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Agenda:
Kulturelt innslag fra kulturskolen
Orienteringssaker:
- Flerbrukshus og svømmehall i Leksvik v/ prosjektleder Trond Tråsdahl, Talde
Prosjektstyring AS
- Stadsbygd omsorgssenter v/prosjektleder Mette Solberg, Prosjektstyring AS
- Digitalisering i kommunene på Fosen v/ digitaliseringsrådgiver Tom André Bredesen ,
Fosen IKT
- Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 v/ rådmann Vigdis Bolås
Interpellasjoner:
- Indre Fosen Fremskrittsparti v/ Kurt Myrabakk: Forskrifter for Indre Fosen kommune
- Indre Fosen Fremskrittsparti v/ Kurt Myrabakk: Kommunestyret i perioden 2019-2023
Saksbehandling
(se sakskart)
Informasjon ved rådmannen
Informasjon ved ordføreren
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Saksnr
FO 3/18
FO 4/18
PS 61/18
PS 62/18
PS 63/18
PS 64/18
PS 65/18
PS 66/18

Sakstittel
Interpellasjon - rydde opp i de kommunale forskriftene for
Indre Fosen kommune
Interpellasjon - kommunestyret i perioden 2019 - 2023
Reguleringsplan for Skavelmyra industriområde
Reguleringsplan for Haltvollhaugen - sluttbehandling
Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune
2018-2020
Ny selskapsavtale for Fosen kommunerevisjon IKS - 2018
Elin Tronstad Rønning - søknad om fritak fra politiske verv ut
perioden
Sigurd Saue (SV) - verv etter endt permisjon
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Lukket

Interpellasjon forskrifter for Indre Fosen kommune.
I gamle Leksvik og Rissa kommuner fantes det en hel del kommunale forskrifter. Disse ble vi
politikerne informert om at vi ville få opp til ny politisk behandling i forbindelse med
sammenslåingen. Flere av forskriftene var utdaterte og enkelte var ulike i de to kommunene. Så langt
har det vært lite å se til disse. Ut fra lovdata kan det se ut til at de alle bare er videreført for Indre
Fosen kommune.
Ved å søke på lovdata finner jeg ca. 15 forskrifter som er gjeldende for Rissa kommune og ca. 8 for
Leksvik kommune, hvorav alle ser ut til å være videreført til Indre Fosen kommune, uten at det har
blitt politisk behandlet. Flere av forskriftene ser ut til å være gamle og utdaterte, og burde muligens
vært opphevet gjennom politiske vedtak, andre bør muligens omformuleres og tilpasses Indre Fosen
kommune.
På Lovdata.no sin side finner jeg en forskrift som heter: «Forskrift for bruk av luftfartøy og

motorfartøy, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.»
Videre står det at denne gjelder for Indre Fosen kommune.
Og at «Rissa kommunestyre har 6. oktober 1988 vedtatt forskrift i henhold til lov om

motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82. Forskriften er godkjent av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15. november 1988.»
Denne forskriften mangler medvirkning fra tidligere Leksvik kommune, og er snart 30 år.

Vil ordfører ta grep for å få ryddet opp i de kommunale forskriftene for Indre Fosen kommune, og
sikre demokratisk behandling av alle forskrifter som gjelder for kommunen, ved å bringe forskriften
ovenfor, og øvrige aktuelle forskrifter, inn på sakskartet for snarlig politisk behandling?

Kurt Myrabakk, Indre Fosen FrP
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Fra: Kurt Myrabakk[kurtmyrabakk@gmail.com] Dato: 25.07.2018 22:23:22 Til: Saghaug Steinar Kopi: Bolås
Vigdis; Dag-Jøran Ness; Småvik Marthe Helen; Overland Tormod; Postmottak Indre Fosen kommune;
redaksjonen@fosna-folket.no Tittel: Interpellasjoner
Oversender 2 interpellasjoner til neste kommunestyre.
Kurt
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Interpellasjon «Kommunestyret i perioden 2019 – 2023»
Trondheim kommune, med 190 000 innbyggere, har et bystyre på 67 medlemmer. Disse har ett møte
i måneden, normalt på torsdager kl. 17.00 i bystyresalen på Rådhuset.
Med dette som bakteppe er det vanskelig å forstå hvorfor Indre Fosen kommune, med 10 000
innbyggere, skal måtte ha 37 kommunestyrerepresentanter, og at kommunestyremøtene må foregå
på dagtid. Indre Fosen Fremskrittsparti ønsker derfor å fremme to saker til debatt, med håp om å få
en sak fremmet for snarlig politisk behandling fra posisjonen i Indre Fosen kommune:
1. Antall kommunestyrerepresentanter
Vi viser til punkt 9 i Intensjonsavtalen mellom Leksvik og Rissa.
"Kommunestyret vil i den første perioden bestå av 37 representanter."
Kommuneloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#§6) sier at det
må være minst 27 representanter i en kommune med over 10.000 innbyggere. Indre Fosen har
10.108 innbyggere ifølge Wikipedia
(https://no.wikipedia.org/wiki/Indre_Fosen#Tettsteder_og_bygder).
Sammenslåingsprosessen mellom tidligere Leksvik og Rissa har kommet langt. Indre Fosen FrP ser
derfor ingen grunn til at vi skal organisere oss politisk som om at kommