundre-

til Torvald Mentzoni.

Z. KJ,peren har rett til atolpearunn for lysledning utenfor parHllen.

3. Gjerdeplikten plhviler kJ,peren.

4. Den fraskilte parsell  selges  fri for pengeheftelser.

Jei undertejllede Torv.lei 11.ientzoni, fdt 6/ l 1885, fraskriver meg

herved den forbeholdte bruksrett for fraskilte paraell •

.  I  ; , , ......... ...... .... .....
Jeg Hilma M•ntzoni, !,dt 23/2 1899, samtykker i den frafalte bruks-

rett for nevnte parsell.

. Ie· '•• 9  I  e • e I e • I I  e • I   I  I



C

Terrlk, den 27. august 1960.

(llw,·r.&,,r u.odtrd,rif:,

Vi I b.:krefur hen·ed a:
bar ,7.;1skre·eumentet i l•årt

' /r/y)/Yl-d

Asbj9rn Govasli
HHft-nærvær og at imdcrskriverm er oi•cr 21 år.

le--
( Attestm undcrtcgnu, enten av 10 v:::erlighttsvimrr tiler av notariu.<, ltnsm::nn, ,rn:ori$<rl lcmmamu  •

jullnu:ktig, r.a,:ism:ir.n, namsmanr.iful!mtluig god:rm av namsrllltn, /orlil:sman11. sal:fl'lrrr, a:i1,1ristr1sakfcrtr•
fullmtluig t//,r ,rn:orisn-t rin1domsn:cklcr.)

(Til unåm'krif I a·, dm annen ckuf,!lc, J"r så 11:dt t:cndommtn tilliørcr f,ilucitl og :jcntr til fdltsb,1:i
tlltr dm amuns ,tier Ot/jgt tkttfelltrs en•crvsv:rk, ,r knyHtl til titndo:1:mcn; jfr. lo1•om årcfdltrs form::csfor-
bold ,n- 20. mai 1927 nr. I, § 14.)

Jeg samtykker her\'ed

Terr&k,

skjotningen.

dm 27. august 1960

8,, he«
. }tvu ht
1) Det som ikk, p<JSstrnr,·li:n.  /
NB. Slrjc,r.: ti/er  kjopci:ontraktmå  1·..rr.: pj/erl sttmpd innen 1 mire! et:er ken:a'tens appretedse.
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10. Erklaring om alvllstand m.v. for hjemmelahaver '

1. Er hiemmelshavertneJ gift  ener reg1atrert1e1 partner(•)"'

/• _ . '.:°"'s 1<1. ,r.a ogsa_spo•sma12 besvares _ _ _
2. Er hjemmelshaverne gift eller regiatrerte partneremed hverandre og begge underakrlver som hjemmelshavere?

: Jit _ [Ne, _.'.:'is r·t:•-51)\J'Srrlål 3D!bVd'e" _. _ _ __ _ _ _
3. Gjelder overdraga._, bolig aom hjemmelahaver(ne) ogdenr-s (deres)  ektefelle(r) eller regialrerte pertnerf I bfuller aom felles bolig

· J.l ',-..&, ,..,,, ,a ·a tctcI:crIc1 ••cg,:;•rcn;_eI µarr,cr:e, .iil•r,rve, c,erdrage,sen

C) 11.  Underskrifter og bekreftelser

S,>rr,e•er h.:srr,r , l""""'elshav,•ri;imtyk•ee .HJ , cW"•r11.igei'-"
Sted •lllO .. .. . . .

l ..i... 1  ,_;.,_fe._
Hiemmelshavers undersk'III

·!-, .:.---
Fodeis; 't3·99»1ran<a5rs: t3 ,cs

Som nrer·els7aversektetelle register arlter samtykker eg overdragelsen7
nat'.J i  EkteteHalregiatrert partnere underskrift I G en1a:; T'Jd m.nl(1"'l -11ei o :,i...":";"l.st1 ,'.

Jeg,v, boKrctlcr at unacrs•r,vt?r1ne1 er over 18 ar. oq nar ...ndersl\revet e:le• veok,en! ;eq sin undersirtt pa oette dokum'3'1!
, .,,,tt-vannær.ær .Jeglv, er ..,ynd1g1e, og bosa'f, Norge

r  ,
:;_  (i_;., ·,f:( +....

0

, \ .... ,•- .. -, \ ·,·-;-... .,..-
' ¥ ..s.-its')'-'e

' r

Noter:
1) Med uckumert t# ngly»mg ska' det Mtge et g/er·art srevet 4  1'glySIgspap¢ 7roly5ingsQety' g 3are·tavg1 mna are teta' ''

dourrent .ar trglyse

J) Oo.i;u,,,entavg.f'te,r, er 1rryttnt 'II eiendommers salgsver3. Dersom l</0pe1..mme, hl5\1Jrm igsver 1:11.M det •itslre,,""-q a ttUe vi oettr belops

tc·t Fettet salgsverd, avgrftsgn,nnlag Skill lyiles ut dersom t<jopesumf1'1"ner la,e 0e e<>'1ele!!!: F,i..,. be<!Qe fell ·.t sk..:,a111wer·l,dV<J1l'syrU'1·,
lag air.Id ,ære det hoyeste. un'>iatt hlteller ene, ,J,Ji<u,nentd,·g.l!vedløkeisi 1 2 ·edrJ·,g § 3

4) Det"' Ennetsr1stere1s o,garisas,cnsr,,mmer ,;,-,n, •al ••1('1""

5) s,,p_.,,..,.regnes ;om g,lle og D->'tgen eravan;,gv•, '°""""regne, ,om felles
Samll,'.>e,e regne;i sc.rr g·fle'cre;is•rerte 09 samtykoep3tegn,r.gen "'' ,ar,1.c;v,sbJre r>e<!-,,,=g Jcr:;om Degge er c.t"m..-eis,a,re

6) Derorr utslfXie,ren rklo.e er h,.emrnolshø>ver n,A h1efT'me,ist,avere,,_ erme CJ'w'erdrttye111 vt:t,; sctri..1I\ på.:1111,g r11ffl.J\'ilnebet1.rttfllf!. r.>g

Of"'l nødvendig t,Js•,arendt- rhlærr•l•;J wm s1vd::,lanrJ lh:=r ntfl(J ekteteldrn?ykke

7) De- utsreoeri,n ri,emmeisrave•"n  ,1<k  ,., ,1nP.nllMJn,v,,ct,gn"' m.t ,nstederen,. "'9mrl'f'lsave'er,s unders,nfl be<r"11esD9'1<Jkan bi a
gjørs 8\o ro -1t1r-.,er,;nm r fT'yn:1  (JP n,g n , ""°rg,e ell@· 11\I nmari11 nsnannttenl. acv.,,..c1.! autorlSett ctd\--c,katfi,rhg :,q ;;,yfOf•se,..

n'lsmeg,  U1steo&, et'e og 9"vens  ,ete,1e.1rega,1,er'e  panner tor"o. t;-a,,-,one,  SOSk{\-r le.a" ,kl(c-bok"c"-t:  u,:;.u:•oc•9:--,s
endersLeht
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 ar) (13-18 ar) (19-34 ar) (35-64 ar) (over 65 ar)

Skoler

ll111bc;1,i:J1:I l1:Jc:Cllr: I-'(! .I.'

Område Grunnkrets: Brev,k

Kommune: Bindal

Norge

Barnehager

Personer
6

1 450

5 328198

ili ehge- Le!4 a

Husholdninger
4

659

2 398 736
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Dagligvare

Sport
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Landkreditt Eiendom
Losoreog tilbehor

Gjelder fro 1. januar 2020. Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og

Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe.

Portene kon fritt avtale hvo som skol følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skol følge

med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke onnet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper hor

tott forbehold i bud eller avtale på onnen måte er inngått. Der intet onnet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette

fremkommer av ovhendingslovos 53-4 0g5 3-5 0g denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende

leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1.  HVITEVARER medfalger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2.  HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3.  VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående

biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfolger ikke. Det folger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller

fastmonterte varmekilder på visning.

4.  TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks

medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med

(se også punkt 12).

5.  BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.  Badekar. dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og

håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6.  GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i

garderobeskap, for eksempel lose eller fastmonterte tr#dkurver, hyller, stenger og hignende, medfolger.

7.  KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8.  MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner

medfølger.

9.  AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfolger.

10.  SENTRALSTVSUGER  medfolger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11.  LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning

medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt
følger likevel ikke med.

12.  INSTALLERTE SMARTHUSLSNINGER  med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere,

sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer

eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13.  UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14.  POSTKASSE medfølger.

15.  UTENDØRS INNRETNINGER  slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks.

badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange,

medfølger. Guidekabel/avgrensingska bel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne

medfolger ikke.

16.  FASTMONTERT VEGG LADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17.  SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18.  GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19.  BRANNSTIGE, BRANNTAU,  feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20.  BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGEog RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å

se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av

eiendom.

21.  SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til

eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22.  GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

23.  PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og

medfølger i handelen.

EIENDOM NORGE
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BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjopet.

AdvokoThJelp I saker mot selger selgers

forsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS
Advokathjelp ved boligkjopet.

Advokathjelp saker mot selger selgers forsikring

+ de v1kt1gste rettsomrodene I privatlivet.

Somboerovtale ektepakt og orv

ForbrukerkJop og hondverkertJenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste veirett og andre servitutter

Pion og bygningsrett

Skott ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale Juridiske avtaler via Min side

PLUSSgir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp

Be om rod eller hJelp I retten nor du trenger det fro

Norges viktgste advokatmiijo for privatpersoner

PLUSS kon bore tegnes I tri legg tri bolrgkJoper

forskring

Boligkjoperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontroktsrgnerrng og gir rett tri

dvokathjelp inntil5 or etter overtokelse Forsikringen betales som del ov oppgJoret ved bolrgkJopet

PLUSS dekningen fornyes orl1g ved fo-<turo fro HELP

Egenandel kr 4 000 poloper ved takst. tvist eller 10 timer odvokotb1stond. avhengig ov hvo som

kommer forst Meglerforetaket mottar kr l 400-2 100 i kostnodsgodtgJorelse. avhengig ov boligtype.

somt et tillegg på kr l 000 ved salg ov PLUSS

Vi tor forbehold om pris og v1lkorsendrrnger Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse. vil avtalen

bli kansellert. For fullstendrg informasjon om dekning og vilkar, se help no

HELP Hor du sporsmal, Kontokt HELP po help no minside. telefon 22 99 99 99 eller
post(ri'help no



MØT OSS PÅ VÅRT
DISTRIKTSKONTOR

Landkreditt Bank og Landkreditt

Forsikring har distriktskontor i Trøndelag.

Har du planer om eiendomsoverdragelse,

utbygging og investeringer? Eller

trenger du en gjennomgang av dine

forsikringer? Ta gjerne kontakt med våre

representanter .

5-.
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Bank og forsikring for landbruket
-
asee ac.'passe d
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Les merpå Lc,r;l:K,·,!ditt , :: eller snakk med osspå 23 00 08 00.
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Hildringen Gard , Terr&k 61

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN
Hildringen Gård,7980 Terråk

Gnr. 35, bnr 1 i Bindal

Oppdragsnr 3921 0005 / Stian Soreng

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

KJPESUM: Kr.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Kontant ved kontraktens underskrift: 10% av kjøpesum
Låneinstitusjon, referanse og telefonnr.

Egenkapital

Totalt

EGENKAPITAL BESTÅR AV:

._ISalg av nverende bolig eller annen fast eiendom

7 Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

ØNSKET OVERTAKELSESDATO:

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR

UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN:
(Budet er bindende til kl. 16.00 ovennevnte dato dersom budgiver ikke har angitt annet klokkeslett)

EVENTUELLE FORBEHOLD (f.eks. finansiering, salg av egen bolig etc.)

Undertegnede bekrefter ha lest opplysninger, vedlegg og salgsvilkår som fremkommer i nærværende salgsoppgave. Undertegnede er kjent
med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende når det kommer til
selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at
bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgivning. Undertegnede samtykker i at samtlige forplikter hverandre i forbindelse med
endring/inngivelse av bud og/eller vilkr.

Navn:

Person nr.
Adresse:

Tlf:
E-post:

Dato:
Signatur:

Navn:

Person nr.

Adresse:

Tlf:
E-post:

Dato:
Signatur:

IDENTIFIKASJON I I IDENTIFIKASJON

Legg ID her Legg ID her

l



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendoms-
meglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til asette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1.  På foresporsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

2. AIie bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler inn-
hente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BanklD eller MinlD. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjopesum, budgivers kontaktinformasjon, finan-
sieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annon-
serte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, bud-
givere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.

5.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig be-
krefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mot-
tatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en bud-
runde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1.  Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjop av fast eien-
dom.

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet inn-
holdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgi-
ver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke onsker akjope flere enn en eiendom).

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4.  Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som med-
fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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Landkreditt Eiendom AS

Bromstadvegen 57

7457 Trondheim

Stian Søreng, Eiendomsmegler

Mobil 90 23 3211

E-post stian@landkreditteiendom.no

Landkreditt.no











 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/60/70 

Arkivsaksnr: 2017/456 - 5 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
53/21 Bindal formannskap 24.11.2021 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan til bygging av uthus - 1811/60/70 
- Nils Johannes Nilssen og Anne Larsen 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Nils Johannes Nilssen og Anne Larsen gis dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan for 
Hagan hyttefelt og campingplass, planID: 199402, til bygging av uthus på 30 m2 på gnr. 60, bnr. 
70, jfr. plan- og bygningsloven §§ 19-2. 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 4/21. 
 

Saksopplysninger 
Nils Johannes Nilsen og Anne Larsen har søkt om dispensasjon for oppføring av uthus på sin 
eiendom i Hagan på Helstad. Det nye bygget skal være et uthus til eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 60, bnr. 70. Uthuset skal blant annet benyttes til lagring av en båt. 
 
I reguleringsplanen Hagan hyttefelt og campingplass, planID: 199402, er eiendommen regulert til 
fritidsbolig. I bestemmelsen til denne planen står det i § 4 at «uthusets grunnflate skal ikke 
overstige 20 m2». For øvrig står det videre «Mindre vesentlige unntak fra disse 
reguleringsbestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet 
innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og bygningsvedtakene for Bindal 
kommune».  
 
Et uthus på 30 m2 vil derfor være i strid med § 4 i reguleringsbestemmelsene. En økning fra 20 
m2 til 30 m2 (50 % økning), vil ikke kunne regnes som et mindre vesentlig unntak fra 
reguleringsbestemmelsene. Derfor må det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. 
 
I denne saken er det ikke vurdert å være noe behov for at den sendes på høring til offentlige 
berørte organer.  
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Vurdering 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i eller i medhold av 
denne lov, jfr. PBL § 19-2. 
 
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, 
eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Hensikten med bestemmelsen om størrelse på uthus og hytter, er for å begrense bebyggelsen på 
tomta. Det har skjedd en utvikling på størrelse av hytter og uthus siden denne planen ble vedtatt. 
I bestemmelsen til reguleringsplanen for Langstranda panorama fra 2010 er det satt en grense for 
største tillatte uthus på 30 m2. Dersom uthuset blir bygd, vil bebygd areal på tomta utgjøre 11%. I 
kommuneplanens arealdel fra 2004, er det bestemmelser for spredt hyttebebyggelse på 15% 
bebygd areal. 
 
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at hensikten med 
reguleringsbestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Heller ikke lovens 
formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
En av fordelene med at uthusets størrelse blir 30 m2, er at det i utgangpunktet blir bygd et naust 
mindre. Videre vil bygging av det omsøkte uthuset være i tråd med omfanget av bebyggelse på 
hyttetomter av nyere dato. Hytta fikk ferdigattest i mai 2021. Det omsøkte uthuset vil gjøre 
eiendommen mer brukervennlig og attraktiv. Uthuset skal plasseres bak hytta omgitt av furuskog 
og vil derfor være lite synlig fra omkringliggende områder, da spesielt fra sjøen. 
 
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren etter en samlet vurdering, at fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å innføre en 
planbestemmelse om bebygd areal i eksisterende planer og i spredtbygde områder som i større 
grad harmoniserer med dagens forventninger og krav. Videre er det i tilsvarende saker om 
størrelse på bebyggelse i hyttefelt, gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser. Det 
er allment akseptert at hytter og uthus kan være større i dag enn for 25 år siden. 
Kommunedirektøren mener derfor at det kan gis dispensasjon, jfr. PBL § 19-2. 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 03.11.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
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Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan til fradeling og bygging av 
fritidsbolig - 1811/14/2 - Lillian Kveinå 

 
Vedlegg: 
1 Dispensasjonssøknad 
2 Situasjonsplan 
3 Reguleringsplan med bestemmelser 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Lillian Kveinå gis dispensasjon fra reguleringsplan for Langmarka hyttefelt med bestemmelser, 
planID: 200201, til fradeling og bygging av fritidsbolig på 90 m2 uten saltak og innvendig 
raftehøyde større enn 2,2 meter Samt bygging av adkomstveg, på gnr. 14, bnr. 2, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 19-2. 
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 4/21. 
 

Saksopplysninger 
Lillian Kveinå har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Langmarka hyttefelt til fradeling 
og bygging på sin eiendom i Langmarka, gnr. 14, bnr. 2. Området som søkes fradelt for bygging 
av fritidsbolig er regulert til utleiehytte. Videre søkes det om en grunnflate på 90 m2, mens det i 
reguleringsplanen er bestemmelse om grunnflate på inntil 60 m2. Det søkes også om unntak fra 
maksimumskravet på innvendig rafthøyde på 2,2 meter. Bestemmelsen om saltak søkes også 
unntak fra. Til slutt søkes det om en adkomstveg bort til omsøkte hyttetomten. 
 
Alle de ovennevnte avvikene fra reguleringsplanen må det søkes om dispensasjon for. 
 
 
Søknaden er sendt på høring til Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, 
Sametinget og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt med høringsfrist satt til 29. oktober 2021.11.04 
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Bindal kommune har mottatt en høringsuttalelser innen høringsfristens utløp. Hovedtrekkene i 
uttalelsen er gjengitt nedenfor. 
 
Statsforvalteren i Nordland: 
Vilkårene for dispensasjon:  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Dette følger av plan- og 
bygningsloven § 19-2 andre ledd, etter at denne ble endret med virkning fra 1. juli. Dersom disse 
vilkårene er oppfylt, «kan» kommunen i henhold til § 19-2 første ledd gi dispensasjon. 
 
Arealformål: 
Statsforvalteren mener at hensynene bak reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en 
eventuell dispensasjon. Det at opprinnelig plan om utleiehytter ikke ble iverksatt, endrer ikke på 
dette. En dispensasjon for etablering av fritidsbolig i et område avsatt til utleiehytter er på ingen 
måte kurant. Tilrettelegging for næring i form av utleiehytter vil lettere kunne tillates i 
strandsonen enn ordinær fritidsbebyggelse. 
 
Byggeforbudet langs sjø: 
Plan- og bygningsloven av 2008 har i § 1-8 andre ledd et forbud mot å sette i verk tiltak nærmere 
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette 
forbudet gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller 
reguleringsplan, se § 1-8 tredje ledd. 
 
Også for eldre planer, vedtatt etter 1985-loven, er det nå slik at byggegrense langs sjø må være 
fastsatt for at ikke forbudet skal gjelde. Lovgiver har ønsket å hindre en uønsket utvikling med 
uheldig nedbygging av strandsonen gjennom eldre planer, vedtatt på en tid hvor andre og mer 
liberale regler var gjeldende. 
 
Det var da reguleringsplanen ble vedtatt i 2002 ikke vanlig praksis å fastsette byggelinje langs 
sjøen. Byggeforbudet langs sjø gjaldt da ikke «i tettbygd strøk eller i områder som omfattes av 
reguleringsplan», men någjeldende plan- og bygningslov innebar en innstramming i forhold til 
1985-loven når det gjelder bygging i strandsonen. 
 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt 28. 
mai i år, slår fast at avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke 
gjennom enkeltvise dispensasjoner. Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i 
planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
 
Hensynene bak bygge- og deleforbudet i strandsonen fremgår av plan- og bygningsloven § 1-8 
første ledd: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- 
og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 
Statsforvalteren viser til Sivilombudsmannens rapport om dispensasjoner i strandsonen når det 
det gjelder de vurderinger kommunen må gjøre. 
 
Konklusjon: 
Statsforvalteren fraråder at det gis dispensasjon for etablering av fritidsbolig som omsøkt. 
Dersom det er slik at utleiehytter ikke lenger er aktuelt, bør det i en planprosess tas stilling til 
alternativ bruk av området. 
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Vurdering 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i eller i medhold av 
denne lov, jfr. PBL § 19-2. 
 
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, 
eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fritids- og turistvirksomhet. Grunneier 
ønsker ikke å gjennomføre denne planen, men den ønskes videreført. Det er ikke aktuelt med 
flere fritidsboliger i området. Hytta skal plasseres innenfor det avsatte området til utleiehytte i 
reguleringsplanen. Utleiehyttene ligger forholdsvis spredt ut over et større område. Den 
nærmeste hytta ligger 50 meter unna, men med en kolle imellom. En fritidsbolig vil ikke være til 
hinder for fritids- og turistvirksomheten som reguleringsplanen legger opp til. 
 
Hensikten med bestemmelsen om størrelse utleiehytter, er for å begrense bebyggelsen på tomta. 
Det har skjedd en utvikling på størrelse av hytter og uthus siden denne planen ble vedtatt. I 
bestemmelsen til reguleringsplanen for Langstranda panorama fra 2010 er det satt en grense for 
hytter på 100 m2. På naboeiendommen er det en reguleringsplan med bestemmelser om tillatt 
bebygd areal innenfor formålet på 50%. Det betyr at områdene avsatt til turistformål, som er på 
400 m2, kan bebygges med 200 m2. Denne planen ble vedtatt i 2019. 
 
Videre har bestemmelsen om saltak og rafthøyde til hensikt at datidens byggeskikk ble fulgt. I 
dag er det vanlig at hytter ikke har saltak. Og da blir rafthøyden høyere, ved for eksempel 
pulttak. Det vil være naturlig at ny bebyggelse følger utviklingen i byggeskikken. 
 
Den omsøkte vegen går gjennom en liten del av friluftsområde og jord og skogbruksområde. 
Vegen skal bare gå ca. 15 meter gjennom friluftsområdet like ved FV 17. Dette vil ikke påvirke 
friluftslivet merkbart. Når det gjelder arealet avsatt til jord- og skogbruk, skal vegen ikke gå over 
dyrka mark. Videre skal den gå gjennom lauvskog av middels bonitet i 40 meter. Resten av 
vegen, ca. 85 m, skal gå over åpen grunnlendt fastmark av impediment bonitet. Vegen vil derfor 
ikke være til hinder for jord- og skogbruksområdet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at hensynet til reguleringsplanen for 
Langmarka hyttefelt ikke vesentlig tilsidesettes.  
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. Det er verken registrert viktige 
naturtyper eller trua/sårbare arter i dette området. Hytta skal plasseres i et område med åpen 
grundlendt fastmark. Kommunedirektøren kan ikke se at omsøkte tiltak vil føre til skade på 
naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet. 
 
Plan- og bygningslovens § 1-8 har et bygge- og deleforbud i 100-meters beltet langs sjø. Dette 
gjelder også reguleringsplaner uten byggegrense. Det betyr at dersom utleiehyttene i 
reguleringsplanen for Langmarka hyttefelt skal bygges må det søkes om dispensasjon. Når det er 
sagt så har planen vært gjennom en høring der plassering av utleiehyttene ble godkjent. 
Plasseringene er gjort slik at de skal skape en viss avstand til strandsonen.  
 
Når det gjelder den omsøkte hytta, skal denne plasseres innenfor H3 i reguleringsplanen. Denne 
plasseringen er inne på et platå slik at hytta ikke vil synes fra strandsonen. Fra platået går det 
ganske bratt ned til sjøen. Selv om tomta kommer nærmere sjøen enn hytta, skal det ikke komme 
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noe bebyggelse på den. Det vil bli stilt krav om at gjerde rundt tomta ikke tillates. Derfor vil ikke 
allmennhetens rett til fri ferdsel bli påvirket av hyttas plassering. Området er forøvrig lite brukt 
av allmenheten. 
 
Avstanden fra hyttas plassering og til sjøen er ca. 50 meter. I kommuneplanens arealdel er det 
satt ei byggegrense på 50 meter for LNF2 der spredt bebyggelse er tillatt. Det er ingen registrerte 
frilutslivsinteresser i området.  
 
I «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» står det 
blant annet at «I områder uten press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge 
enn i områder der presset er stort». 
 
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at hensynet til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv landskap og andre allmenne interesser ikke er vesentlig tilsidesatt. 
 
Ett av delmålene i kommuneplanens samfunnsdel er; «Bindal kommune skal legge til rette for en 
bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. 
Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om 
bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige frilufts- eller naturområder» 
I dette tilfellet er ikke det omsøkte tiltaket i konflikt med viktige frilufts- eller naturområder. Det 
anses som en fordel at delmålene i denne planen innfris. 
 
I en kommune med lite byggeaktivitet vil det være en fordel med nybygging slik det søkes om i 
denne saken. Fritidsboligen vil få kort avstand til offentlig veg, vann og strøm, slik at det kan 
oppnås en slik standard som forventes i dag. 
 
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren etter en samlet vurdering at fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Siden det her søkes å sette opp ei hytte for erstatning til ei utleiehytte, er dette et såpass lite tiltak 
at en reguleringsendring vil være unødvendig ressurskrevende. Bindal kommune ønsker utvikling 
i områder der infrastrukturen ligger til rette. Kommunedirektøren mener derfor at det kan gis 
dispensasjon, jfr. PBL § 19-2. 
 
 
  
 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 04.11.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
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Lillian Kveinå
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Til

Bindal Kommune

Plan og utvikling
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S knad om dis ensas'on fra re ulerin s lan for Lan markah efelt.

Jeg søker dispensasjon fra reguleringsplan fra 2002 for gårdsnr. 1811-14/2.

Dette med bakgrunn i ønske om fradeling av tomt til fritidsformål.

Det er tomt for parsell nr 3 i opprinnelig plan som ønskes fradelt. Tomten jeg ønsker fradelt er på

avmerket sted (Hytte 3) i opprinnelig plan for utleiehytter og kommer således ikke i konflikt med en

allerede tenkt plassering av en planlagt hytte i den gamle reguleringsplanen.

53 Byggeomrde for fritidsbebyggelse - fritidsbolig.

Jeg tar i utgangspunkt i53 (se vedlegg nr) som omhandler fritidsboligen det allerede er fradelt tomt

for, og begrensningene som gjelder for denne fritidsboligen jfr. den gamle reguleringsplanen.

Disse begrensningene vil vel derfor også gjelde den eiendommen jeg søker fradelt, samt en fremtidig

fritidsbolig på den.

Mange av reguleringene i 53 kan synes utdaterte i forhold til dagens standarder med tanke på blant

annet fritidsboligers størrelser, konstruksjoner og bruksområder. Derfor søker jeg om noen

dispensasjoner.

Reguleringsbestemmelsene det ønskes gjort unntak fra:

1. 53.1 Vedr. hyttens grunnflate:

Denne ønskes økt til 90 m2 .

Sett i lys av dagens byggestandarder og krav til funksjonell bruk av fritidsboliger, mener jeg at

opp til 90m2 i grunnflate er en grei begrensning. Jeg søker derfor unntak for grunnflate inntil

70 m2.

2. 93.2: Rafthoyde. I gammel plan 2,2m.

Moderne hytter har normalt hoyere gesimshyde/rafthoyde enn 2,2 m. Gesims eller

rafthoyde av dagens standard og regler bør kunne benyttes. Jeg søker om unntak for

begrensning p% rafthoyde 2,2 meter.

3. §3.3 Vedr. Type takkonstruksjon saltak:

I dag er normalen like gjerne pulttak eller flat takkonstruksjon. Noe som alle

hytteleverandører har som standard i sitt moderne sortiment. Det vil være en stor fordel å

ved oppsett av fritidsbolig å ikke være bundet av en byggeskikk som var vanlig for 20 år siden

(2002).



Blant annet ser jeg av plan for Peacepaintingsenter i området, at det er planlagt
takkonstruksjoner av type pulttak og av flat taktype, noe som glir godt inn i terrenget og
framstår som både moderne og framtidsrettet. Jeg kan derfor ikke se nødvendigheten av å
begrense type takkonstruksjon til saltak.

Jeg ønsker unntak fra dette punktet.

4. 55.1 og 5.2 Fellesområder:

(Her er Pl og P2 merket feil/byttet om på deres kartoversikt, ser det ut som).
Det er Pl som eventuelt jfr. gammel oversikt, har tilknytning til hytte 3- parsell som ønskes
fradelt). Altså den sørligste.

Adkomst: Fradelt tomt vil kunne benytte oppstillingsplass 2, og det er den (den nordligste)
som er beste alternativ i dag med tanke på å kunne dele denne med eier av allerede fradelt
eiendom på Tyttebærneset. Det vil da heller ikke bli behov for ekstra avkjørsel fra Fv17 til Pl.

Oppstillingsplass 2 er godkjent, og planen er adkomst til tomten/parsell 3 via stikkvei fra
oppstillingsplassen. Ved ny tomt/parsell 3 er planen en liten oppstillingsplass for bil.
Veien skal legges utenom dyrket mark. Det blir dermed ingen endring i forhold til berøring av
dyrket mark slik i gammel reguleringsplan.

Jeg ønsker unntak fra reguleringsplanen slik at oppstillingsplass 2 kan benyttes. Dette med
stikkvei til fradelt tomt med en oppstillingsplass for bil. Stikkvei skal ikke berøre dyrket mark.

Ellers vil fremtidig tiltak på den ønskede fradelte tomten skje i samsvar med den opprinnelig
vedtatte planen med tanke på byggematerialer, tilpasning til terreng/plassering og fargevalg.
Videre tiltak, foruten nevnte punkter som jeg ønsker unntak fra, skal være i samsvar med
gjeldende reguleringsplanen og plan - og bygningsloven. Tiltak skal også være i samsvar med
materielle regler gitt i lover og forskrifter.

Pga. uforutsett helsesvikt ble ikke min opprinnelig plan om utleiehytter iverksatt - og

kommer heller ikke til å iverksettes. Jeg håper derfor at det i dette tilfellet kan være grunnlag
for dispensasjon.

Dispensasjonene angår en gammel plan fra 2002, og både forutsetninger og tider har
forandret seg. Slik jeg ser det, vil ikke eventuelle unntak innebære en vesentlig tilsidesettelse
av hensynene som ligger bak bestemmelse jeg ønsker dispensasjon fra. Heller håper jeg ikke
at det skal være nødvendig med en ressurskrevende planendring da unntakene i seg selv ikke
kan regnes å være spesielt omstridte eller kontroversielle.
Håper med dette på positiv behandling.

Jeg søker med dette å få fradelt tomt til fritidsformål med disse dispensasjonene.

Lillian Kveinå
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR
"LANGMARKA HYTTEFELT"

§ 1 Innledning
Planens begrensning og bestemmelsenes virkeområde:
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 :2000.
Området reguleres til fritidsbolig, naust, landbruk, friluftsområde, felles avkjørsel,
felles parkering og privat småbåtanlegg i sjø, jfr. plan- og bygningsloven§ 25. Planen
omfatter deler av gnr. 14, bnr. 2, samt hele bnr. 49.

§ 2 Byggeområde for utleiehytter
$ 2.1 Hyttene skal plasseres innenfor byggegrensen avmerket på planen.
§ 2.2 Bebyggelsen skal benyttes til kortidsutleie.
$ 2.3 Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 5 meter over gjennomsnittlig planert

terreng.
§ 2.4 Bebyggelsen skal ha saltak med en takvinkel på 20-35°
$ 2.5 Bebyggelsen skal utformes ensartet med tanke på takvinkel, farge, fasade og form.
§ 2.6 Det skal opparbeides gangveg som er framkommelig med rullestoll til utleiehytte H2,

H5 og H6
§ 2.7 Det kan oppføres inntil 6 hytter med en grunnflate inntil 60 m.
§ 3 Byggeområde for fritidsbebyggelse - fritidsbolig
§ 3.1 Hyttens grunnflate skal ikke overstige 70 meksklusiv uthus som kan være opptil

20 mt. Uthus kan gjeme bygges sammen med hytten.
§ 3.2 Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 6 meter over gjennomsnittlig naturlig

terreng, Og innvendig rafthøyde skal ikke overstige 2,2 meter
§ 3.3 Bebyggelsen skal ha saltak med en takvinkel på 20-35°.
§ 3.4 Hytten skal fargesettes med naturfarger
§ 3.6 Inngjerding av tomt er ikke tillatt.
§ 3. 7 Møneretning til hyttene legges vinkelrett eller parallelt med strandlinja.

§ 4 Byggeområde for fritidsbebyggelse - naust
$ 4.1 Møneretning legges vinkelrett på strandlinjen.
§ 4.2 Grunnflaten på naustet skal ikke overstige 60 m2•

§ 4.3 Mønehøyden på naustet skal ikke overstige 5 meter.
§ 4.4 Naustet skal ha saltak med en takvinkel på 20-35.

§ 5 Fellesområder
§ 5.1 Felles parkering P2 er felles for H3-H6 og gnr. 14, bnr. 2
§ 5.2 Felles parkering Pler felles for H1-H2 og gnr. 14, bm. 2 og 49
§ 5.3 Det skal minst opparbeides oppstillingsplass til 1,5 bil for hver hytte.
§ 5.4 Felles parkering ferdigstilles og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse

gis.
§ 5.5 Siktkrav til avkjørsel settes til 142m x 4m.

§ 6 Generellt
§ 6.1 I frisiktsonen er det ikke tillatt med noen form for bebyggelse og all vegetasjon og

terreng over 0,5 meter over vegbanen, må fjernes.
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Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av naust og 
adkomstveg til hytte - 1811/20/1 - Vigdis Sund 

 
Vedlegg: 
1 Oversiktskart 
2 Dispensasjonssøknad 
3 Situasjonsplan 
4 Reguleringsplan 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Søknad fra Vigdis Sund om dispensasjon fra reguleringsplan for Aspvika hytteområde, PlanID: 
197803, til bygging av veg og naust, avslås, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 4/21. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vigdis Sund søker om dispensasjon fra reguleringsplan og byggeforbudet i strandsonen for å 
bygge naust og adkomstveg til gnr. 20, bnr. 7. 
 
Planen er å bygge en veg fra regulert veg med parkering og bort til hytta på gnr. 20, bnr. 7, over 
eiendommen gnr. 20, bnr. 1. Området er i dag regulert til jord- og skogbruksområde. Arealet 
består av blandingsskog med middels bonitet. Naustet søkes plassert like ved hytta. Også denne 
plasseringen er regulert til jord- og skogbruk. Avstanden fra det planlagte naustet og ned til sjøen 
er ca. 15 meter. Arealet hvor naustet skal plasseres består av åpen grunnlendt fastmark med 
impediment bonitet. 
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Søknaden er sendt på høring til Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, 
Sametinget og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt med høringsfrist satt til 22. oktober 2021. 
 
Bindal kommune har mottatt tre høringsuttalelser innen høringsfristens utløp. Hovedtrekkene i 
uttalelsene er gjengitt nedenfor. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Fylkesveg 
Saken gjelder bl.a. forlengelse av eksisterende regulert internveg. Adkomst fra fylkesvegen ligger 
utenfor planområdet.  
 
Hvis kommunen aksepter dispensasjonssøknaden, må det søkes til Nordland fylkeskommune om 
tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.  
Søker kan forvente positiv behandling av en slik søknad, med vilkår om at avkjørselen utformes i 
henhold til gjeldende vegnormaler. Vi registrerer at eksisterende avkjørsel ikke oppfyller 
vegnormalens krav. 
 
Kulturminner 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen 
innvilge 2 søknaden, vil fylkeskommunen 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 arbeide i marken. 
 
 
Statsforvalteren 
Gjeldende reguleringsplan omfatter 15 fritidsboligparseller og fire naustområder, og arealet 
imellom er regulert til jord- og skogbruk. Det er også regulert inn tre områder for felles 
parkering. Det er altså ikke åpnet for veiatkomst til hver enkelt fritidsboligparsell. Vi registrerer 
at det er etablert veiatkomst til parsell 20/11 og 20/14 i strid med reguleringsplanen. 
Statsforvalteren er ikke kjent med hvorvidt denne veien er dispensasjonsbehandlet eller ikke. 
 
Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø  
Tiltakene ligger delvis i strandsonen. I hundremetersbeltet langs sjø gjelder det etter plan- og 
bygningsloven § 1-8 andre ledd et generelt bygge- og deleforbud. Forbudet gjelder så langt ikke 
annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, se plan- og 
bygningsloven § 1-8 tredje ledd som viser til §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 
 
Statsforvalteren kan ikke se at det i reguleringsplanen er fastsatt noen byggegrense mot sjøen. 
Videre er det ikke fastsatt slik byggegrense i kommuneplanens arealdel for Bindal. Omsøkte vei 
og naust er dermed i strid med plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø 
og vassdrag. 
 
Grunnlag for å gi dispensasjon 
Hjemmelen for å gi dispensasjon fra reguleringsplanen og pbl § 1-8 er plan- og bygningsloven § 
19-2. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig 
tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Begge vilkårene 
må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. 
 
Når det gjelder vilkårene for dispensasjon og de vurderinger som må gjøres, viser vi bl.a. til: 
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«Sivilombudets temarapport om undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen». 
 
Det skal i hundremetersbeltet langs sjøen tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser, se pbl. § 1-8 første ledd. Veien vil medføre et inngrep i 
landskapet. Når det gjelder naust, er det avsatt tilstrekkelige områder for dette i eksisterende 
plan. Flottvika og strandområdet her er skjermet mot utbygging, og vil ha verdi også for 
allmennheten. Tilrettelegging for naust mellom dyrkamarka og strandlinjen vil være uheldig for 
de hensyn som ligger i arealformålet og som byggeforbudet er ment å ivareta. 
 
Naust må kunne forventes lokalisert til en av de fire avsatte områdene. Ytterligere etablering av 
veier i feltet bør vurderes i plansammenheng, og ikke i en dispensasjonssak. Dette for å sikre seg 
en mer helhetlig vurdering av veibehov og virkningen av slike endringer på de hensyn som ligger 
til grunn for arealformålet og strandsonevernet. Den klare hovedregelen er at planer skal følges 
inntil de oppheves eller endres. Hensynet til demokrati, offentlighet og helhetlig arealbruk gjør 
det viktig at planendring skjer i samsvar med reglene om arealplanlegging og ikke ved en rekke 
enkeltdispensasjoner. Dersom reguleringsplanen ikke lenger gir uttrykk for hvordan kommunen 
ønsker å utnytte området, bør kommunen gjennomføre en planprosess. En planprosess vil i større 
grad enn enkeltdispensasjoner sikre at helhetlige hensyn ivaretas og at eiendommene ses i 
sammenheng. 
 
Kommunen må vurdere om vilkårene for å gi dispensasjon fra reguleringsplanen og 
byggeforbudet i strandsonen i det hele tatt lar seg oppfylle i denne saken. 
 
 
Sametinget 
Sametinget har befart området som berøres av tiltaket. Det ble under  
befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske kulturminner.  
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 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. 
 
 

Vurdering 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i eller i medhold av 
denne lov, jfr. PBL § 19-2. 
 
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, 
eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er blant annet at det ikke skal etableres veg frem til hyttene. 
Det er lagt opp til felles adkomst med felles parkeringsplasser i planen. Området vegen skal gå 
igjennom er regulert til jord og skogbruk. Arealet hvor vegen skal gå består av blandingsskog av 
middels kvalitet. Det betyr at det ikke er noen stor konflikt med jord- og skogbruksinteressene. 
Likevel vil traseen som er omsøkt, føre til omfattende inngrep i terrenget, da deler av den ligger i 
et bratt terreng. Dersom det gis dispensasjon i denne saken, kan det medføre at flere av eierne i 
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hyttefeltet også ønsker veg inn til hytta. Dette vil kunne medføre en uthuling av 
reguleringsplanen.  
 
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at hensynet til reguleringsplanen for 
Aspvika hytteområde vesentlig tilsidesettes ved bygging av omsøkte veg. 
 
I reguleringsplanen er det avsatt områder til naust. Der hvor det søkes om å oppføre naust er 
regulert til jord- og skogbruk. Naustet er tenkt plassert på åpen grunnlendt fastmark med bonitet 
impediment. Denne plasseringa vil derfor ikke være i strid med jord- og skogbruksinteressene. 
Likevel vil den omsøkte plasseringen være i konflikt med planens hensikt om å konsentrere 
naustbebyggelsen. 
Kommunedirektøren mener derfor at hensynet til reguleringsplanen for Aspvika hytteområde 
vesentlig tilsidesettes ved bygging av naust slik det søkes om. 
 
Da vurderingene over tilsier at det ikke kan gis dispensasjon, gjøres det ikke en vurdering av 
fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon. Det gjøres heller ikke en vurdering av om det kan gis 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet i sjø. 
 
Søker anbefales å be om oppstart av reguleringsendring. Man vil da kunne få med alle endringer 
som ønskes i området og lagt disse frem for berørte myndigheter. 
 
Med de vurderinger som er gjort over, mener kommunedirektøren at vilkårene for å gi 
dispensasjon ikke er til stede, og derfor må søknaden avslåes. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 05.11.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Fra: Vigdis Sund (vigdis.sund@outlook.com)
Sendt: 17.09.2021 11:05:24
Til: Postmottak Bindal
Kopi: 

Emne: Vei og naust
Vedlegg: Kart.pdf
Bindal kommune
Plan‐ og utviklingssektor

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan til bygging av vei og naust i Aspvik hyttefelt

Viser til Deres brev, datert 11.08.2021.
Søknaden gjelder følgende:

Dispensasjon fra reguleringsplan til bygging (videreføring) av vei fra grustak fram til hytte, gnr. 20 bnr.
7; jf. kart (vedlegg, mellom de to kryssene på kartet).
Begrunnelse:
Reguleringsplanen for Aspvik hyttefelt er fra 1978 med noe enklere krav til standard enn i dag; bl.a. er
ikke vei anlagt/tegnet inn i planen. Som grunneier ser jeg det som viktig at hyttene i feltet fremdeles
skal være attraktive å eie/overta, noe en vei kan bidra til.
Stien fram til hytta er en del ulendt, og en vei vil bidra til betydelig enklere framkommelighet for
småbarnsfamilien som nå eier hytta samt at den eldre generasjon i deres familie fremdeles kan
benytte den. 
Veien vil også kunne benyttes av eier av nabohytta.
Dispensasjon fra reguleringsplan til bygging av naust utenfor område beregna til formålet i planen. 
Begrunnelse:
Områdene som er inntegnet til naust i reguleringsplanen, ligger forholdsvis langt fra hytta, gnr. 20 bnr
7;  jf. kart i reguleringsplan. Et naust ved sjøen i nærheten av hytta, vil få et mye større bruksområde
for familien med små barn.
Naustet vil få en egnet beliggenhet i forhold til hytta, ligger fint til i terrenget og vil ikke komme i
konflikt med dyrka mark.

Ved eventuell befaring, ønsker både undertegnede og ny eier av gnr. 20 bnr. 7 (Magne Robert Skarstad, tlf.
48892378) å være tilstede.

Med vennlig hilsen
Vigdis Sund 
Sørkjærstad 12
7982 Bindalseidet
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Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

 
Vedlegg: 
1 Budsjett 2022-2025 
2 Tiltaksdel 
3 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Bindal sokn 
4 Budsjettkommentarer investeringsbudsjett 2022 Bindal sokn 
5 Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral 
6 Bindal bygdetun - status og plan videre 
7 Protokoll Bindal formannskap 02.06.2021 
8 Protokoll Bindal formannskap 17.06.2021 
9 Protokoll Bindal formannskap 30.09.2021 
10 Protokoll Bindal formannskap 14.10.2021 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens årsbudsjett 

2022 og økonomiplan 2022-2025. 
2. Skattlegging for 2022 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 10,95 % eller høyeste lovlige sats.  
b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats. 
c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl) § 3, første ledd bokstav a, videreføres 
utskriving av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på 
det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 
2022 (overgangsregel til esktl §§3 og 4, første ledd første pkt.). 
Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille. 
Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer videreføres.  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.   
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d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved siste 
alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og 
fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes. 
e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

     13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022. 
4. Måltall: 
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden 
 Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023. 
 Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Innholdsfortegnelse: 
 
Innledning            side  2 
Lovhjemmel            side  2 
Behandlingsmåten           side  3 
Årets prosess            side  4 
Regjeringens forslag til statsbudsjett        side  8 
Konsekvenser for Bindal kommune         side 14 
Generelle kommentarer          side 15 
Driftsbudsjett 2022 - 2025          side 18 

- Kommunedirektørens stab        side  19 
- Oppvekst- og kultursektoren        side  24 
- Helse- og velferdssektoren        side  32 
- Plan- og utviklingsektoren        side  41 

Investeringsbudsjett 2022 – 2025        side 48 
 

Innledning 
 
Budsjett og økonomiplan har de siste årene blitt framlagt i samme sak. Formålet er å synliggjøre 
sammenhengen mellom budsjett og økonomiplan, for å få en helhetlig økonomiplanlegging og 
sikre forutsigbarhet. 
 
Lovhjemmel 
 
§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før 
årsskiftet. 
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Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om 
årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn. 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 
og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I 
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller 
fylkesrådet til vedtak. 

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder 
ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett. 

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det 
innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også 
revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. 
Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene. 

 

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 
regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De 
skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld 
og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som 
skal tas opp i budsjettåret. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i 
et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og 
bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. 

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter 
over utviklingen i gjeld. 

 
Behandlingsmåten 
 
Kommunestyret besluttet den 25.2.21 følgende budsjettprosess i Bindal kommune: 
 
 
1.Rådmannen utarbeider forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Formannskapet 
fungerer som styringsgruppe. To representanter fra de tillitsvalgte møter i styringsgruppa med 
tale- og forslagsrett. Hovedtillitsvalgte utpeker disse to representanter. I tillegg møter 
rådmannens ledergruppe. Rådmannen kan ved behov kalle inn øvrige ledere.  
 
2. I tillegg til datoene 2.6.21 og 9.9.21 i vedtatt møteplan blir det ekstraordinære møter i 
formannskapet(styringsgruppa) 30.9.21 og 25.10.21. Ytterligere møter berammes ved behov.  
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3.Formannskapet avklarer arbeidsform i sitt møte 25.3.21.  
 
4.Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til  
   formannskapet 24.11.21. Rådmannen hensyntar avklaringer som er framkommet i  
   styringsgruppa. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 11.11.21. 
 
5.Formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 legges etter 
   behandling 24.11.21 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i 
   kommunestyret 9.12.21. 
 
6. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess. 
 
 

 

 
 
Årets prosess 
 
Den 20.8.20 ble det avholdt budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum. 
Innholdet i denne dugnaden er omtalt i fjorårets budsjettsak.  
 
Kommunestyret 20.8.20 foretok følgende prioritering av punkter for videre arbeid med budsjett 
og økonomiplan:  
 

 Legevaktsamarbeid  
 Salg av hus/eiendom  
 Jobbe med sykefravær  
 Styrke hjemmetjenesten  
 Rekruttering  
 Næring  
 Ansettelsesstopp  
 Unngå kjøp av konsulenttjenester  
 Ressursbruk i tjenestene  
 Lederstruktur  
 Spesialundervisning  
 Ressursbruk/strukturendringer helse» 

 
Disse punktene har administrasjonen tatt med seg i årets administrative budsjettarbeid.  
 
Styringsgruppa har hatt møter 2.6.21, 17.6.21, 30.9.21 og 14.10.21. Protokoller fra disse møtene 
følger vedlagt budsjettsaka. Møtet 25.10.21 ble avlyst da formannskapet allerede hadde gitt sine 
innspill, og det ikke var grunnlag for å anta at nytt møte ville gi avklaringer av ulike forhold.  
 
Særlig protokollen fra 2.6.21 er omfattende i antall sider, og med tanke på omfanget av 
budsjettsaka tas det nedenfor kun inn det som styringsgruppa har fatta vedtak om. Til dette møtet 
la administrasjonen fram et notat om mulige økonomiske tiltak. Notatet framkommer i nevnte 
protokoll.   
 
Protokollen fra 17.6.21 viser at formannskapet har bedt administrasjonen om å se nærmere på 
ulike forhold: 
 
«Protokolltekst:  
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Administrasjonen bes se nærmere på følgende: 
 
Videreføre varaordførergodtgjørelse:   
Votering: 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet. 
 
Videreføre velferdsmidler: 
Votering: 
Forkastet med 3 mot 2 stemmer. Elin Lian og Julie Tilrum utgjorde mindretallet. 
 
Videreføre seniorpolitiske tiltak: 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Videreføre velferdsmidler treningsavgift: 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Videreføre velferdstiltak i reglement: 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Videreføre støtte politiske parti: 
Elin Lian fremmet følgende forslag: 
Videreføre kr. 40 000,- hvert fjerde år. 
Wenke Ryan fremmet følgende forslag: 
Videreføre kr. 30 000,- hvert fjerde år. 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom Wenke Ryans forslag og Elin Lians forslag ble Wenke Ryans 
forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet. 
 
Reduksjon av 2 stillinger i sentraladministrasjonen: 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Båtsaumen – opphør: 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Reduksjon ved naturlig avgang  

 1.1.22: 40 % lærerstilling på Terråk skole (allerede lagt inn i økonomiplan) – 300 000, - 
 1.1.22: 60 % lærerstilling på Voksenopplæringen (legges inn til høsten) – 425 000, - 

Inntektsøkning ved salg av barnehageplass til nabokommune 
 1.1.22: 1 barn i Kjella barnehage – 75 000, - per barn 

Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Hildringen aktivitetsgård – kutt 150 000,-. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Videreføre tilskudd frivilligsentral. 
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Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Kulturmidler til kor/korps der barn og unge deltar samt til idrett der barn og unge deltar 
videreføres.  
Vedtekter for kulturmidler må revideres. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Legevakt må sees på og det må sees på andre løsninger vedr. legeskyssbåt. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Se på videre drift av bygningsmasse ved Kjella skole. Må sees i sammenheng med drift av 
barnehage 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Samarbeide med nabokommuner om stillinger, fortrinnsvis leie ut egne ansatte. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Brannsamarbeid. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Havbruksfondet: 
Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig bruk av havbruksfondet. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Reguleringsplan for Nessahaugen til boligformål må prioriteres. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Reduksjon av eiendomsskatt. 
Votering: 
Forkastet med 3 mot 2 stemmer. Elin Lian og Julie Tilrum utgjorde mindretallet. 
 
Nye næringsareal. Ha med dette i videre arbeid med arealplan. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige mulige økonomiske grep i notat fra kommunedirektøren 2.6.2021 bes sett på i prosessen.» 
 
 
Å arbeide med omstilling er komplisert. Organisasjonen har rigga sin drift ut fra de oppgaver 
som skal løses, og det virker alltid å være en situasjon der behov/lovpålegg øker. Å gjøre 
endringer som medfører reduksjon i tilbud eller goder møter ofte motstand, og det er krevende å 
lykkes med dette. 
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Som det er grundig redegjort for blant annet i budsjettdugnaden 20.8.20 er demografi- og 
innbyggertallprognosene for Bindal kommune negative framover. Dette har også vært bildet i 
mange år. Det virker å være bred enighet om at vi må redusere vårt utgiftsnivå, slik at vi er bedre 
rusta til å møte framtida. Møtene i styringsgruppa har vært prega av god tone og god dialog 
mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon. Det er likevel en kjensgjerning at det har vært 
krevende for styringsgruppa å komme opp med tiltak som bidrar til reduksjoner i kommunens 
drift, jfr. møteprotokollene.  
 
For å kunne legge fram budsjett/økonomiplan i balanse kommer administrasjonen også med 
forslag som ikke er kommet som resultat av møtene i styringsgruppa. Disse enkeltforhold 
framkommer i budsjettdokumentet.  
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Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett 
Orientering om statsbudsjettet for 2022 og det økonomiske opplegget for kommunene 
  
Regjeringen la i dag, 12. oktober 2021, frem statsbudsjettet for 2022 (Prop. 1 S 2021-2022). 
 
På grunn av det kommende regjeringsskiftet vil ny regjering innen 10. november legge fram 
forslag til endringer i Solberg-regjeringens budsjettforslag i Prop. 1 S Tillegg 1 
("tilleggsnummer"). 
 
Stortingets budsjettbehandling og -vedtak vil altså bygge på både Prop. 1 S fra 
Solbergregjeringen og Prop. 1 S Tillegg 1 fra ny regjering. Statsbudsjettet skal som vanlig vedtas 
før 15. desember. 
 
Kommuneøkonomien i 2021 
Skatteanslaget ble oppjustert med 3,2 mrd. kr. i RNB 2021. Disse inntektene tas med inn i 2022 
og innebærer en varig økning. I statsbudsjettet anslås det at kommunesektorens skatteinntekter 
vil øke med ytterligere 5,9 milliarder kr. (herav kommunenes andel 5,0 mrd.). Dette er 
engangsinntekter i 2021. 
 
Oppjustering av kostnadsvekst fra 2,7 % til 3,3 % i 2021 trekker isolert sett inntektsveksten i 
2021 ned med 2,4 mrd. kr. Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter anslås i 2021 på 
11,4 mrd. (2,0 %) og frie inntekter 9,4 mrd (2,2 %). 
 
Koronapandemien 
Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren skal kompenseres for økte utgifter og tapte 
inntekter knyttet til pandemien. Staten og KS er enige om at det har vært godt samsvar mellom 
økonomiske konsekvenser og kompenserende tiltak for kommunesektoren i 2020 og 1. halvår 
2021. 
 
Regjeringen har hatt et tett samarbeid med Statsforvalterne for å ivareta kommuner med spesielt 
store utfordringer. En betydelig del av tilleggsbevilgningene har blitt gitt som skjønnsmidler bl.a. 
på bakgrunn av innspill fra Statsforvalterne.  
Samarbeidet med Statsforvalterne om situasjonen for enkeltkommuner vil videreføres fremover. 
Kommunene er bedt om å rapport innen 22. oktober til Statsforvalterne om anslag for 
kommunenes merutgifter i 2. halvår.  
 
Mandatet til den nasjonale arbeidsgruppen som vurdere økonomiske konsekvenser av 
koronapandemien i kommunesektoren er forlenget til 1. april 2022 og gruppa vil da gi anslag på 
økonomiske konsekvenser for hele 2021. 
 
Generelt om kommuneopplegget i 2022  
Kommunesektoren får i 2022 en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kr. Veksten er i tråd med det som 
ble varslet i kommuneproposisjonen i mai.  
 
Av veksten på 2 mrd. kr. får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,6 mrd. kr., mens 
fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kr. Det er lagt inn bindinger på veksten med 200 mill. 
kr:  

 100 mill. kr. begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i 
grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen 
skal være barnehagelærere innen 2025.  

 100 mill. kr. begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette knyttes 75 
mill. kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 
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S (2021–2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 

Handlingsrom  
 

 Kommuner (i mrd. 
kr.) 

Fylkeskommuner (i 
mrd. kr.) 

Kommunesektoren 
samlet (i mrd. kr.) 

Vekst i frie inntekter 
utover særskilt tillegg 

1,60 0,40 2,0 

Merkostnader 
demografi 

-0,60 -0,30 -0,9 

Merkostnader til 
pensjon 

-0,36 -0,04 -0,4 

Satsinger innenfor de 
frie inntekterne 

-0,18 -0,03 -0,2 

Handlingsrom 0,47 0,04 0,5 
 

Regjeringens forslag vil altså øke kommunesektorens handlingsrom med ca. 500 mill. i 2022 når 
det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innenfor veksten.  

Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og 
bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over 
veksten i frie inntekter. 

Pris- og lønnsvekst 2021 og 2022 (kommunal deflator).  
Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent).  

I 2022 anslås kommunal deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. Dette betyr at i 
kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og 
lønnsvekst på 2,5 %. 

Kommunal skattøre 2022  
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige 
skattytere som tilfaller kommunesektoren. Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes 
med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I 2022 
ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk 
økonomi. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 % 
sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2021 til 2022. 

Skattøren for 2022 foreslås derfor redusert for både kommunene og fylkeskommunene:  

 2022 Skattøre i prosent Endring fra 2021 
(prosentpoeng) 

Kommunene 10,95 -1,2 
Fylkeskommunene 2,4 -0,3 

 
Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås med dette opplegget å utgjøre 
226,9 mrd. kr. i 2022, en nominell reduksjon på 0,1 % fra 2021.  
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Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i 
Prop.1S (2021-2022) viser de frie inntektene i 2021 og 2022, fordelt på skatteinntekter og 
rammetilskudd. 

Andre aktuelle saker med betydning for kommunesektoren  
Eiendomsskatt  
Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, 
bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.  
 
Havbruksfond 
Regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- 
og ørretproduksjonen høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget 
for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å 
komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2022. (Post 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner - Nærings- og 
fiskeridepartementet).  
 
Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til koronapandemien  
Som varslet i kommuneproposisjonen for 2022 holdes ekstraordinære bevilgninger knyttet til 
koronapandemien utenom beregningsgrunnlaget når veksten fra 2021 til 2022 beregnes.  
 
Statlige og private skoler – endring i elevtall  
Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til 
kommunene og fylkeskommunene med henholdsvis 117,7 mill. kroner og 138,9 mill. kroner. Se 
Grønt hefte (H2515 N) for nærmere omtale av trekk- og korreksjonsordningen for elever i 
statlige og private skoler.  
 
Universell utforming av IKT-løsninger  
Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet 
av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (Web Accessibility Directive (WAD)) er 
en del av norsk rett, jf. Prop. 141 LS (2020–2021) Endringer i likestillings- og 
diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger). Regelverket trer i kraft fra 1. 
januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren kompenseres i 2022 for 
kostnader til teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte 
utenom synstolking. Rammetilskuddet til kommunene økes med 34 mill. kroner, og 
rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 5 mill. kroner. Se nærmere omtale under 
programkategori 13.40.  
 
Kompetansekrav i barnevernet  
Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L 
(2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. 
Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 
440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes 
med 52,5 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.  
 
Tolkeloven  
Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 
2022, jf. Prop. 156 L (2020–2021) Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. 
(tolkeloven). Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner. 
Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 1,8 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 
(2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Barnevernsreformen  
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Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig 
og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform). Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til 
kommunene med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en 
overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen 
(regnskapsåret 2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, 
noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på2,1 mrd. 
kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. Økningen i rammetilskuddet 
motsvares av økte inntekter og reduserte utgifter på Barne- og familiedepartementets budsjett. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.  
 
Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet  
Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til 
stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til 
kommunene. Rammetilskuddet økes med 841,1 mill. kroner som fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021– 2022) for Barne- og 
familiedepartementet.  
 
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk  
Som følge av at forsøket med ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet avsluttes når 
barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, tilbakeføres 40 mill. kroner fra rammetilskuddet til 
kommunene til Barne- og familiedepartementets budsjett. Kommunene i forsøket, Alta og 
Færder, tildeles en engangsbevilgning i 2022 på hhv. 9,6 og 10,8 mill. kroner som fordeles 
særskilt (tabell C) i tillegg til kompensasjonen som følger av barnevernsreformen. Formålet er å 
lette overgangen fra forsøksdeltakelsen. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2021) for Barne- 
og familiedepartementet.  
 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021  
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen 
med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. 
Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får 
helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som 
fordeles etter delskostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) 
for Kunnskapsdepartementet.  
 
Kapitaltilskudd til private barnehager  
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å 
videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 
som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–
2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. 
Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av 
kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. 
kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning 
Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens 
nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk 
handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning 
for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til 
private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner. Se nærmere 
omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
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Økonomisk tilsyn med private barnehager  
Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra 
kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det 
foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 
på Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for 
Kunnskapsdepartementet.  
 
En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen  
Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren 
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter 
Side: 8/15 delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021  
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til 
kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til 
fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes 
rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- 
og omsorgsdepartementet.  
 
Basistilskudd til fastleger – økning i 2022  
Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes 
rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. 
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger  
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i 
pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. 
Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning 
og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og 
helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av 
løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling 
for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes 
rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 701, post 70 og 72 
på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon  
Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger 
fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar 
supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som 
kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og 
sosialdepartementet. 
 
Rusreformen  
Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det 
vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene 
skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for enbestemt strafferettslig 
reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom 
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det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i 
rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. 
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Barnekoordinator  
Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. 
Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 
koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres 
kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- 
og omsorgsdepartementet.  
 
Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon  
Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære 
toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til 
ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle 
kommuner på i alt 55 mill. kroner. Se nærmere omtale under kap. 575 Ressurskrevende tjenester, 
post 61. 
 
Skjønnsmidler i 2022  
Den samlede skjønnsrammen til kommunene i Norge blir redusert fra 1,025 mill. kr. i 2021 til 
990 mill. kr. i 2022. Dette er en reduksjon på 3,4 prosent sammenliknet med 2021. Basisrammen 
for kommunene samlet er på 850. mill. kr. og ligger på samme nivå som i 2021.  
 
Departementets reservepott reduseres fra 150 mill. kr. i 2021 til 120 mill. kr i 2022. kr. Dette er 
en reduksjon på 20 prosent sammenliknet med 2021. Reduksjon av reservepotten skyldes at i 
2021 inneholdt reservepotten også midler til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 er det opprettet 
en egen tilskuddsordning for små kommuner med høye egenandeler knyttet til ressurskrevende 
tjenester. I 2021 var også det siste året kompensasjonen for kommuner som har mistet 
veksttilskuddet i forbindelse med sammenslåing, ble utbetalt. Disse gikk i 2021 fra 
departementets reservepott. 
 
Departementets prosjektskjønnspott er i 2022 på 20 mill. kr. 
 
Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester  
Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Det foreslås en innstramming ved å øke 
innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten. Dette er en innstramming tilsvarende 
300 millioner kroner og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2021. 
 
Tilleggskompensasjon for mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester.  
I 2021 ble det utbetalt 55 mill. kroner av skjønnsrammen til 24 kommuner med under 3 200 
innbyggere som hadde spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 foreslås det å 
gå over fra en fordeling via skjønnsmidlene til en øremerket ordning. 55 mill. kroner vil bli 
fordelt av Helsedirektoratet til kommunene sammen med den ordinære utbetalingen i 
toppfinansieringsordningen i juni 2022.  
 
Det foreslås følgende kriterier for at kommuner skal kvalifisere for tilskuddet:  

•  har færre enn 3 200 innbyggere,  
•  har høye utgifter til ressurskrevende tjenester og  
•  har gjennomsnittlige skatteinntekter de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av 

landsgjennomsnittet.  

Med høye utgifter til ressurskrevende tjenester menes den delen av innrapporterte nettoutgifter i 
toppfinansieringsordningen som er "egenandeler" for kommunene.  
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De kommunene som oppfyller de ovennevnte kriteriene får kompensert for 80 prosent av 
utgiftene/egenandelene over en terskelverdi per innbygger. Terskelverdien er anslått til 6 200 
kroner per innbygger, men vil bli tilpasset rammen til bevilgningen i forbindelse med 
utbetalingene i juni 2022. 
       Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
 
Konsekvenser for Bindal kommune 
Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene) 
I beregningen av rammetilskuddet for 2022 er det tatt utgangspunkt i folketall  
pr. 1.7.21 på 1402. Det er lagt inn en befolkningsnedgang på 15 personer pr år i planperioden. 
 
Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2022: 
Sum rammetilskudd          kr.   79 221 000,- 
Skatteinntekter                  kr.   41 051 000,- 
Sum skatt og rammetilskudd    kr. 120 272 000,- 
 
Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 41 051 000,- jf. Prognosemodell fra KS. 
Skatt 2021 var budsjettert til kr. 40 231 000,-. 
 
Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 79 221 000,-. Rammetilskuddet for 2021 var kr. 
76 191 000,-. 
 
Eiendomsskatt 
Bindal kommune hadde til og med 2016 eiendomsskatt kun på verk og bruk. Fra og med 2017 
ble det innført eiendomsskatt i hele kommunen.  
 
Eiendomsskatt er ført opp med en foreløpig sum på kr. 15 747 000,- for 2022, det samme som i 
2021. Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk er ikke ventet mottatt før i slutten av november, og 
formannskapet vil da få forelagt endringsforslag dersom dette blir nødvendig.  
Det er ikke lagt opp til økning i eiendomsskatt fra 2021 til 2022 da vi allerede har maksimale 
satser. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 ‰ og den generelle 
satsen blir 7 ‰ i 2022. 
 
Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1800 – Felles finanser. 
 
Konsesjonsavgiften er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller 
næringsfondet. Detaljoversikt over bruk av næringsfondet framlegges i særskilt oppstilling. 
 
Andre inntekter som betalingssatser, gebyrer m.m. er innlagt i budsjettet med variabel 
økning. Det framlegges særskilt behandling på dette. 

Netto driftsresultat  
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat skal 
brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke kan finansieres med egenfinansiering 
(hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto driftsresultat på en viss 
størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. Dersom vi ikke makter å 
ha en høy egenfinansieringsandel, vil vi enten bli «spist opp» av renter og avdrag eller vi må 
redusere investeringsnivået drastisk. 
 
Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % 
av driftsinntektene.  
Bindal kommune har som mål at netto driftsresultat skal være 2,5 %. 
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I økonomiplanen er netto resultatgrad på 6,13 % for 2022, -1,19 % for 2023, 6,41 % for 2024 og 
-0,48 % for 2025. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 2,7 %, og vedtatt måltall på 2,5 % 
er oppnådd. 
 
 
GENERELLE KOMMENTARER 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første 
året det ble framlagt en tiltaksdel. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike 
områder for å nå målene i samfunnsdelen. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.  
 
Ansatte/årsverk 
Pr. 31.10.21 er det ansatt 188 (187) personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 
155,6 (157,4) årsverk. Årsverk omfatter alle på fast lønn, også de som er sykemeldt og i 
svangerskapspermisjon. Det vil være variasjon i måneder som gjør at tallene fra år til år ikke blir 
helt sammenlignbare. Tall fra årsmeldinger tilbake til 2015 viser en variasjon på mellom 188-201 
ansatte, fordelt på 155,5-164,4 årsverk. Lærlinger kommer i tillegg.     
       Tilsvarende tall for 31.10.2020 er oppgitt i parentes.  
 
Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift 
I budsjettet for 2021 er det lagt inn lønn med kr. 108,3 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale 
utgifter på 19,7 millioner. Tilsvarende tall for 2021 var 108,3 millioner i lønn og 20,7 millioner i 
sosiale utgifter. Lønnsrefusjoner som foreldrepenger, sykepenger og andre refusjoner er 
budsjettert med kr. 3,3 millioner for 2022. Nettolønn for 2022 blir 124,1 millioner, mot 125,1 
millioner i 2021. 
 
Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på 2,198 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under 
funksjon 18000. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,1 %.  
 
Det er for 2022 lagt inn pensjon med 8,45 % som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. 
Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 17,78 %, mens det for 
sykepleiere er lagt inn med 15,14 %. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 % av lønn og 
pensjon. 
  
Sykefraværet 
Sykefraværet i Bindal kommune var ved utgangen av september 2021 på 5,4% (7,8). Tallene  
innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær.  
        Tilsvarende tall for 1.10.2020 er oppgitt i parentes. 
 
Kommunestyret ba i møte 24.9.20 om at det iverksettes flere tiltak for å få ned sykefraværet i 
kommunen. I samarbeid med arbeidslivssenteret, tillitsvalgte og verneombud har det blitt 
utarbeidet overordnede rutiner ved sykefraværsoppfølging fra 2021. Arbeidslivssenteret har hatt 
møte med alle ansatte der disse rutinene har blitt gjennomgått. I tillegg tilbyr arbeidslivssenteret 
jevnlige møter med de avdelinger som ønsker bistand i nærværsarbeidet.  
 
Lærlinger 
Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver 
tid fra 1.1.2020, som dekkes av næringsfond. Vi har pr. i dag to lærlinger som går ordinære 
lærlingeløp innen helsefagarbeiderfaget. Det er budsjettert med tre lærlinger hvert år i 
økonomiplanperioden. 
 
 
Forsikringer 
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Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle 
ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 
11. I tillegg har vi ulykkesforsikring på elever, barn, fosterbarn og deltakere i voksenopplæring. 
Hvert 4. år er våre forsikringer ute på anbud, sist i 2019. Skadeforsikringene er i Protector 
Forsikring, mens personforsikringene er i Gjensidige forsikring, med unntak av 
tjenestereiseforsikring som er i Gouda reiseforsikring. Gruppelivsforsikringen justeres i forhold 
til økning i G-regulering 4,98%. Ansvars-/krimforsikringen er justert i forhold til driftsbudsjett 
(kostra). Eiendom har noe premieøkning grunnet generelle tiltak hos Protector. For øvrig er det 
indekseringer av premiene.  
 
Klesgodtgjørelse  
Nytt reglement for klesgodtgjørelse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 14.10.21, og iverksettes 
1.1.22. Nytt reglement innebærer økte utgifter til klesgodtgjørelse på totalt ca. 215 000,- årlig, og 
er innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 
 
Regionale tjenester 
Budsjett 2022 for regionale tjenester er endret i samsvar med de forslag Bindal kommune har 
mottatt. 
 
Havbruksfondet 
Vi har valgt å innhente bistand fra Kontali Analyse til å foreta en beregning av hvilke inntekter 
Bindal kommune kan forvente fra Havbruksfondet i økonomiplanperioden.  
 
Kontali Analyse har i flere år jobbet med problemstillinger innen skattlegging av 
Havbrukssektoren i Norge, effekter og konsekvenser av dette, og har blant annet på oppdrag fra 
Sjømat Norge utarbeidet en modell for estimering av forventet inntekt og utbetaling fra 
Havbruksfondet til ulike kommuner med klarert lokalitetsbiomasse for laks og ørret. 
 
Modellen er basert på Revidert Nasjonalbudsjett 2020 vedtatt av Stortinget 19. juni 2020 (RNB), 
herunder innføringen av en produksjonsavgift og fordelingen mellom stat og kommunal sektor av 
salgsinntektene fra nye tillatelser, samt instruks for utbetalinger fra Havbruksfondet (sist endret i 
brev til Fiskeridirektoratet 11. september 2020). 
 
Med utgangspunkt i denne modellen og et sett med avklarte forutsetninger har Kontali beregnet 
en estimert utbetaling fra Havbruksfondet til Bindal kommune i perioden 2022-2025. 
 
Forutsetninger 
- Fordeling og utbetaling av fremtidige salgsinntekter gjennom Havbruksfondet fra nye tillatelser 
i henhold til RNB 2020 antas gjeldende i hele perioden. 
 
- Antatt brutto mengde MTB-kapasitet tilgjengelig for salg og auksjon i 2022 er 30.000 tonn, 
omsatt til en gjennomsnittspris på 207.000 NOK/tonn, totalt NOK 6,210 mrd. For 
trafikklysrunden i 2024 antas 27.000 tonn brutto MTB-kapasitet omsatt til en 
gjennomsnittspris 209.000 NOK/tonn, totalt NOK 5.654 mrd. 
 
- Bindal kommune hadde per 4.10.2021 klarert 33.820 tonn lokalitetsbiomasse, som på samme 
tidspunkt utgjorde 1,0 % av total lokalitetsbiomasse. Andelen forutsettes konstant i perioden. 
 
- Produksjonsavgiften på 40 øre/kg innføres i 2021 og skal betales inn etterskuddsvis. 
Skattleggingsperioden er ett kalenderår og første skattemelding skal leveres innen 18. januar 
2022. Det forutsettes at inntektene fra den første skattleggingsperioden tilfaller og kommer til 
utbetaling fra Havbruksfondet samme år. 
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15. september 2021 sendte Skattedirektoratet på høring et forslag om bl.a. å endre 
skattleggingsperioden til ett kvartal med virkning fra og med 1. januar 2022. I høringsnotatet 
foreslår Skattedirektoratet også å endre innleveringsfristen for skattemeldingen til én måned og 
18 dager etter skattleggingsperiodens utløp. Det innebærer at fristen for skattemeldingen for 1. 
kvartal er 18. mai og at fristen for 2. kvartal er 18. august. Vi forutsetter at forslagene blir vedtatt, 
men presenterer to ulike scenarier for når innbetalt avgift tilfaller og utbetales fra 
Havbruksfondet: Scenario A) Produksjonsavgiften fra 1. kvartal tilfaller og utbetales fra 
Havbruksfondet samme år, og Scenario B) Produksjonsavgiften fra 1. og 2. kvartal tilfaller og 
utbetales fra Havbruksfondet samme år. 
 
- 12,5% av midlene som utbetales til Havbruksfondet kommer til fordeling blant kommuner som 
har klarert ny lokalitetsbiomasse innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. NOK 
til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles til alle kommuner basert på 
andel lokalitets-MTB. Praksisen har vært at denne andelen holdes tilbake i år 1 (salgsåret for nye 
tillatelser) og etterbetales i år 2 (året før neste salgsår for nye tillatelser). For denne andelen 
forutsettes det imidlertid i modellen at alle kommuner klarerer lik mengde ny lokalitetsbiomasse i 
toårsperioden og at hele utbetalingen skjer i år 2 (2023 og 2025 i denne leveransen). 
 
Estimerte produksjonsvolum i 1000 tonn (slaktevekt): 
 
2021 – 1414 
2022 – 1468 
2023 – 1478 
2024 – 1534 
2025 – 1606 
 
Total utbetaling fra havbruksfondet (mill NOK) 
 2022 2023 2024 2025 SUM 
Scenario A 23,8 7,9 21,4 8,0 61,1 
Scenario B 24,9 8,0 21,4 8,1 62,4 

 
 
Det er bestilt sak til kommunestyret om retningslinjer for bruken av havbruksfondet. 
Kommunedirektøren finner det ikke hensiktsmessig å fremme slik sak i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. Det fremmes en sak til kommunestyremøtet i februar 2022, der man kan ta 
en diskusjon på ønsket framtidig bruk som ikke kun er basert på kommunedirektørens forslag til 
budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.  
 
Nærøysund kommune har besluttet retningslinjer med intervaller for hvor mange prosent som 
skal gå til hhv: nedbetaling av gjeld, egenfinansiering av investeringsutgifter og overføres fra 
drift til investering, næringsfond/samfunnsutviklerfond, vedlikehold/rehabilitering/oppgradering 
av kommunal infrastruktur, bredbånd samt generell saldering/finansiering i drifta.  
 
Det er en kjensgjerning i Bindal kommune at en større del av havbruksfondet vil måtte gå til å 
saldere drifta. Uten å gjøre dette ville man være nødt til å foreta en omfattende sentralisering av 
tjenestene samt redusere våre tilbud i enda større grad. Administrasjonen har i høstens 
budsjettprosess aktivt arbeidet for å få minst mulig bruk av havbruksfondet til kommunal drift. 
Dette er utfordrende, og den politiske behandlingen av ulike foreslåtte tiltak vil vise hvor godt vi 
lykkes med dette.  
 
I økonomiplanperioden er det benyttet scenario A. 
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DRIFTSBUDSJETT 2022-2025 
 

Økonomisk oversikt drift 
Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

     
Rammetilskudd -79 221 000 -78 799 000 -78 185 000 -77 787 000 
Inntekts- og formuesskatt -41 051 000 -41 051 000 -41 051 000 -41 051 000 
Eiendomsskatt -15 747 000 -15 747 000 -15 747 000 -15 747 000 
Andre skatteinntekter -2 969 500 -2 969 500 -2 969 500 -2 969 500 
Andre overføringer og tilskudd fra 
staten -25 513 309 -9 669 897 -22 658 297 -9 263 290 
Overføringer og tilskudd fra andre -18 304 811 -15 718 240 -15 530 740 -15 530 740 
Brukerbetalinger -6 468 140 -6 468 140 -6 468 140 -6 468 140 
Salgs- og leieinntekter -19 022 721 -19 022 721 -19 522 721 -19 522 721 
SUM DRIFTSINNTEKTER -208 297 481 -189 445 498 -202 132 398 -188 339 391 

     
Lønnsutgifter 108 341 156 106 639 523 106 564 023 106 628 023 
Sosiale utgifter 19 697 572 19 536 640 19 529 140 19 536 640 
Kjøp av varer og tjenester 44 239 021 43 638 521 42 581 021 42 626 021 
Overføringer og tilskudd til andre 12 672 949 10 421 949 9 204 449 9 204 449 
Avskrivninger 9 344 500 9 344 500 9 344 500 9 344 500 
SUM DRIFTSUTGIFTER 194 295 198 189 581 133 187 223 133 187 339 633 
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -14 002 283 135 635 -14 909 265 -999 758 

     
Renteinntekter -682 366 -678 544 -674 681 -670 681 
Utbytter -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 0 0 0 0 
Renteutgifter 4 242 139 4 400 179 4 243 557 4 108 034 
Avdrag på lån 7 053 635 7 776 371 7 753 321 7 851 321 
NETTO FINANSUTGIFTER 10 578 408 11 463 006 11 287 197 11 253 674 
Motpost avskrivninger -9 344 500 -9 344 500 -9 344 500 -9 344 500 
NETTO DRIFTSRESULTAT -12 768 375 2 254 141 -12 966 568 909 416 

     
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 0 0 0 0 
Overføring til investering 1 490 000 1 523 000 1 504 000 1 475 000 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond -1 712 352 -1 046 352 -1 046 352 -1 046 352 
Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 12 990 727 -2 730 789 12 508 920 -1 338 064 
Bruk av tidligere års 
mindreforbruk 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års 
merforbruk 0 0 0 0 
SUM DISPONERINGER 
ELLER DEKNING AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT 12 768 375 -2 254 141 12 966 568 -909 416 
FREMFØRT TIL 
INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0 
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ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB 
 
Budsjettpremisser 
 

 3 årsverk i økonomiavdelingen, 1 årsverk IT, 0,5 årsverk informasjon og 4,1 årsverk i 
sentraladministrasjonen. 

 6 kommunestyremøter (samt et mulig ekstraordinært møte) og 6 møter i formannskapet. 
Møter i administrasjonsutvalg og fondsstyre tas samme dag som formannskapet hvis 
behov.  

 
 
Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte 
Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Det er fra 2022 foreslått en 
reduksjon i godtgjørelse for varaordfører fra kr. 62 500,- til kr. 31 250,-. Dette som et tiltak for å 
kunne få ned kommunens utgiftsnivå, og etter en vurdering av behovene i Bindal slik 
kommunedirektøren ser det. Dette tiltaket er på lista over mulige tiltak som ble presentert til 
styringsgruppa i møte 2.6.21. Årlig godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges hvert år fram 
som egen sak for kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. 
Kontingent til Helgelandsrådet er flyttet fra funksjon 12000 sentraladministrasjonen.  
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 659 934,- i årene 2022-2025 mot kr. 1 520 374,- i 2021. 
 
Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg  
Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg i 2023 og 2025. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 208 000,- i 2023 og kr. 186 500,- i 2025. 
 
Funksjon 10002 Støtte til politiske parti  
Tilskudd til politiske partier er lagt inn med kr. 30 000,- i 2023.  
 
Funksjon 10003 Revisjonen 
Beløpet for kjøp av revisjonstjeneste av Revisjon Midt-Norge SA i 2022 er kr. 474 000,-, deretter 
en årlig økning på kr. 10 000,- hvert år i økonomiplan.  
 
Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget 
Det har tidligere vært satt av kr. 20 000,- årlig til velferdsmidler. Fra 2019 ble vi i samråd med 
tillitsvalgte enig om at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år. Midlene har blitt benyttet 
til et felles arrangement for alle ansatte. Etter planen skulle det være arrangement i år, men dette 
blir ikke gjennomført på grunn av pandemien. Det er dermed foreslått at pengene fra i år og i 
2023 flyttes til 2022 slik at det er satt av kr. 80 000,- til et felles arrangement. Videre er det 
budsjettert med kr. 40 000,- i 2024. De ansatte har i pandemien lagt ned ekstraordinær innsats, og 
vist stor evne til fleksibilitet og omstilling. Det har vært en krevende periode. Å kunne samles er 
positivt for fellesskapet, og tenkt som en liten takk for innsatsen til alle ansatte.  
 
Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud, budsjettert med kr. 20 000,- 
annethvert år. 
Funksjonen er budsjettert med kr. 100 000,- for 2022 og kr. 60 000 i 2024 mot kr. 60 000,- i 
2021. 
 
Funksjon 11006 Kontrollutvalget 
Beløp for kontrollutvalget for 2022 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor 
kommunestyret, kr. 142 775,-. Samme beløp er satt i årene 2023-2025. 
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Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen 
Drift av sentraladministrasjon er budsjettert tilsvarende drift i 2021, men med reduksjon i ansatte 
som følge av pensjonering. I tillegg til 4,1 årsverk er det årlig lagt inn kr. 37 500,- til lønn til 
vikarer, noe som er nødvendig for å betjene publikumsmottaket i ferieavviklingen. Kontingent 
Helgelandsrådet er flyttet til funksjon 10000 godtgjørelse folkevalgte. 
 
Utviklingsprogram i prosessledelse - internkontroll 
Administrasjonen ønsker at det ved hjelp av ekstern kompetanse skal settes i gang et prosjekt 
med utviklingsprogram i prosessledelse. Programmet omfatter 10 ledere i kommunens 
lederforum. Programmet skal ha utviklingen av nytt internkontrollsystem som læringsmotor. 
Ambisjonen er å møte den nye kommunelovens kapittel 25 om internkontroll på en offensiv 
måte.  
 
Målsettinger: 
Styrke administrasjonens ledelseskompetanse og felles referansegrunnlag for prosessledelse og 
endringsledelse.  

 Videreutvikle arbeidsgiverpolitikken, samt sette medarbeiderskap på dagsordenen. 
 En lagbyggende effekt, og et varig løft i utøvelse av ledelse. 
 Forsterke den enkelte leders ferdigheter innenfor utøvelse av prosessledelse og lederskap. 
 Styrke administrasjonens evne til å lede utviklingsprosesser og utredninger. 

 
Arbeidet med å utrede og implementere nytt internkontrollsystem i samsvar med den nye 
kommuneloven fordrer tverrfaglig involvering, helhetlig tilnærming, systematikk og 
dokumentasjon. Forankring i administrasjonens bredde og dybde er en suksessfaktor, ikke minst i 
innføringsfasen. Internkontroll er både et lederansvar og et ledelsesverktøy. Kommunedirektøren 
ønsker å se på internkontroll som en positiv utviklingsmulighet, og ikke bare som et lovpålegg. 
Kommunedirektøren ønsker at arbeidet skal gjennomføres som en kombinasjon av seminarer 
med sektorene samlet, og sektorvise seminarer. Hver leder skal gis anledning til å bearbeide alle 
trinnene i utviklingsprosessen sammen med sine medarbeidere. Plenumsaktivitetene skal brukes 
til å avstemme sektorvise innspill og skape en felles referanse for utøvelse av internkontroll.  
Ledelsesutviklingen skal være veiledet av innleid ekspertise. Veiledningen skal omfatte 
forberedelser og bistand under gjennomføring. Ledere skal løpende motta tilbakemelding og 
drøfte erfaringer innen ledelse og prosesser seg imellom. De skal også drøfte overføringsverdi til 
andre utviklingsprosesser (gjenbruk av ervervede ledelsesferdigheter og kunnskap). 
Ønsket om utviklingsprogram med internkontroll som «læringsmotor» omfatter 25 heldags 
seminarer med til sammen 35 dagsverk ekstern(e) kursledere/foredragsholdere/veiledere innen 
prosessledelse og internkontroll. Kommunedirektørens undersøkelser har bekreftet at 
kompetansen er tilgjengelig i markedet. Varigheten av utviklingsprogrammet er ca. åtte måneder 
etter gjennomført offentlig anskaffelse. 
Det anslås en kostnad for kjøp av ekstern kompetanse på kr. 750 000,-. 
Foreslått finansiering: 
Organisasjonsutviklingsmidler fra KS kr. 500 000,-  
Tiltak i kommunedirektørens økonomiplanforslag kr. 250 000,- i 2023. 
Reiseutgifter for kommunedirektørens lederforum kommer i tillegg. Det planlegges i hovedsak 
med samlinger i nærområdet – der de fleste blir i Bindal. Oppstart planlegges årsskiftet 2022/23. 
Kommunen kommer til å søke statsforvalteren i Nordland om skjønnsmidler til dette tiltaket. En 
annen kommune i Nordland har nylig fått midler fra statsforvalteren til slik prosess. En eventuell 
bevilgning fra statsforvalteren vil redusere/fjerne kommunens utgifter til tiltaket.  
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Organisasjonsanalyse med hovedfokus å se på vår lederstruktur 
Kommunestyret sa 20.8.20 at det skulle arbeides videre med å se på lederstrukturen. 
Arbeiderpartiet stilte 2.6.21 spørsmål om utenforstående må leies inn til dette arbeidet. Det er pr. 
dato ikke satt av midler til arbeid med å se på vår lederstruktur gjennom eventuell innleie av 
ekstern kompetanse. Kommunedirektøren ser det som ønskelig med kjøp av ekstern kompetanse 
på dette området. Ikke fordi at administrasjonen ikke er kompetent til å gjøre vurderinger av 
lederstrukturen, men det er utfordringer knyttet til å vurdere en problemstilling som både 
kommunedirektøren og hans lederforum sitter midt i kjernen av. Det kan også være vanskelig å 
få legitimitet i en slik «egenvurdering». Eksterne øyne som ikke kjenner til vår organisasjon, og 
således ikke har en historie med seg kan se dette på et åpnere sett, og dermed se løsninger som 
ikke vi klarer å se på en god nok måte. Ekstern kompetanse må ha erfaringer fra denne type 
prosesser i andre kommuner.  
Kommunedirektøren har vært i dialog med selskap som driver med denne type oppgaver. Dette 
for å få en antakelse om hva en slik analyse vil koste. Dette vil naturligvis komme an på hva det 
er vi ønsker, og hvor omfattende dette arbeidet skal være. Det anslås en kostnad på kr. 300 000,- 
i 2022. Dersom kommunestyret bifaller dette forslaget, blir det lagt fram en skisse over hva 
kommunedirektøren foreslår å få analysert til det første ordinære formannskapsmøtet i 2022. 
Som en del av prosessen ser jeg for meg en oppgavegjennomgang (hvem har ansvar for hva) 
samt undersøkelse (questback). Administrasjonen må naturligvis bistå med faktakunnskap i 
denne prosessen. 
Det er lagt inn en kostnad på kr. 250 000,- i 2022.  Dette forutsetter at administrasjonen besørger 
beskrivelser av oppgavefordeling. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 4 395 983,- for 2022 og 2023 og kr. 4 145 983,- i årene 2024-
2025 mot kr. 4 483 406,- i 2021. 
 
 
Funksjon 12003 Økonomi 
Det er for 2022 budsjettert med lønnskostnader for 3,0 årsverk, mot 3,8 i 2021. 
I 2020 ble årsverkene redusert fra 4,2 stilling til 3,8 stilling da skatteoppkreverfunksjonen skulle 
overføres Skatteetaten 1.6.2020. Skatteoppkreverfunksjonen ble fra 1.11.2020 overført 
Skatteetaten. I 2021 har vi startet oppgradering til elektronisk økonomisystem, og i budsjettet for 
2022 er stillingene ytterligere redusert med 0,8 årsverk, som er gevinsten vi håper på sikt kan tas 
ut som følge av oppgraderingen.  
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 2 984 399,- for årene 2022-2025 mot kr. 3 436 887,- i 2021. 
 
 
Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste 
Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettert med  
kr. 285 000,- til formålet. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte 
virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.  
I en kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent 
bedriftshelsetjeneste.  
 
Funksjon 12006 IT 
Drift av IT-funksjonen foreslås videreført som tidligere. Vi har store utgifter til lisenser og 
driftsavtaler, men dette skal i stor grad fordeles til de funksjoner som benytter seg av disse. 
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I 2022 er det lagt inn forslag om investeringstiltak på nye servere kr. 530 000,-. Eksisterende 
servere er fra 2014, og det anbefales bytte hvert 5. år for å sikre tilgang til deler.  
  
Fiberprosjektet for Bindalseidet, Helstad og Terråk er sluttført. Kommunen arbeider videre for å 
se på hvordan vi kan forbedre tilbudet i Bindal. Dette er i tråd med vedtak i Bindal 
kommunestyre i desember 2018 som sa at administrasjonen skulle utrede/lage politisk sak om 
muligheter for videre utbygging i kommunen.  
 
Det avsluttede prosjektet kunne gjennomføres med tilskudd fra NKOM, og med en liten andel fra 
Bindal kommune. Staten stilte som krav at den lokale delfinansieringen (offentlig og privat) skal 
utgjøre minst 25 prosent av samlet prosjektkostnad. Dette kravet har gjort det krevende å finne 
løsninger. Kommunen er i tett dialog med Telenor for å se på videre muligheter for utbygging av 
fiber i Bindal. Å si noe om beløp er svært vanskelig, men det ble vedtatt avsatt kr. 1 000 000,- til 
formålet i 2021. Slik situasjonen er nå anses det ikke realistisk at prosjektet blir iverksatt før 
2023, og midler foreslås satt av da.  
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 310 896,- hvert år i økonomiplanperioden med unntak av 
2023 der budsjettet er kr. 2 310 896,- grunnet fiberprosjekt. I 2021 var budsjettet kr. 1 214 020,-. 
 
 
Funksjon 12050 Informasjon 
Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2022. Bladet trykkes på egen kopimaskin, i 
tillegg publiseres bladet i PDF- format på kommunens nettside og Facebookside. Det er lagt inn 
økning av pris for annonsering fra kr. 1 500,- til kr. 2 000,-, og økning i abonnementspris fra kr. 
200,- til 300,-. 
 
Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt 
Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt 
inn 28,8 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte refunderes 20 % av 
Utdanningsforbundet. 
 
Funksjonen har en årlig kostnad på kr. 430 953,-. 
 
Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter 
Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på 2,198 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under 
funksjon 18000. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,1 %. Dette er en 
økning på omtrent kr. 500 000,-. fra 2021. 
 
Ansatte i Bindal kommune som trener på treningsstudio gjennomsnittlig en dag i uka i året på 
fritiden kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen er budsjettert med kr. 60 000,- 
årlig.  
 
Velferdstiltak er lagt inn med årlig sum på kr. 25 000,-. Det innebærer at ansatte etter 25 års 
tjeneste gis et gavekort på kr. 2 500,-, blomster når ansatte slutter i sitt arbeidsforhold, samt 
blomster i forbindelse med en arbeidstakers begravelse.  
 
Økonomisk konsekvens ut fra rekrutteringstiltak i henhold til forslag til rekrutteringsplan Bindal 
kommune er lagt inn med følgende tiltak:  

1. Rekrutteringstillegg for sykepleiere/vernepleiere i turnus, totalt kr. 600 000, - årlig.  
2. Permanent utdanningsstipend for bachelor innen sykepleie/vernepleie, totalt kr. 100 000,- 

årlig i kommunal andel.  
3. Konsulentbistand for aktiv profilering og modernisering av rekrutteringsarbeidet, totalt 

kr. 75 000,- i 2022. 
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Rekrutteringsplanen behandles i k-sak 69/21 i kommunestyret 11.11.21. 
 
Seniorpolitiske tiltak:  
Det er lagt inn forslag om å fjerne ordning med 4 % lønnsøkning for ansatte over 62 år fra og 
med 1.1.2023, noe som anslagsvis gir en årlig reduksjon i lønnsutgifter på kr. 604 000,-. Tallene 
er beregnet ut fra antall seniorer pr oktober 2021, som er 20,5 årsverk fordelt på 26 ansatte. Det 
er beregnet innleie for ekstra ferieuke for totalt 13 ansatte fordelt på helse- og 
omsorgsavdelingen, skole/barnehage og renhold. Vi vet at 14 ansatte fyller 62 år i løpet av 
kommende år, men det er vanskelig å anslå hvor mange mellom 62-67 år som vil avslutte sitt 
arbeidsforhold. Det vil bli framlagt egen sak til administrasjonsutvalget 24.11.21 og 
kommunestyret 9.12.21. 
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ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN 

 

Budsjettpremisser 

 Ansvar 1200 oppvekst og kultur har 6,38 årsverk i 2022. Dette er årsverk knyttet til 
oppvekstkontor, kulturskole, bibliotek, logoped og kulturadministrasjon. 

 44 elever i kulturskolen.  

 

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm. 
I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2021.  Det er noen små justeringer på 
kontormateriell og lisenser data på bakgrunn av erfaringstall. Funksjonen er budsjettert med kr. 
1 447 106,- hvert av årene 2022-2025. 

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd 
Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Det 
samme gjelder bevertning i møter og bilgodtgjørelse. Det er lagt inn en økning på kr. 5 000,- i 
møtegodtgjørelse på bakgrunn av erfaringstall. 

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift 
Tallene i denne funksjonen er videreføring av 2021-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres 
for hvert av årene i økonomiplanperioden. Det samme gjelder lisenser data som omhandler lisens 
til IST (kvalitetssystem). Det er en økning av fastlønn på bakgrunn av at 40 % av lønna til 
nyansatt logoped er lagt til denne funksjonen. Funksjonen er budsjettert med kr. 1 239 794,- 
hvert av årene 2022-2025. 

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler 
Det er en videreføring av 2021-tall på lisenser data, som omhandler Conexus (BTI). 
Det er en reduksjon på kr. 650 000, - til konsulenttjenester som favner begge skolene i 
kommunen. Reduksjonen er blant annet knyttet til ansettelse av kommunal logoped. 
Lønnskostnadene til kommunal logoped er lagt til posten for fast lønn, under funksjonene 20150 
Felles barnehage (40% av lønnskostnaden) og 20250 Felles skole (60% av lønnskostnaden). 
Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2021. Stafettloggen er tatt i bruk av de ulike 
tjenestene innen helse og oppvekst. I og med at BTI er et tverrfaglig satsningsområde bør 
driftskostnadene deles mellom alle tjenestene som er involvert, men for enkelhets skyld er 
tiltaket lagt under felles skole utgift / inntekt. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst 
være stafettlogg-lisensen på kr. 20 000, - pr år, samt opplærings- og reisekostnader på kr.  
55 000, - pr år. 
 
Bilgodtgjørelsen er redusert med kr. 10 000,- på bakgrunn av erfaringstall. 
 
Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen. Det vises til sak 49/18 i 
kommunestyret juni 2018. Bakgrunnen for felles skolesatsing i regionen er ujevne 
skoleresultater over tid. Tilgangen på skolefaglig kompetanse er ujevn, og det er et ønske om å 
kunne utnytte regionens ressurser på en bedre måte og at kommunene i større grad trekker 
sammen og i samme retning. Når det gjelder finansiering av senteret ble det vedtatt i 
kommunestyret at virksomheten i 2018 ble finansiert av skjønnsmidlene fra fylkesmannen. For 
årene 2019 - 2020 ble virksomheten driftet av skjønnsmidler. Fra 2021 skulle senteret driftes med 
samfinansiering av kommunene og det ble i den sammenheng satt av kr. 200 000,- for hvert av 
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årene 2021 – 2024. På grunn av ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren er dette nå endret til kr. 
100 000, - i årene 2022 – 2025. 

Det er en reduksjon av kostnader på kr. 200 000, - i 2022 knyttet til redusert behov for 
spesialundervisning for elever midlertidig bosatt i andre kommuner. Funksjonen er budsjettert 
med kr. 1 029 992,- hvert av årene 2022-2025, mens budsjettet i 2021 var på kr. 1 585 438,-.  

 
Funksjon 20257 PPT – grunnskole 
Driftstilskuddet til PPT er økt med kr. 360 000,- fra 2021 – 2022. Årlig budsjett er kr. 850 670,-. 
Etter fylkeskommunens uttreden av det interkommunale PPT-samarbeidet har deres del av 
finansieringen blitt overdratt til kommunene på Sør-Helgeland. Dette utgjør 1,2 årsverk. Den nye 
fordelingen for kommunene med andels- prinsippet utgjør dermed følgende: 
 
 
Kommune Dagens andel Ekstra andel som 

følge av uttreden 
fra fylket 

Totalt 

Brønnøy kommune 3,3 0,65 3,95 
Sømna kommune 0,86 0,2 1,06 
Bindal kommune 0,50 0,15 0,65 
Vega kommune 0,41 0,15 0,56 
Vevelstad kommune 0,18 0,05 0,23 

 
Merkantil stilling hos PPT i 100% stilling og andre driftsutgifter fordeles forholdsvis etter 
stillingsstørrelse som tidligere. 
 

Funksjon 20262 Bindalseidet skole 
Det vises til vedtak i kommunestyret desember 2017 om reduksjon av spesialundervisning i 
kommunen. Kostnadene knyttet til spesialundervisning skulle reduseres med kr. 200 000,- fra og 
med høsten 2018. Deretter årlig med kr. 500 000,- i 2019, 2020 og 2021. De kommunale 
overføringer til Bindalseidet skole ble på bakgrunn av dette lagt inn som en fast sum i 
økonomiplanperioden på kr. 2 920 000,-. 
 
Fra og med år 2022 er det gjort et anslag på ytterligere reduksjon på kr. 592 000,- til totalt kr. 
2 328 000,- pr. år i økonomiplanperioden sett på bakgrunn av dagens behov. 
 
Bindal kommune ligger fortsatt høyt på andel elever med spesialundervisning. Kommunene på 
Sør-Helgeland vedtok i et felles kommunestyrevedtak i juni 2018 å satse på en felles 
skolesatsing i regionen for å rette opp ujevne skoleresultater over tid, samt redusere 
spesialundervisningen med en tredjedel i prosjektperioden. På bakgrunn av dette har det 
regionale skolefaglige ressurssenteret – RSR startet arbeidet med å redusere andelen 
spesialundervisning i regionen. Vi mener vi er på god vei, men det er fortsatt et stykke å gå. 
 

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn 
Det er lagt inn en reduksjon på kostnader på denne funksjonen knyttet til ansettelse av kommunal 
logoped på kr. 262 752,-. Som tidligere beskrevet et lønnskostnadene lagt til funksjon 20150 
Felles barnehage (40% av lønnskostnaden) og 20250 Felles skole (60% av lønnskostnaden). 
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Det er en økning av kostnader på kr. 45 000,- til det regionale samarbeidet med RKK. 
Funksjonen er budsjettert med kr. 444 000,- hvert av årene 2022-2025 mot kr. 661 752,- i 2021. 

 
Funksjon 21300 Voksenopplæring 
Lærerkapasiteten på 0,6 årsverk videreføres frem til sommeren 2022. Vikarbruken er noe 
redusert, på bakgrunn av færre lærere i voksenopplæringen. Det er også lagt inn en reduksjon på 
lønn ekstrahjelp. 
 
Det er lagt inn en reduksjon på undervisningsmateriell på kr. 10 000, - og en reduksjon på kr.  
10 000, - på skoleboksamling til bruk i undervisning som kutt-tiltak. Reduksjonen er basert på 
erfaringstall. Videre er det reduserte kostnader på arbeidsmateriell og opplæring, kurs på til 
sammen kr. 20 000,-. Kostnaden for skoleskyss til grunnskolen i Nærøysund videreføres.  
Bindal kommune kjøper fortsatt grunnskoletjenester for flyktninger hos Nærøy kommune. For 
skoleåret 2021 / 2022 og 2022/2023 gjelder dette for fire elever.  
Elever ved voksenopplæringen har rett til å få undervisning i 550 timer norsk og 
samfunnskunnskap og kan få inntil 3000 timer ved behov. Kommunen er forpliktet til å gi 
tilbudet frem til norskprøven og samfunnskunnskapsprøven er gjennomført. Norsktilskuddet gis 
kun ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning per år. Voksenopplæringen på 
Terråk har ingen bosatte flyktninger som har behov for denne undervisning fra og med skoleåret 
2021/2022. Men voksenopplæringen har tatt inn nye elever som er vedtatt og godkjent, som er 
bosatt i Bindal, og som ikke er flyktninger.  
Det er en reduksjon på kr. 200 000,- til kjøp av undervisningstjenester hos Bindalseidet skole, da 
dette nå utføres av kommunal logoped. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 613 392,- i 2022, kr. 199 553,- i 2023, kr. 77 053,- i årene 
2024 og 2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 1 381 080,-.  
 

Funksjon 22300 Skoleskyss 

En reduksjon på kr. 307 500,- basert på erfaringstall, og færre elever. Funksjonen er budsjettert 
med kr. 603 000,- for hvert av årene 2022-2025. 

 

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag 
Prosjektet «Sammen for ungdom i Bindal» ved Hildringen aktivitetsgård er foreslått avsluttet 
med en årlig besparelse på kr. 150 000, - for årene 2022-2025.  
 
Tilskudd til andre kulturformål er redusert med kr. 40 000,-. I Bindal formannskap den 
17.6.2021, i saken Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025, ble administrasjonen bedt om å 
se nærmere på en reduksjon av kulturmidlene hvor kun kulturmidler til kor/korps og idrett der 
barn og unge deltar, skulle videreføres. Ordlyden i møteprotokollen var som følger: 
 

«Kulturmidler til kor/korps der barn og unge deltar samt til idrett der barn og unge deltar 
videreføres. Vedtekter for kulturmidler må revideres. Votering: Enstemmig vedtatt.» 

 
Vedtektene for kulturmidler ble revidert i Bindal kommunestyre, 22.9.2021, og endringene av 
vedtektene førte til en utgiftsreduksjon på kr. 40 000,- pr år. 

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen 
Introduksjonsstønaden til bosatte flyktninger ble avsluttet våren 2021. 
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Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold 
Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO 
plasser for flyktningbarn, samt velferdstiltak for barn og unge. Det er i eksisterende økonomiplan 
lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500, - og kr. 107 520, - for SFO-barn.  Vi har 
erfart i 2021 at kostnadene ikke ble så høye som forutsett og dermed er det redusert til totalt kr. 
40 000, - fra og med år 2022 inkludert støtte til fritidsaktiviteter.  

Funksjon 36500 Kulturminnevern 
En videreføring av 2021-tall på kr. 10 000,-. 

Funksjon 37000 Bibliotek 
Stort sett en videreføring av 2021-tall. Men det er lagt inn et driftstiltak på kr. 99 000,- knyttet til 
kjøp av nytt biblioteksystem.   
 
I dag har bibliotekene på Sør-Helgeland biblioteksystemet Mikromarc 3. Dette biblioteksystemet 
vil ikke videreutvikles framover og Bindal kommune må anskaffe et nytt. Ved å gå sammen med 
de andre kommunene på Sør-Helgeland kan vi spare penger på innkjøp, opplæring og kursing. 
Kostnaden som er lagt inn er på kr. 99 000,- og inkluderer både innkjøp og opplæring. 

Funksjonen er budsjettert med kr. 500 650,- for hvert av årene 2022-2025. I 2022 kommer nevnte 
driftstiltak på kr. 99 000,- i tillegg. Funksjonen hadde budsjett i 2021 på kr. 485 514,-.  

Funksjon 37300 Kino 
En videreføring av 2021-tall på kr. 46 000,-.  

Funksjon 37501 Museumsdrift 
Det er lagt inn en økning på kr. 22 000, - til driftstilskudd. Funksjonen er budsjettert med kr. 
510 000,- for hvert av årene 2022-2025.  
 

Funksjon 37700 Kunstformidling 
En videreføring av 2021-tall. Årlig sum kr. 19 600,-. 

Funksjon 38000 idrett 
Videreføring av 2021- tall. Årlig sum kr. 85 000,-.  

Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg 
På driftssiden er det stort sett en videreføring av 2021-tall. Det er lagt inn en reduksjon på 
vaktmestertjenester på kr. 50 000,- da denne ikke lenger fordeles på samfunnshuset. Funksjonen 
er budsjettert med kr. 25 000,- for hvert av årene 2022-2025. 
 

Funksjon 38350 Bindal kulturskole 
Sum netto ble redusert fra kr. 798 666, - i 2020 til kr. 562 022, - i 2021 på Bindal kulturskole. 
Dette var først og fremst knyttet til at fast lønn ble redusert med kr. 209 585, - på grunn av 
redusert stilling, som igjen var forårsaket av færre søkere til kulturskolen.  
 
Det at Bindal kulturskole hadde så få elever var ikke en ønsket situasjon, og det ble derfor satt 
inn tiltak for rekruttering av nye elever. Nå som aktiviteten har økt, har også kostnadene økt. 
Dette gjelder først og fremst kostnader til lønn, musikkmateriale og datalisenser.  
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Utgifter til Ung kultur møtes (UKM) videreføres med kr. 30 000, -.  
 
Det er lagt inn fortsatt bruk av bundne fond på Den kulturelle skolesekken på kr. 40 000, - og Den 
kulturelle spaserstokken på kr. 25 000, -. Fondsmidlene er øremerket til formålene og skal bidra 
til et mangfoldig og relevant kulturtilbud for unge og eldre. Funksjonen er budsjettert med kr. 
881 437,- for hvert av årene 2022-2025 mot kr. 562 022,- i 2021. 
 

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter 
Det kommunale tilskuddet til Bindal frivilligsentral er satt til kr. 125 000,- for budsjettåret 2022. 
Videre er det lagt inn kr. 0,- for resten av økonomiplanperioden 2023 - 2025.  
 
Bindal frivilligsentral søkte om tilskudd til videre drift av Bindal frivilligsentral den 4.10.2021. I 
søknaden er det søkt om statstilskuddet for 2022, samt kr. 125 000, - i tilskudd fra Bindal 
kommune. Når denne kommentaren skrives, er det ikke kjent hvor stort statstilskuddet for 2022 
blir. 
 
Det er fremdeles uklart hva sentralene i Norge får framover av økonomisk støtte. Av den grunn 
er det ikke lagt inn tilskudd til Bindal frivilligsentral fra og med 2023. Det vises til høringssak (k-
sak 73/21) i kommunestyret 11.11.2021 om endringer av statstilskuddet. 
 
Søknaden fra Frivilligsentralen er lagt ved. 
 

Funksjon 38501 Bygdebok 
En videreføring av 2021-tall med en inntekt på kr. 1 000,-. 

Funksjon 38502 Kulturadm 
Stort sett en videreføring av 2021-tall på kr. 379 933,-. 
 
Funksjon 39000 Den norske kirke  
Kirkekontoret i Bindal søkte 13.9.2021 om midler til drift og investering for Bindal sokn på 
henholdsvis kr. 2 359 327, - (drift) og kr. 1 200 000, - (investering) eks moms. 
 
Ifølge søknaden er det økte driftskostnader knyttet til blant annet økt stilling til kirketjener. 
Nåværende kirketjener går av med pensjon i 2022, og menigheten må derfor rekruttere ny 
kirketjener. Med tanke på å rekruttere og beholde kompetanse er 50% mener kirken er for lite for 
å kunne utføre jobben skikkelig, særlig når det gjelder vedlikehold på bygg og på de enkelte 
gravplasser. Av denne grunn ønsker kirkekontoret i Bindal å lyse ut kirketjenerstillingen i 100 % 
stilling.  
 
I tillegg søkes det om investeringsmidler til blant annet utvendig maling av kirkebygget på 
Vassås og kirkebygget på Holm. Samt nødvendig vedlikehold på tårn på Holm. Det er ikke 
funnet rom for disse investeringene. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er rom for en økning av kostnadene til Den norske kirke 
og mener at kirken bør se på andre måter å organisere sin administrative drift på innenfor gitte 
rammer. Funksjonen er budsjettert med kr. 2 143 000,- for hvert av årene 2022-2025. 
 
Søknaden fra kirken er lagt ved. 
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Funksjon 85050 Flyktninger bosetting 
Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet utbetales i fem år 
etter bosetting av flyktninger. Summen har blitt redusert for hvert av årene, fra 2016 til 2021.  
Fra og med 2022 vil summen være lik null, og funksjonen utgår. 
 
 

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE 

Budsjettpremisser: 
 Terråk skole har 96 elever skoleåret 2021-2022. 

 Terråk skole har totalt 24,68 årsverk, derav 16,89 antall årsverk lærere for skoleåret 2021-

2022 som er knyttet opp til kontaktlærere, faglærere, rådgiver/sosiallærer, IKT, R-team 

og LOGOS. 7,79 årsverk er fagarbeidere/assistenter. 

 Terråk skole vil kutte 0,2 årsverk fra 1.1.2022 og ytterligere 1 årsverk fra 1.8.2022, 

gjennom naturlig avgang.  

 

Funksjon 20251 Terråk skole 
Det er ingen stor reduksjon i nettoutgifter på denne funksjonen i 2022. Endringen er stort sett 
knyttet til lønnskostnader. Det er lagt inn lønn til vikar for de som er på KFK-utdanning 
(kompetanse for kvalitet) på kr. 178 419,-.  
 
Det er fremdeles flere elever som har omfattende behov, jf. kommunestyrets vedtak om 
tilleggsressurser i april 2021. Skolen har en andel på over 12 % med fremmedspråklige elever og 
det er fortsatt høye lønnskostnader knyttet til elever med helserelaterte behov.  
 
Lisenser data vil fortsatt være høy da skolen må ha tilgang til mange verktøy. Dette gjelder blant 
annet Feide, IST, Moava, Logometrica Transponder, Showbee og Atea, som omhandler det 
skoleadministrative systemet, kvalitetssystemet og skjerpede krav til innloggingssystem, LOGOS 
(dysleksiutredning) og ipader i skolen. Den årlige totalkostnaden på lisenser data er fortsatt på kr. 
145 800,-. 
 
Det er lagt inn kostnader knyttet til opplæring på kr. 100 000, -. Dette er en fortsettelse av 
opplæringen i ipads fra Rikt, som ble utsatt på grunn av koronapandemien. 
 
Sykelønnsrefusjonen er satt til kr. 350 000, - som er en økning på kr. 100 000,- fra 2021.  
 
I tillegg til ekstra behov knyttet til fremmedspråklige elever har skolen høy arbeidsmengde knyttet 
til LOGOS-utredning. LOGOS, som er et diagnostisk verktøy som skal teste og fange opp de barna 
som har ekstra behov, har ført til økt mengde arbeid knyttet til kartlegging som tidligere er gjort 
av PPT. PPT har over år hatt lange ventelister for barn som har ventet på utredning for lese – og 
skrivevansker og dysleksi. Alle skoler på Sør- Helgeland skal nå utrede barn for lese - og 
skrivevansker med LOGOS. LOGOS-utredningen blir nå gjennomført av skolens godkjente 
LOGOS-utreder, og nå stiller skolen selv diagnosen dysleksi. Dette arbeidet kommer i tillegg til 
skolens R- team arbeid. For at skolen skal være i stand til å gjøre dette arbeidet er det satt av midler 
til ny ressurs på 20 % til utføring av LOGOS. Dette er i tråd med ressursbruken ellers på Sør- 
Helgeland.  
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Det vil bli en reduksjon på fast lønn lærere fra og med 2022, på grunn av reduksjon av 
lærerstillinger, ved naturlig avgang.  
 
Nye læremidler til Fagfornyelsen 
Fagfornyelsen ble innført høsten 2020 for skolene og med endret fagplan har skolen behov for 
læremidler som kreves ut fra ny plan. Dette gjelder nye lærebøker i alle fag 1. -10.trinn, utstyr til 
programmering og digitale bøker. Skolen har gamle lærebøker i alle fag, og vil fordele 
investeringene over 3 år, med en årlig kostnad på kr. 150 000,- i 2022 og 2023. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 16 696 960,- for 2022, kr. 16 174 502,- i 2023, kr. 16 024 502,- 
i 2024 og 2025 mot kr. 15 776 874,- i 2021. 
 
 
Funksjon 21551 SFO Terråk 
Reduksjonen på funksjonen for SFO Terråk skyldes færre elever med omfattende behov. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 430 678,- for 2022 og kr. 434 731,- i årene 2023-2025 mot kr. 
654 306,- i 2021. 
 
 
 
ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE 
 

Funksjon 20151 Terråk barnehage 

Budsjettpremisser: 
 Terråk barnehage har delt inn barnehagen i tre grupper. 
 Har pr oktober 2021: 29 barn. Har i tillegg ett barn som er søkt inn i løpet av året. 
 I budsjettet for 2022 er det lagt inn 9 årsverk før ferien og 9,2 etter ferien. Dette dekker 

ordinær drift samt tilleggsressurser. 4 har barnehagelærerutdanning, 4 er fagarbeidere og 
3 er assistenter. 

 
Funksjonen har en reduksjon i netto kostnader fra 2021 til 2022 på kr. 135 033,-. Funksjonen er 
budsjettert med kr. 4 560 687,- i årene 2022-2025 mot kr. 4 695 720,- i 2021. 
 
  
 

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage 
 
Budsjettpremisser:  

 Bindalseidet barnehage har delt inn barnehagen i to grupper 
 Får pr. november 2021: 19 barn. Har i tillegg to barn som er søkt inn i senere løpet av 

året. 
 Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. oktober 2021: 2 barn som benytter seg av 

dette. 
 I budsjettet for 2022 er det lagt inn 6 årsverk. Dette dekker ordinær drift samt 

tilleggsressurser og bemanning til SFO. 2 har barnehagelærerutdanning, 3 er fagarbeidere 
og 1 er assistent. 
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Bindalseidet barnehage har en økning i netto kostnader fra 2021 til 2022 på kr. 168 054,-. Det er 
økning i fast lønn på kr. 127 000, -. Det er i 2022 lagt inn kr. 26 000,- til heve- og senkbart 
stellebord.  
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 3 383 889,- for 2022 og kr. 3 357 889,- i årene 2023-2025 mot 
kr. 3 215 835,- i 2021. 
  
 

Funksjon 20153 Kjella barnehage 
Budsjettpremisser: 

 Har pr. oktober 2021: 9 barn 
 Barnehagen drifter også SFO i kretsen. Pr. oktober 2021: 1 barn som benytter seg av 

dette. 
 I budsjettet for 2022 er det lagt inn 3,03 årsverk. Dette dekker ordinær drift barnehage og 

bemanning til SFO. 1 har barnehagelærerutdanning, 1 er fagarbeider og 2 er assistenter. 
 

Kjella barnehage har en økning i netto kostnader fra 2021 til 2022 på kr. 171 077, -.  
Økningen skyldes i hovedsak: 

 Økning i fast lønn på kr. 231 000, -. Dette blant annet som følge av merinntak av barn. 
  
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 547 949,- for 2022-2025 mot kr. 1 376 872,- i 2021. 
 
 
Funksjon 21552 SFO Bindalseidet 
Tjenesten ikke brukt i 2021. Det er kun lagt inn inntekter på kr. 5 040,- i 2022-2025 da lønn 
dekkes av barnehagen på Bindalseidet. 
 
Funksjon 21553 SFO Kjella 
Her er det reduksjon i foreldrebetaling fra kr. 47 000,- i 2021 til kr. 5 600,- i 2022-2025. Det er 
ingen utgifter på denne funksjon. Bemanningen dekkes av barnehagens ansatte. 
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ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN 
 
Det har vært et krevende år for helse- og velferdssektoren, og det er mange uløste oppgaver som 
også blir med i 2022. Mange oppgaver som har strukket seg over tid begynner å komme på plass, 
der nybygg med nye teknologiske løsninger på Terråk og Bindalseidet nå blir tatt i bruk 
fortløpende. Gevinsten av både velferdsteknologien, og de menneskelige ressursene får vi se 
utover året, da det må regnes med en viss innkjøringsfase. De store oppgavene for sektoren som 
blir med over til 2022, dreier seg i hovedsak om helseplattformen, legevaktsamarbeid med 
Nærøysund, legeskyssbåten, fysioterapitjenesten og eldrereformen Leve hele livet.   
 
Helseplattformen  
Det skal etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og 
avtalespesialister. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.  
Rådmannsutvalget kom med sin vurdering i desember 2020. Det er mange uavklarte forhold 
rundt Helseplattformen – ikke minst det økonomiske. Dette er et stort løft som i tillegg til den 
regionale innføringsleder vil kreve en lokal innføringsleder i Bindal. Det er en rekke valg som 
kommunene må ta, og det er en betydelig kostnad som kommunene selv må finansiere. De mest 
sentrale punktene som Bindal kommune må ta stilling til. 
 

 De økonomiske forutsetningene opp imot kost-/nytte-estimatet er svært utfordrende mtp. at det 
hele tiden skjer endringer ifht. at helseplattformen justerer sine kostnadsberegninger. Disse 
beregningene har vi liten påvirkningskraft på, og justeres fortløpende etter hvert som prosjektet 
nærmer seg oppstart for pilotkommunene. Det er også flere kommuner som har valgt å hoppe av 
den siste tiden, som igjen fører til økte kostnader. Det er kommet signaler på at staten vil støtte 
prosjektet økonomisk, noe som ikke blir klart før tidligst medio desember.  

 Skal kommunen avvente situasjonen før den eventuelt utløser en opsjon, slik at man ikke lukker 
noen valgmuligheter. Dette er heller ikke gratis, da man må bruke penger, og menneskelige 
ressurser for å tilpasse seg helseplattformens krav til felles løsninger. Slike tilpasninger består 
hovedsakelig i datavask, journalkvalitet, og ensartete prosedyrer med resten av 
helsefellesskapet. 

 Hvis Bindal ønsker å delta i helseplattformen, må vi ta denne beslutningen relativt raskt mtp. 
mange oppgaver som skal løses, der vi som liten organisasjon må bruke helseressurser som 
allerede er presset på tid og oppgaver i dag. Det må også settes av penger i budsjett for en lokal 
innføringsleder som det må søkes etter, gitt vi klarer å få en slik kompetanse til kommunen. 

 
Kommunens valg om å inngå en eventuell avtale om å innføre Helseplattformen høsten 2024, må 
avklares før utløpsfristen for å utløse opsjon som er 1.april 2022. Et grovt kostnadsoverslag for 
Helseplattformen pr. november 2021 er som følger: Kr. 500 000,- for innføringsleder som 
tilsettes april 2022 i en prosjektstilling. Opplæring og forarbeid for migrering vil skje i 2023 og 
2024, og har en anslagsvis årlig kostnad inklusive innføringsleder på kr. 1 100 000,- totalt kr. 
2 200 000,- for 2023-2024. Ved oppstart av helseplattformen november 2024, er det pr.dd. en 
stipulert investeringskostnad på 11,6 millioner kroner, som kan avskrives over 15 år.  
 
Det er ikke lagt inn midler til helseplattformen i økonomiplanen. Det er en intensjon om å legge 
frem egen sak til kommunestyret 09.12.21 om helseplattformen. Dersom det fattes vedtak om at 
kommunen skal tiltre helseplattformen må det legges inn midler i økonomiplanen. 
 
 
Eldrereformen Leve hele livet 
Denne reformen har blitt satt på vent, med bakgrunn i ressursmangel. Dette vil bli en prioritert 
oppgave i 2022, og berører alle planer på tvers av sektorene. Det er startet en jobb ifht. 
karlegging av kommunens innbyggere over 60 år, som skal kvalitetssikres før det danner 
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grunnlaget for den videre jobben. Bindal kommune skal være et aldersvennlig samfunn, som skal 
være trygt og godt å bo i.               
 
Funksjon 12008 Helse og velferd 
Her ligger lønn og utgifter tilknyttet helse- og velferdssjefstillingen, og forventet tilskudd fra 
statsforvalteren til kompetansehevende tiltak. I mai 2021 ble det ansatt ny helse- og velferdssjef, 
og funksjonen er budsjettert for 2022 med kr. 1 136 226,-. 
 
Funksjon 23201 Helsestasjon 
Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, en helsesykepleier i 
25 % stilling, en sykepleier under utdanning som helsesykepleier i 50 % stilling og helsesekretær 
i 50 % stilling. Vedtatt integreringsplan innebærer at kommunen vil bemanne stasjonen med 175 
% stilling som helsesykepleiere ut 2022. Funksjonen er budsjettert for 2022 med kr. 1 921 897,-, 
og kr. 1 788 997,- i årene 2023-2025. 
 
Funksjon 23202 Jordmortjenesten   
Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta 
svangerskapsomsorgen for alle gravide. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i 
en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal. Utgifter knyttet til beredskap og følgetjeneste refunderes 
delvis av Helse Nord-Trøndelag. Det er utfordrende å budsjettere da tjenesten fakturerer Bindal 
kommune etter aktivitet som varierer fra år til år, og ut ifra antall fødsler. Budsjett for 2022-2025 
videreføres med kr. 466 000,-.  
 
Funksjon 23301 Krisesenteret    
Bindal kommune har avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent 
for barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave. Det er lagt inn 
støtte på kr. 6 000,- til SMISO – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Funksjonen er regulert 
for 2022 etter budsjett fra krisesenteret, og budsjettert med kr. 236 000,- hvert år. 
 
Funksjon 23302 Skjenkekontroll   
Kommunen har ansvar for å drive skjenkekontroll ved alle salgs- og skjenkebevillinger i 
kommunen. Det er kommet et lovkrav om at tjenesten skal utføres av minst 2 personer og det er 
inngått avtale med Nordfjeldske Kontroll AS. Årlig budsjett er på kr. 45 000,-. 
 
Funksjon 23305 Folkehelse    
Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Loven krever at kommunen skal ha oversikt over 
helsetilstanden og alle faktorer som påvirker helsen. Den oversikten skal brukes til å sette inn 
tiltak der det vil gi befolkningen en helsegevinst. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) har et 
eget punkt om hovedmål og delmål for arbeidet som er retningsgivende for arbeidet for 
folkehelsekoordinator. (KPS 5a-f) Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver 
forebyggende arbeid. En viktig del av stillingen er å være pådriver for prosjektet «Bindalsbarn og 
ungdom – med vind i seglan». Det er forventet kr. 170 000,- i tilskudd til dette prosjektet. I 
tillegg må vi ta i bruk kr. 241 000,- som tidligere er satt på fond. Samarbeidsavtalen med 
fylkeskommunen går ut i 2021, og det er derfor ingen tilskudd til stilling og tiltak som tidligere 
år. Stillingen som folkehelsekoordinator er sentral i reformen «Leve hele livet», som ble startet i 
juli 2021 med en stor innbyggerundersøkelse av 235 seniorer over 60 år. Funksjonen er 
budsjettert årlig med kr. 362 194,-. 
 
Funksjon 23350 Kommunepsykolog 
Funksjonen var ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. 
Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet 
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ved kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
barnevern og Koordinerende Enhet (KE). Kommunen har inngått en avtale som vi forventer vil 
beløpe seg til kr. 200 000,- årlig. Det var mindre aktivitet og bruk av 
kommunepsykologitjenestene i 2021 p.g.a. pandemisituasjonen og mindre reiseaktivitet. Dette 
medførte et mindreforbruk på kr. 50 000,-.  Budsjettet fra 2021 på kr. 200 000,- videreføres hvert 
år. 
 
Funksjon 24101 Legetjeneste  
I kommuneplanens samfunnsdel under hovedmål og delmål er legetjenesten sine oppgaver 
knyttet til både folkehelse, helse og omsorg og tjenesteproduksjon. Legekontoret er bemannet 
med 3,5 stilling som fastlege, 0,5 stilling som kommuneoverlege, og 3 stillinger som 
helsesekretær. Legekontoret har over 500 listepasienter fra våre nabokommuner, noe som gjør at 
de har fulle fastlegelister. Det har vært noen bemanningsutfordringer, og kjøp av 
legevakttjenester i korte perioder fra Leka. Utgifter ved kjøp av tjenesten legevaktstelefon fra 
Namdal-legevaktsentral, (116117) beløper seg til kr. 327 000,-. Budsjett for legetjeneste 
reduseres jf. legevaktsamarbeid fra kr. 9 582 752,- til kr. 7 960 572,- for 2022.  
 
Legevaktsamarbeid  
Det er startet samtaler med Nærøysund kommune om et fremtidig legevaktsamarbeid, og i møtet 
mellom helselederne og kommunedirektørene var det positivitet mtp. fremtidig 
legevaktsamarbeid. Bindal og Nærøysund har startet dialogen med sine ansatte, og kartlegger 
mulighetene i sine respektive kommuner. Dette er et omstendelig arbeid som må gjøres grundig, 
slik at tjenestene for våre innbyggere fortsatt blir godt ivaretatt. Med bakgrunn i fastlegekrise og 
at det er særdeles utfordrende å rekruttere tilstrekkelig kompetanse, er det avgjørende for Bindal 
å se på andre og mer robuste løsninger enn dagens tjeneste. Et slikt samarbeid vil medføre en 
årlig økonomisk besparelse på 2,1 millioner kroner. Det er for 2022 lagt inn en effekt på kr. 
1 755 000,- fra 1. mars 2022, og deretter en årlig sum på kr. 2 102 000,-  
 
Legeskyssbåt 
Bindal kommune har i dag en meget kostbar driftsavtale med en privat aktør for transport av lege 
og veterinær til områder uten veiforbindelse. Utgifter i forbindelse med legeskyssbåten står for 
20 % av totalkostnadene ved legetjenesten, og beløper seg til kr. 1 930 000,- for 
2021.Hovedtyngden av bruken er for veterinærtjenesten. Gitt den krevende økonomiske 
situasjonen som kommunen befinner seg i må man i 2022 se på om det finnes andre løsninger. 
Årlig budsjettpost er på kr. 2 000 000,-, derav dekker Helgelandssykehuset kr. 300 000,-.  
 
Funksjon 24102 Fysioterapitjenester 
Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. 
Dette er høyt ifht sammenlignbare kommuner. Kommunestyret bekreftet vedtak om reduksjon av 
driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21. juni 2018. Det er 
juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen. Denne saken vil det sees på i 2022. Kuttforslaget 
fra 1,5 til 1 årsverk på kr. 220 000,- forskyves til 2023. Budsjett til fysioterapitjenester for 2022, 
beløper seg til kr. 690 000,-, mens det for årene 2023-2025 er på kr. 462 000,-.  
 
Funksjon 24251 Legevaktbil 
Budsjettet på legevaktbil fra 2021 videreføres, da det ikke forventes noen                             
ekstrakostnader i forbindelse med den daglige driften.    
Utgifter til drift av legevaktbil er budsjettert til kr. 88 000,- årlig. 
 
 



 
 Side 35 av 51

ANSVAR 1310 - BARNEVERN 
Barneverntjeneste   funksjon 24400 
Barnevernstiltak i familien  funksjon 25100 
Barnevernstiltak i fosterhjem  funksjon 25251 
 
Brønnøy kommune er vertskommune for barneverntjenesten på Sør-Helgeland som utarbeider 
budsjett ut fra kjente tiltak. I 2021 var det budsjettert med kr. 3 231 000,- Dette beløpet er justert 
ut ifra budsjettet til barneverntjenesten Sør- Helgeland til årlig kr. 3 437 000,-. 
 
Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg 
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Helse og omsorg (ansvar 1320 og 1330) har over en 10-årsperiode hatt en nedgang i netto 
driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter fra 45 % til 
36,6 %. Dette er på linje med utgifter i sammenlignbar kostragruppe i landet. 
Flere har tatt fagutdanning, og dette gjenspeiles i egen organisasjon. Andel over 80 år og 
mottakere av tjenester viser at vi har spreke eldre i vår kommune, mens vi ligger noe høyere på 
ressursbruk hos den yngre gruppen ifht. sammenlignbare kommuner. 
 
Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN  
Budsjettpremisser 

- BEON- beste effektive omsorgsnivå på tjenester. Å møte behovet til pasienter og brukere 
på riktig tjenestenivå og fremme mestring. 

- Praktisk bistand som hjemmehjelp tildeles hver 3.uke. 
- Det er på budsjetteringstidspunktet 105 tjenestemottakere. 

 
Samlet sett får ansvarsområde 1320 hjemmetjenester økte utgifter med kr. 2 845 681,- fra 2021 
til 2022. I hovedsak skyldes dette en negativ endring i forventet statlig tilskudd på kr. 2 340 000,- 
Gjennom at vi tar i bruk nye bygg og tilpasser tjenester og riktig kompetanse, møter vi punktene i 
samfunnsplan punkt 6a-i; koordinering og samhandling av tjenester, rehabilitering og 
habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, dagaktivitet, samle døgntilbud, 
utarbeide tildelingskriterier og innfasing av velferdsteknologi, kontinuerlig og systematisk 
kvalitetsforbedring, drifte helse- og omsorgsavdelingen med helhetlige pasientforløp. 
Oppgavemengden som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker 
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stadig. Dette krever at vi har både nødvendig kapasitet, bemanning med riktig kompetanse og 
utstyr. Vi opplever fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde særlig sykepleiere og 
vernepleiere i våre tjenester. 
 
Det pågår fortsatt flytteprosesser for beboere og ansatte. Ny drift skal tilpasses de økte behovene 
som gradvis kommer, gjennom tilpasning i tjenestetildeling samt ved at velferdsteknologi skal 
innføres. Bruk av velferdsteknologi medfører kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men vil gi 
besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en 
nødvendig prioritering. Strategisk omsorgsplan Omsorg til mestring (2017-2030) og 
rehabiliteringsplan følges. Avdelingen har økte utgifter i forhold til ferie og seniorpermisjon til 
ansatte over 60 år (til sammen 30 enkeltuker som skal avvikles i løpet av 2022).  
Det vil pågå et forberedende arbeid med Helseplattformen eller annet nytt fagsystem. Lisenser og 
konsulentbistand vil endre seg etter at kommunen går over til skybasert fagsystem. 
Den pågående Covid-19 pandemien kan gi uforutsette kostnader.  
 
Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet  
Her ligger det inne en stilling på 40 %, som arbeider to dager i uken med aktiviteter for beboere i 
Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Dagtilbudet arrangeres i samarbeid med 
frivillige. Netto budsjett økt fra 2021 til 2022 med kr. 15 213,-.  
 
Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester 
Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 63 171,- fra 2021 til 2022.  
Her er det 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har 
vedtak på dagtilbud. Tjenesten har sin base ved Ivarhaugveien omsorgsboliger. Aktivitetene 
foregår på eget aktivitetssenter i tillegg til bruk av andre aktiviteter i nærområdet. Det er lagt inn 
noe økning i utgifter til leie av bil. 
Dagaktivitet for hjemmeboende demente 40 % stilling + 20 % demenskoordinator. Det 
planlegges å søke tilskudd til pårørendeskole i 2022, det vil ikke påløpe ekstrautgifter utover 
tilskudd til å drifte pårørendeskole. 
Utgifter til drift av middagskjøring ligger under denne funksjonen jfr. KOSTRA-rapportering. 
Utgifter og inntekter til trygghetsalarmer er flyttet til denne funksjonen jfr. KOSTRA- 
rapportering. Beregnet inntekt på kr. 46 000,-.  
 
 
Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm.  
Her er det lønn til leder av hjemmetjenesten, en sekretær i 25 % stilling samt 100 % 
saksbehandler i KE (jfr. tiltak 6 i rehabiliteringsplanen). Her ligger driftsutgifter samt lisenser til 
Visma profil, mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, lisenser Velferdsteknologi, 
ressursstyring Notus, samt e-læring. Funksjonen har en økning i utgifter fra 2021 til 2022 på kr. 
131 690,-. Årsak er økte utgifter til telefon, datakommunikasjon og lisenser.  
Økte reiseutgifter kan påløpe om Helseplattformen krever aktivitet i 2022. Det er ikke budsjettert 
med dette.  
Det må fortsatt gjøres et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av 
rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Det arbeides også 
med digitalisering (søknadskjema, hjemmeside, møtevirksomhet for å redusere reiser). 
Koordinerende enhet er tillagt nytt ansvar iht. Lov om helse – og omsorgstjenester. Kartlegging 
og oppnevning av barnekoordinator er tillagt Koordinerende enhet i den enkelte kommune. 
Rehabilitering skal skje lokalt – jfr. Rehabiliteringsplan. KE skal sikre innbyggere likeverdige 
tjenester gjennom god forvaltning, saksbehandling og tjenestetildeling. Utarbeidelse av 
tjenestekriterier er vesentlig. 
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Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet   
Funksjonen samler tverrfaglige tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en 
leder i 100 % stilling. 
Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 33 370,- fra 2021 til 2022.  
Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på 
hverdagsrehabilitering (tiltak 5 i rehabiliteringsplanen) og lindrende omsorg. Det er fortsatt 
stabilt antall brukere, men mer krevende og avansert behandling i hjemmene. Syke mennesker vil 
bo i egne hjem lengst mulig. Dette krever nok ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten. 
I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet hjemmehjelpere, BPA, 
ergoterapeut, fysioterapeut og kreftsykepleier i funksjonen.  
Ansatte har oppmøtested både på Terråk og Bindalseidet, og sees i sammenheng med at det er en 
vidstrakt kommune og ansatte tilbringer mye tid i bil. Det er investert i velferdsteknologi for å 
redusere kjøretid slik at tverrfaglige møter kan gjennomføres digitalt. Fysioterapeut og 
ergoterapeut er også sentrale i hverdagsrehabilitering, i tillegg til formidling av hjelpemidler til 
hjemmeboende. De jobber tverrfaglig sammen med annet helsepersonell i helsehjelp i hjemmet. 
Det er ergoterapeut som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk (tiltak 7). Ergoterapeut vil 
også ha en sentral rolle i innsatsteamet og i boveiledning. Rutiner for drift av teamet er så vidt 
igangsatt i 2021, og må fortsette i 2022. 
Praktisk bistand er stabil på søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 
stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad ligger inne med kr. 
200 000,-. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i 
lovgivningen kan støtte også gis i form av støttesamtaler/veiledning. 
Det gis tjenester i 28 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester 
etter individuelle behov. Etter renoveringen vil det komme en TV-løsning med 
informasjonskanal på alle leilighetene i omsorgsboligene i Gamle gårdsvei 21 B og C.  
 
Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie  
Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som kommunen eier. Årlig sum kr. 
250 000,-. 
 
Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet 
Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem, leier bolig, som har praktisk hjelp, 
miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer 
pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak og støttekontakt som utløses fra vedtak. Funksjonen har 
en økning i utgifter på kr. 2 528 335,- fra 2021 til 2022. Dette har sin årsak i redusert refusjon fra 
staten. Det er en avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorfunksjon til 
ungdom/unge voksne som trenger bistand i forbindelse med at de ikke følger ordinært skoletilbud 
etter grunnskolen (LOS-funksjon). 
 
Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Dette må sees 
i sammenheng med flytting til nytt bygg, og det planlegges fortsatt i forhold til drift av 
velferdsteknologi. Det er ikke satt av ekstra midler til dette, og det krever tid til omstilling på 
arbeidsmetode og tilvenne brukere ny drift. I tillegg er det en økning i behov i yngre 
brukergrupper. Selvstendiggjøring og myndiggjøring krever god logisk styring av ressurser. 
 
Behovet for støttekontakter og avlastning er varierende, men det er ønskelig å fortsatt bruke 
personell med riktig miljøarbeiderkompetanse til barn og unge voksne med behov. Dette for å 
fremme mestring tidlig, forebygge psykiske tilleggslidelser og adferd som på sikt kan øke 
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omsorgsbehovet. Dette tenker vi gir bedre tjenester enn hva vi klarer med tilfeldig innleie på 
timebaserte tjenester. Dette vil også kvalitetssikre veiledning av personell. Utgifter til 
kjøregodtgjørelse flyttes samtidig da det er en del av driften. Behovet for botrening skal dekkes, 
og kan løses innenfor dette ved nok ressurser. Det gis tjenester i 10 omsorgsboliger i tillegg til 
hjemmene. 
 
Psykiatrisk sykepleier er en 100 %-stilling. Stillingen er underlagt Botilbudet der det er flere 
enkeltbrukere, og det gjennomføres støttesamtaler etter enkeltvedtak besluttet i KE. Det er ikke 
planlagt stillingsressurs til lavterskeltilbud. Dette var et tilbud tidligere da stillingen var underlagt 
ansvar 1300. 20 % av stillingen til psykiatrisk vernepleier er tillagt en viktig funksjon i 
innsatsteamet (tiltak 4). Kommunen har øyeblikkelig hjelp døgnopphold i leilighet ved akutte 
behov. Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Statsforvalteren er på 
årlig tilsyn og brukermedvirkning er særs viktig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og 
pårørende skal involveres. Tilskuddet for ressurskrevende tjenester som for 2021 utgjorde kr. 
3 850 000,- er videreført i årene 2022-2025. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret 
ut fra sentrale føringer og ut fra tjenestebehov. 
 
Funksjon 25454 Botilbud Terråk  
Dette er tjenester til en person som leier bolig, har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. 
Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Funksjonen har en 
økning på kr. 73 902,- i økonomiplanperioden. 
 
ANSVAR 1330 – INSTITUSJON 
Samlet sett har dette ansvaret økte utgifter på kr. 906 809,- fra 2021 til 2022. Totalt budsjett på 
ansvaret er kr. 25 543 930,-. 
 
Budsjettpremisser: 
Bindal sykehjem driftes med 25 plasser hvor 18 plasser er tiltenkt for langtidsopphold. 5 plasser 
benyttes til korttidsopphold, rehabilitering, opphold for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, 
dag-/nattopphold og avlastning.  De siste 2 plassene er definert som kommunalt akutt 
døgnopphold (KAD) som er et alternativ til innleggelse på sykehus etter særavtale med Helse 
Nord-Trøndelag. Det er ingen egenbetaling på KAD-opphold. 
I budsjettet er det lagt inn en inntekt på egenbetaling for institusjonsopphold på kr. 3 050 000,-. 
I budsjettet er det lagt inn en inntekt på kr. 250 000,- for salg av varer og vaskeritjenester. 
I budsjetter er det lagt inn en inntekt på kr. 750 000,- for salg av middag til hjemmeboende. 
Det tildeles tjenester ved Bindal sykehjem etter BEON-prinsippet, og langtidsopphold tildeles i 
henhold til lokal Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. 
 
Generelle betraktninger/oppgaver: 
Det vil fortsatt være igjen arbeid med tilbakeflytting til tidligere areal og organisering av den 
videre driften i de nye lokalene. Dette gjelder både administrasjon, pleieavdeling, kjøkken og 
vaskeri. Det er ikke lagt inn noe ekstra i budsjettet til dette, og det planlegges organisert innenfor 
ordinær drift. 
Det er økte lønnsutgifter p.g.a. sentrale og lokale lønnsforhandlinger. I tillegg er utgifter til 
helligdagsgodtgjøring justert i henhold til lønnsøkning de siste årene. 
Det er økte utgifter i forhold til ferie og seniorpermisjon til ansatte over 60 år (til sammen 21 
enkeltuker som skal avvikles i løpet av 2022). 
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Det er varslet at ansatte tenker å gå av i 2022 og flere har signalisert at de tenker på å gå av de 
nærmeste fire årene. Dette gir et behov for å rekruttere personer med helsefaglig utdanning inn i 
stillingene. 
I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi og velferdsteknologi i nybygg, er det tilkommet 
nye lisens- og konsulentutgifter. Disse utgiftene vil det være mulig å redusere i forbindelse med 
overgang til skybaserte løsninger i løpet av den kommende økonomiplanperioden. 
Velferdsteknologien skal styrke egenmestringen til pasientene og redusere behovet for å øke 
helsepersonellressursen i tiden fremover. 
Det er opparbeidet et lokalt lager av smittevernsutstyr i forbindelse med Covid-19 pandemien 
som er tenkt opprettholdt innenfor ordinær drift. 
 
Funksjon 25350 Bindal sykehjem 
Funksjonen har en økning på kr. 300 999,- fra 2021 til 2022. Totalt budsjett på funksjonen er på 
kr. 23 336 380,-.  
I henhold til framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i 
behovet for institusjonsopphold i 2022. Budsjettet er planlagt ut fra en bemanning og drift på 25 
senger, og i løpet av året vil det være behov for å regulere inntekter og utgifter i regnskapet for at 
det skal gå i balanse.  
Det er store krav til de ansatte om å ha nødvendig kompetanse. Det er flere ansatte som tar etter- 
og videreutdanning. Dette er med på å øke kvaliteten på kommunens tjenester.  
I 2022 vil det ved Bindal sykehjem måtte jobbes videre med kontinuerlig kvalitetsforbedring og 
implementering av nye rutiner og dokumentasjon etter tilsynet fra Statsforvalteren i 2020. 
Etter sommeren 2021 er evalueringen at det for sommeren 2022 vil bli leid inn fagpersonell 
gjennom avtalen vi har med vikarbyråene for sommeren. Dette for å kunne ivareta et faglig 
forsvarlig tilbud. 
Pasientvarslingssystem er tatt i bruk som velferdsteknologi i avdelingen og det vil bli tatt i bruk 
nye funksjoner som to-veis tale og sensorteknologi etter hvert. 
Ved Bindal sykehjem er teknologien lukket medisinsløyfe iverksatt for å sikre rett medisin til rett 
pasient til rett tid. Målsettingen er å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen og redusere avvik.  
Ved Bindal sykehjem vil det etter renoveringen være TV-løsning med informasjonskanal på alle 
pasientrommene.  
Vaskeriet er renovert med barrieremaskiner og sluse mellom ren og skitten sone. Dette vil gi økt 
kvalitet på tjenestene og ivareta smittevern. 
Ved kjøkkenavdelingen vil det igjen bli drift fra kl. 7.30 til 20.00. Dette for at kjøkkenpersonell i 
større grad skal ivareta matproduksjon og oppvask. Dette gjør at helsepersonell kan fokusere på 
oppgaver de har utdanning og kompetanse til å utføre. Middag serveres i henhold til nasjonale 
anbefalinger på ettermiddagen kl. 15.30. 
 
Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon 
Her ligger lønn til 100 % stilling som leder av institusjonen, sekretær i 50 % stilling og 
driftsutgifter. Funksjonen har en økning på kr. 605 810,-. 
Det er økte utgifter til driftsavtaler i forhold til fagsystem og teknologiløsninger som er tatt i bruk 
og benyttes i helse og omsorg. Gjennomgang av driftsutgiftene vil bli tatt samtidig med at det blir 
tatt beslutning på videre fagsystem i løpet av 2022. Det vil ikke være noe å hente før beslutning 
på fremtidige løsninger er tatt. 
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På denne funksjonen er driftsutgifter samt lisenser til Visma Profil, Braathe, Telecom, Telia, 
Vingmed, Ascan, Sensio, Telenor, Esmiley, elektronisk meldingsutveksling, Visma 
Ressursstyring og e-læring som NHI samlet for å lettere kunne skaffe oversikt over utgiftene. 
 
Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg  
Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig som vi opprettet kommunalt akutt døgnopphold 
(KAD). Det er nå ikke tilskudd på ordningen og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD -
opphold ved sykehjemmet. I forhold til KOSTRA-rapporteringen er det viktig at det føres 
utgifter på denne funksjonen på slutten av året slik at det kommer frem at vi drifter kommunalt 
akutt døgnopphold i kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri. På 
Bindal sykehjem er 2 plasser satt av til dette formålet i tillegg til at en leilighet brukes til dette 
formålet. 
Det er ikke lagt inn utgifter her, men disse ligger inn under funksjon 25350 Bindal sykehjem.  
 
ANSVAR 1340 LEDER NAV 
Funksjon 24201 Sosialkontortjenester 
Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV 
Bindal fra 1.1.2020.  Ut ifra avtalen er det årlig budsjettert med kr. 940 000,- til drift av NAV-
kontoret.  
 
 
Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP 
Kvalifiseringsprogrammet er for personer med behov for langvarig stønad, som over tid vil 
kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp 
med kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til kvalifiseringsstønad i 
stedet for økonomisk sosialhjelp. Personene følges opp av NAV Nærøysund som krever refusjon 
fra Bindal kommune for stønaden. Budsjettert med kr. 200 000,- årlig.  
 
Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp 
Utbetales av NAV Nærøysund, som krever refusjon fra Bindal kommune. Det er budsjettert årlig 
med kr. 800 000,-. Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag.  
 
Funksjon 28301 Utbedringstilskudd 
Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom kommunal søknad til Husbanken, 
men må nå finansieres av kommunen. Formålet er å kunne gi tilskudd til tilpasninger slik at 
personer skal kunne bo i egnet bolig til tross for funksjonsnedsettelser. Tilskuddet er 
behovsprøvd i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Kommunen har budsjettert med 
tilskudd på kr. 200 000,- årlig.  
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ANSVAR 1400 og 1410– PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOR, BRANNSJEF 
 
1400 Plan- og utviklingssektor 
 
Budsjett 2021 Kr. 21 735 125,- Budsjett 2022 Kr. 21 333 137,- 

 
Budsjettpremiss 
 
 
Plan- og utviklingsektoren har totalt 18,86 årsverk som er fordelt slik: 
Administrasjon  7      årsverk fordelt på 7 stillinger 
Uteavdeling   5,5   årsverk fordelt på 6 stillinger 
Renhold   6.36 årsverk fordelt på 9 stillinger 
 
 
Budsjett for plan og utvikling viser for 2022 en reduksjon på. kr. 401 988,- sammenlignet med 
2021.  
 
Endringer av betydning er kommentert nedenfor på funksjonsnivå. Alle beløp er opplyst eks. 
mva. 
 
Funksjon 12004 Plan og utvikling 
Budsjett for 2022 viser en reduksjon fra 2021 på kr. 14 081,-. Fast lønn er redusert med kr.  
357 000,- i 2022. Dette har årsak i at det er belastet byggeledelse på 2 investeringsprosjekt på til 
sammen kr. 440 000,-. Utover dette var det for 2021 tatt inn refusjon foreldrepenger på  
kr. 263 000,-, uten at det var lagt inn vikar. Resterende differanse skyldes lønnsstigning samt 
mindre justeringer. 
Funksjonen er budsjettert med kr. 3 619 904,- i 2022, og kr. 4 061 824,- i årene 2023-2025. 
Budsjettet i 2021 var på kr. 3 633 985,-. 
 
Funksjon 12007 Kantinedrift  
Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat. Tidligere var også 
matsalg med på å finansiere driften. Funksjonen har vært basert på selvkost, men det viser seg at 
dette er en utfordring. Utgifter til kaffe for både administrative og politiske møter blir belastet 
kantinedrift, men gir ingen inntekter. For 2022 er det besluttet å fase ut kaffeautomat i kantine 
med bakgrunn i at den driftes med mynt og blir lite brukt. Alternativt må det investeres i nytt 
utstyr med annen betalingsløsning. Det er i budsjettet for 2022 kalkulert med utgifter til kaffe for 
møter og besøk for kr. 5 000,-. 
 
Funksjon 13001 Bindal rådhus 
Budsjett for Bindal rådhus viser reduserte utgifter for 2022 på kr. 39 000,-. 
Dette har årsak i økte lønnsutgifter på kr. 55 000,-, og reduserte vedlikeholdsutgifter på  
kr. 100 000,-, samt mindre justeringer. Det er i investeringsbudsjett tatt inn kr. 100 000,- til 
utvendig oppgradering. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 615 545,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 
1 654 277,-.  
 
Funksjon 22151 Terråk barnehage 
Terråk barnehage har for 2022 reduserte utgifter på kr. 33 000,-. Dette er i hovedsak ekstra 
vedlikehold på kr. 30 000,- for 2021 som ikke er videreført i 2022. 
 



 
 Side 42 av 51

Funksjonen er budsjettert med kr. 1 028 044,- i 2022, kr. 958 044,- i 2023-2025. Budsjettet i 
2021 var på kr. 1 061 201,-.  
  
 
Funksjon 22152 Bindalseidet barnehage 
Bindalseidet barnehage har for 2022 en liten økning på kr. 6 000,-. Ekstraordinært vedlikehold er 
tatt inn med kr. 50 000,- mot kr. 60 000,- i 2021. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 652 778,- i 2022, kr. 602 778,- i 2023-2025. Budsjettet i 2021 
var på kr. 646 520,-.  
 
 
Funksjon 22153 Kjella barnehage 
Kjella barnehage har en reduksjon på kr. 43 000,- for 2022. Dette er i hovedsak en reduksjon i 
ekstra vedlikeholdsmidler på kr. 30 000,- som for 2021 var på kr. 50 000,- 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 390 476,- i 2022, kr. 370 476,- i 2023-2025. Budsjettet i 2021 
var på kr. 433 935,-. 
 
 
Funksjon 22251 Terråk skole 
Budsjett for Terråk skole for 2022 viser en reduksjon på kr. 106 000,-. Årsak er reduksjon i 
vedlikeholdsutgifter på kr. 50 000,- og lønnskostnader på kr. 66 000,-. Levering av avfall er økt 
med kr. 20 000,-, samt økning i sykelønnsrefusjon på kr. 20 000,-. 
Det er avsatt 100% stilling til vaktmestertjenester for Terråk skole og barnehage. Som følge av 
naturlig avgang ved årsskiftet 21/22 vil denne resursen måtte erstattes. Ved utlysning/erstatning 
av stillinger vurderes det behov, noe som også er gjort i denne anledning. 
Uteavdelingen har pr. i dag en person som er øremerket kommunale byggetjenester. Dette viser 
seg å ha god økonomisk effekt og gir fleksibilitet og forutsigbarhet i egne prosjekter. 
Vedlikehold og mindre byggeprosjekter som er tatt inn i budsjett forutsetter at oppgavene blir 
utført av eget personell. Alternativt vil det være nødvendig å øke vedlikeholdspostene 
betraktelig. Det er også et faktum at tilgangen på snekkere er utfordrende. 
 
Det har også opparbeidet seg et betydelig etterslep på vedlikehold i og med at det de siste 4 år har 
vært gjennomført store byggeprosjekt der også eget mannskap har blitt prioritert for oppgaver 
som ikke har vært i anbudsgrunnlag. Ved å ikke ansette ressurs ved Terråk skole og barnehage 
vil den ressursen vi har på vedlikehold måtte gå inn i denne funksjonen, og etterslep på 
vedlikehold vil bli ytterligere forsterket. Uteavdelingen har pr. i dag 5,5 årsverk og har 
stillingshjemler på 5,6 årsverk. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 4 790 112,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 
4 896 521,-. 
 
Funksjon 22252 Bindalseidet skole 
Bindalseidet skole har en økning i budsjettet med kr. 162 000,- som har årsak i utskifting av 
bassengfilter. Dette er i h.h.t husleieavtalen som sier at Bindal kommune dekker 
enkeltinvesteringer til vedlikehold som overstiger kr. 100 000,-. 
 
Det fremmes egen sak til kommunestyret 9.12.21 med forslag om reforhandling av avtale med 
Bindalseidet skole. Reforhandlingen er tenkt å skje i 2022. Det er ikke lagt inn mulig effekt i 
økonomiplanen av reforhandlingen, men fra kommunedirektørens side er det forventninger om 
en viss økning i husleien. Det er også andre forhold i eksisterende avtale som må ses på. Ny 
avtale legges fram for kommunestyret til behandling. 
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Administrasjonen vil i 2022 vurdere bassengdriften med tanke på å se på drift av kun ett basseng 
i kommunen.  
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 1 199 000,- i 2022, kr. 1 016 000,- i 2023-2025. Budsjettet i 
2021 var på kr. 1 037 468,-.  
 
 
Funksjon 26150 Bindal sykehjem 
Budsjett for 2021 viser en reduksjon på kr. 223 000,- fra 2021. Dette har sin årsak i reduksjon i 
energiutgifter, på kr. 150 000,-, sykelønnsrefusjon kr. 40 000,-, samt mindre justeringer. 
 
Funksjonen er budsjettert med kr. 3 943 232,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på kr. 
4 166 753,-. 
 
Funksjon 26501 Kommunale boliger 
Kommunale boliger har for 2022 økt utgift på kr. 232 000,-. Dette har hovedårsak i vedtatte salg 
av 5 boenheter som kan gi reduserte leieinntekter på kr. 220 000,-. 
 
Funksjonen er budsjettert med en nettoutgift på kr. 81 782,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var på 
nettoinntekt på kr. 151 963,-. 
 
Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger 
Det er økning i inntekter på kr. 100 000,- fra 2021. Funksjonen er budsjettert med kr. 359 383,- 
mot kr. 451 147,- i 2021.  
 
Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk 
Budsjett for 2022 viser økte leieinntekter på kr. 591 000,- p.g.a ferdigstillelse av nye 
omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet..  
 
Funksjonen er budsjettert med nettoinntekt på kr. 1 328 226,- i 2022-2025. Budsjettet i 2021 var 
på kr. 742 025,-  
 
Funksjon 26551 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter (Ivarhaugveien 3 A) 
Bygget er nå inne i sitt første hele driftsår og driftskostnadene og leieinntekter er mer 
forutsigbare. Dagens utleiesituasjon (4 leiligheter) tilsier at leieinntekten vil ligge på kr. 350 
000,- i 2022. 
 
Funksjonen er budsjettert med nettoutgift på kr. 389 779,- hvert år.  
 
Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A) 
Bygget er nå inne i sitt første hele driftsår og alle 4 leiligheter er utleid. 
Dette gir leieinntekter for 2022 på kr. 350 000,- 
 
Funksjonen er budsjettert med nettoinntekt på kr. 117 107,- hvert år.  
 
Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom 
Det er lagt inn kr. 62 000,- til sommerjobb for skoleungdom i 2022. Dette er en reduksjon på kr. 
17 000,- fra 2021. Årsaken er redusert interesse for tiltaket. 
 
Funksjon 30300 Kart og oppmåling 
Budsjett 2022 viser reduksjon i utgifter fra kr. 55 000,- i 2021 til kr. 35 000,- i årene 2022-2025. 
Dette har årsak i økte inntekter på oppmålingsgebyr. 
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Funksjon 32552 Diverse næringsformål 
Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til 
næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2022 er budsjettert med kr. 907 000,- likt 
med 2021.  
 
Bruk av næringsfond   
Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler: 
Funksjon     Beløp 
12000 Lærling Sentraladministrasjon kr.  157 655,- 
25350 Lærling Bindal sykehjem  kr.  661 254,- 
32150 Kontingent LVK og LNVK  kr.    58 000,- 
27350 Sommerjobb skoleungdom  kr.    61 893,- 
12004 Plan og utvikling   kr.   190 000,- 
32558 Omstillingsmidler   kr.    666 000,- 
32552 Tilskudd næringsfond   kr.   600 000,- 
32552 Kystriksveien    kr.     45 000,- 
32552 Helgeland reiseliv   kr.   130 000,- 
32554 Ungdomspakken   kr.     40 000,- 
32902 Landbrukskontoret   kr.   182 000,- 
32552 Videreføring skogprosjekt Namdal kr.     15 000,- 
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark  kr.     42 000,- 
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd  kr.     32 000,- 
32552 Prosjekt bærekraft   kr.     18 000,- 
32552 Kontingent NFKK   kr.     25 000,-  
  
 
Sum bruk næringsfond 2022   kr. 2 923 802,-  
 
 
Funksjon 32553 Konsesjonsavgifter 
Funksjonen er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet.  
 
Funksjon 32558 Omstillingsmidler Bindal kommune 
Med bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har satt av kr. 2 000 000,- i ekstraordinære 
omstillingsmidler til Bindal kommune i år vil omstillingsarbeidet videreføres. Midlene må ikke 
benyttes i 2021. Midlene skal benyttes til videreutvikling av Brukstomta næringspark AS og 
annet omstillingsarbeid, jfr egen sak til Bindal kommunestyre 9.12.21 om videreføring av 
omstillingsarbeidet. Det er en forutsetning fra fylkeskommunen sin side at Bindal kommune 
bidrar med 25 % av et totalprosjekt på kr. 2 666 666,-, slik at Bindal kommunes andel blir kr. 
666 666,-. Beløpet belastes næringsfondet.  
 
Funksjon 32902 Landbrukskontoret  
Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2022 økt med kr. 291 000,-. Dette har sin årsak i økte 
lønnskostnader i forbindelse med nytilsetting, samt bortfall av prosjektmidler fra skogprosjekt.  
 
Funksjonen er budsjettert årlig med utgift på kr. 1 349 095,- mot kr. 1 057 341,- i 2021.  
 
Funksjon 33200 Kommunale veier 
Det er for 2021 budsjettert med ca. samme kostnad som 2021. Budsjettet er på kr. 2 815 631,-. 
 
Funksjon 33250 Vei og gatelys 
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Vei og gatelys for 2022 er videreføring fra 2021, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av 
skolenære områder med kr. 50 000,-. 
 
Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann 
Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på 
funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 75,5%. 
Dette betyr underdekning for 2022. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at 
gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for 
budsjett 2022 er reduksjon i gebyr vann på 20%. 
 
Funksjon 35300 Avløp 
Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på 
funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 53,4%. 
Dette betyr underdekning for 2022. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at 
gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for 
budsjett 2022 er reduksjon i gebyr vann på 25%. 
 
Funksjon 35400 Tømming septik/slam 
Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 101,1 %.  MNA har vedtatt prisstigning på 
slamtømming med 5%. Med bakgrunn i dekningsgrad foreslås slamgebyr uendret for 2022. 
 
Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall 
Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 93,9 %. Utover dette har MNA 
vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 3,5 % og 7,5% på fritidsabonnement.  Situasjonen 
for renovasjon er i stor grad den samme som for vann og avløp med overskudd som er avsatt på 
fond de senere år. Differanse i dekningsgrad og prisstigningen dekkes av fond. Gebyrer foreslås 
uendret for 2022. 
 
Funksjon 36050 Parker/grøntanlegg 
Parker og grøntanlegg har en nedgang i kostnader på kr. 58 000,-. Dette har årsak i innkjøp av 
gressklipperutstyr i 2021 som ikke videreføres til 2022. 
 
Funksjon 37500 Museumsbygninger 
Helgeland Museum har søkt om midler til vedlikehold av bygninger. Helgeland Museum har 
utarbeidet notat som er vedlagt budsjettsaka. I e-post presiseres det at det søkes om kr. 80 000,- 
for 2022 og deretter kr. 20 -30 000 årlig fra 2023. I kommunedirektørens forslag er det ikke 
funnet for rom for midler til søknaden. 
 
Funksjon 38551 Kjella skolebygning 
Utgifter for drift av Kjella skolebygning er videreført med kr. 317 000,- i 2022. Fra 2023 er det 
satt årlig besparelse på kr. 317 000,-, dvs at funksjonen er satt i kr. 0,-. Dette innebærer at man 
skal benytte 2022 til å se på andre lokaler for barnehagen. 
 
1410 Brannsjef 
Budsjett 2021 Kr. 2 802 114,- Budsjett 2022 Kr. 2 841 931,- 

 
Budsjettpremiss 
 
I Bindal brannvesen er det totalt 25 mannskaper inkl. brannsjef og varabrannsjef. 
 
 
Funksjon 33801 Feiing og tilsyn 
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Selvkostregnskapet for feiing viser dekningsgrad på 71,3 %, Dette betyr underdekning for 2022. 
Det er varslet prisstigning på 10%, men med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om 
at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Gebyrer 
foreslås derfor uendret for 2022. 
 
 
Funksjon 33901 Brannvesen 
Funksjon brannvesen har en økning på kr. 53 704,- for 2022, Årsaken er i hovedsak økning av 
kjøp av tjenester fra 110-sentralen på kr 42 000,-, samt lønnsstigning. 
 
 
ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD 
 
Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik 
Premieavvik, kr. 7 149 809,-, er budsjettert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til 
disposisjonsfond for senere tilbakeføring. 
Amortisering av premieavvik, kr. 4 606 683,- dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond. 
 
Funksjon 17300 Premiefond 
Budsjettert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr. 961 610,-. 
 
Funksjon 32150 Konsesjonskraftsalg 
Det ligger i økonomiplan 2021-2024 inne konsesjonskraftsinntekter på kr. 3 750 000,- (2021), kr. 
5 000 000,- (2022), kr. 5 500 000,- (2023) og kr. 6 000 000,- (2024). Strømnettet i Norge er delt 
inn i fem forskjellige regioner. Sør i landet har kraftprisene vært svært høye den siste tiden, mens 
dette ikke har vært tilfelle i vårt område. Kommunen og Bindal Kraftlag SA har jevnlig dialog 
om kraftmarkedet og kraftpriser. Det er vanskelig å anslå utviklingen i kraftpriser i et marked der 
mange faktorer spiller inn, og der ekspertene sliter med å treffe på sine vurderinger.  
 
Konsesjonskraftinntektene er dermed heftet med høy grad av usikkerhet. I slutten av november 
2021 skal kommunen og kraftlaget forhandle, og det fremmes egen sak til kommunestyret i 
desember 2021 om kraftinntekter 2022. I kommunedirektørens forslag ligger det årlig inne kr. 
5 500 000,- i konsesjonskraftinntekter for årene 2022-2025. 
 
Funksjon 84051 Havbruksfond/arealavgift 
Det vises til tekst under generelle kommentarer – se side 15. 
 
Havbruksfondet er frie midler, og resterende midler etter at budsjettert er saldert er i 
økonomiplanperioden avsatt disposisjonsfondet. Hvordan dette skal gjøres i fremtiden, vil 
utfallet av sak til kommunestyret i februar 2022 avgjøre. 
 
Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån 
Oversikt over beregnet netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen) 
(netto lånegjeld=langsiktig gjeld eks pensjonsforpliktelser fratrukket startlån og ubrukte 
lånemidler) 
 
Bindal kommune har et mål om at langsiktig gjeld ikke skal økes i forhold til vedtatt 
økonomiplan 2020-2023. Beregnet lånegjeld var etter denne plan kr. 213 530 000,- ved utgangen 
av 2023. I økonomiplanen 2022-2025 er dermed måltallet oppnådd. 
 
Netto lånegjeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Lånegjeld 1/1 186 077 224 207 211 804 218 476 209 882 202 296 
Avdrag 8 369 20 938 7 885 8 594 8 566 8 660 
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Låneopptak 46 500 8 535 15 266 0 980 0 
Lånegjeld 31/12 224 207 211 804 218 476 209 882 202 296 193 636 
Utlån  7 252 7 084 6 793 6 498 6 189 5 855 
Ubrukte 
lånemidler 

23 748 0 0 0 0 0 

Nto lånegjeld 
31.12. 

216 955 204 720 211 683 203 384 196 107 187 781 

       
Innbyggere (stk.) 
(estimert) 

1397 1402 1387 1372 1363 1348 
 

Nto. lånegjeld pr. 
innbygger  

155 146 152 148 143 139 

I % av 
driftsinntekter 

101,4 106,0       101,6 107,3 97,0 99,7 

 
 
 
Oversikt over renter og avdrag (lån til eget bruk) i økonomiplanperioden (tall i hele tusen) 
 
Renter og 
avdrag 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

Renter 3 955 2 865 4 242 4 400 4 244 4 108 
Avdrag 6 760 17 949 7 885 8 594 8 566 8 660 
Sum renter og 
avdrag 

10 715 20 814 12 127 12 994 12 810 12 768 

 
 
Funksjon 88003 Disposisjonsfond  
For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å avsette/bruke av disposisjonsfondet. I 
2022 og 2024 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond med henholdsvis kr. 11 937 601,- i 
2022 og kr. 11 469 794,- i 2024. I 2023 og 2025 er det budsjettert bruk av disposisjonsfond på 
henholdsvis kr. 3 750 915,- i 2023 og kr. 2 406 190,- i 2025.  
I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til egenkapitalinnskudd 
og underdekning mottatte avdrag på startlån, på totalt kr. 1 490 000,- i 2022, kr. 1 523 000,- i 
2023. kr. 1 504 000,- i 2024 og kr. 1 475 000,- i 2025, da disse ikke kan lånefinansieres. 
Totalt i økonomiplanperioden blir netto tilføring til disposisjonsfondet kr. 11 258 290,-. 
 
Bindal kommune har et mål om at disposisjonsfondet skal være minimum 10 % av 
driftsinntektene, og i forslaget til økonomiplan ligger gjennomsnittet på 34,6 %, og måltallet er 
oppnådd. 
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Oversikt over disposisjonsfond: 
Disposisjonsfond 2021 2022 2023 2024 2025 
Saldo 1/1 85 528 260 0 0 0 0 
-Premieavvik 16 193 080 0 0 0 0 
-Avsatt midler 2 942 489 0 0 0 0 
Korr. saldo 1/1 66 392 691 58 160 059 68 607 660 62 333 745 72 299 539 
-Bruk drift 8 232 632 0 3 750 915 0 2 406 190 
-Bruk investering  1 490 000 1 523 000 1 504 000 1 475 000 
+ Avsetninger 0 11 937 601 0 11 469 794 0 
Beregnet saldo 
31/12 

58 160 059 68 607 660 62 333 745 72 299 539 68 418 349 

i % av 
driftsinntektene 

30,1 32,9 33,4 35,8 36,3 

 
 
 
Investeringsbudsjett 2022 – 2025 
 
Bevilgningsoversikt A investering Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 
     
Investeringer i varige driftsmidler  20 482 401 0 1 100 000 0 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 950 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 831 000 818 000 813 000 809 000 
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 22 263 401 1 818 000 2 913 000 1 809 000 

     
Kompensasjon for merverdiavgift -2 115 880 0 -120 000 0 
Tilskudd fra andre -3 000 000 0 0 0 
Salg av varige driftsmidler -100 000 0 0 0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -291 000 -295 000 -309 000 -334 000 
Bruk av lån -15 266 521 0 -980 000 0 
SUM INVESTERINGSINNTEKTER -20 773 401 -295 000 -1 409 000 -334 000 
Videreutlån 0 0 0 0 
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 0 0 0 0 
Overføring fra drift -1 490 000 -1 523 000 -1 504 000 -1 475 000 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne  
investeringsfond 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp  0 0 0 0 
Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger  -1 490 000 -1 523 000 -1 504 000 -1 475 000 
Fremført til inndekning i senere år 
udekket beløp  0 0 0 0 
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Alle investeringstiltak med unntak av startlån og egenkapitalinnskudd KLP foreslås finansiert 
med låneopptak. 
 
Startlån (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024) 
 
Det er ikke lagt inn utlån i perioden 2022-2025. 
Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr. 831 000,- i 2022, kr. 818 000,- i 2023, 
kr. 813 000,- i 2024 og kr. 809 000,- i 2025. 
Mottatte avdrag på startlån er lagt inn i hht prognose fra Lindorff, med kr. 291 000,- i 2022, kr. 
295 000,- i 2023, kr. 309 000,- i 2024 og kr. 334 000,- i 2025. Avvik mellom avdrag til 
Husbanken og mottatte avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr. 540 000,- i 2022, 
kr. 523 000,- i 2023, kr. 504 000,- i 2024 og kr. 475 000,- i 2025. 
 
 
Egenkapitalinnskudd (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 
2024) 
 
Egenkapitalinnskudd KLP er lagt inn med kr. 950 000,- i 2022, kr. 1 000 000,- i 2023-2025. 
Egenkapitalinnskuddet finansieres av disposisjonsfondet. 
 
Servere Bindal rådhus 
I 2022 er det lagt inn forslag om investeringstiltak på nye servere kr. 530 000,-. Eksisterende 
servere er fra 2014, og det anbefales bytte hvert 5. år for å sikre tilgang til deler.  
 
Fasiliteter plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er 
vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024) 
Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og 
garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av 
skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at det 
bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom 
og garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav 
fra arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er vedtatt i økonomiplan for 2021. 
Prosjektet er pågående, og vil bli ferdigstilt i 2022. 
 
Brannbil Bindalseidet (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 
2024) 
 
Dagens brannbil på Bindalseidet er fra 1998 og er moden for utskifting. Med lange avstander og 
store areal er Bindal kommune helt avhengig av at beredskapen på Bindalseidet fungerer 
optimalt. Det er i denne sammenheng viktig at de besitter utstyr som kan takle de utfordringer 
som man møter. Dagens brannbil på Bindalseidet er ikke dimensjonert for dagens bruk, verken i 
forhold til lasteevne, utstyrskrav eller den driftssikkerhet som forventes. Ny bil med dagens 
teknologi og driftssikkerhet vil bidra til økt beredskap og større mulighet for å takle stadig nye 
forventninger. Bilen som er tiltenkt registreres som lett lastebil med totalvekt 7500 kg. 
Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022 med kr. 2 100 000,- Det er budsjettert med salg av 
eksisterende brannbil med kr. 100 000,-. 
I forbindelse med motorhavari i 2021 ble det politisk vedtatt å framskynde bestillingsprosessen 
av ny brannbil. 
Dette betyr at brannbilen er bestilt, men levering vil ikke skje før i 2022 som er i h.h.t 
økonomiplan. 
 
Asfalt Aakvikveien 
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Kommunal vei til Aakvik har en asfaltert strekning på ca. 600m. Denne strekningen er i veldig 
dårlig forfatning og har behov for reasfaltering. Kostnader ca. kr. 500 000,- eks mva.  
Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024. 
 
Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak 
investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024) 
 
Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet over, men gjelder lager, sandlager, verksted og 
garasjer for uteavdelingen ved plan og utviklingssektoren. Det ble engasjert arkitekt for 
utarbeidelse av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til  
kr.7 335 000,- eks mva. 
Kostnadsoverslaget som ble utarbeidet i 2019 er ikke prisjustert for 2022. Dette med bakgrunn i 
at prosjektet ikke har vært ute på anbud og at det ønskes mere sikre kostnader før eventuell ny 
behandling. 
Prosjektet er i økonomiplan satt til gjennomføring i 2022. 
 
Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk (videreført tiltak investering som er 
vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024) 
 
I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram 
løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen fra Helifossen  
kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt. Det ble 
for 2021 avsatt kr. 1 000 000,- til prosjektet. Brukstomta Næringspark søkte i september 2021om 
støtte til framføring av nødvendig vannkvalitet for settefiskanlegg på Brukstomta Næringspark. 
Søknaden ble innvilget av kommunestyret med kr. 380 000,-. Prosjektet er et samarbeidprosjekt 
med Bindal kommune og er kalkulert til kr. 2 505 000,- med kommunalt bidrag for oppgradering 
av drikkevann på kr. 1 245 000,-. Dette innebærer at kostnadene knyttet til den kommunale 
andelen økes med kr. 245 000,- til kr. 1 245 000,-.  
Gjennomføring av prosjektet er i budsjett satt til 2022. 
 
Vedlikehold kommunale boliger 
For 2020 ble det avsatt kr. 250 000,- til vedlikehold av kommunale boliger, av dette gjenstår kr. 
223 000,-. Tanken var å benytte egne ansatte for å få mest mulig ut av midlene. Med mange 
pågående prosjekt har vedlikehold av kommunale boliger ikke blitt prioritert og midlene blir 
heller ikke benyttet i 2021. Midlene avsettes på nytt for 2022. 
 
Nytt låssystem Bindal rådhus 
Gjennom årenes løp har det kommet på avveie flere nøkler til låssystemet på rådhuset. 
Låssystemet er også utgått på dato og mange sylindre/nøkler er utslitt. Det medfører store 
kostnader å komplettere med sylindre, nøkler og låskasser. Med de avvik vi har med nøkler på 
avveie er sikkerheten betraktelig svekket. I flg. leverandør vil det ikke være økonomisk forsvarlig 
å oppgradere gammelt system. Det anbefales derfor nytt låssystem med elektronisk funksjon med 
brikke på dører som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med 
øvrige elektroniske system som er investert i på skole og helsebygg. 
Det er innhentet kostnadsestimat på nytt system og det vil beløpe seg til ca. kr. 480 000,-eks mva. 
Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024. 
 
Trafikksikkerhetstiltak skole og barnehage Bindalseidet 
Trafikksikkerhetstiltak ved Bindalseidet skole og barnehage er nå inne i sluttførende fase. 
Det er tidligere innvilget trafikksikkerhetsmidler til reguleringsplan 2020 og 
byggeplan/anbudsgrunnlag i 2021. Det er gitt tilsagn på kr. 3 000 000,- i tilskudd på 
trafikksikkerhetsmidler for gjennomføring i 2022. Total kostnad for prosjektet er beregnet til kr. 
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5 783 000,- eks mva Dette er basert på innhentet anbud, samt 5% sikkerhetsmargin, 
oppfølgingskostnader samt prisstigning. 
 
Vedlikehold Bindal rådhus 
Bindal rådhus ble ferdigstilt i 1987, og det har vært begrenset med vedlikehold. 
Kledning på yttervegg i gavl mot sørvest har synlige råteskader og bør skiftes før skadene blir 
mer omfattende. Det vil i samme operasjon være fornuftig å skifte vindu (8 stk) når kledning er 
tatt av. Det er også andre synlige råteskader som må ivaretas etter hvert. 
Kostnad ca. kr. 100 000,- basert på gjennomføring med egne mannskaper 
Gjennomføring er i budsjett satt til 2022. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.11.2021 
 
Knut Toresen   
kommunedirektør   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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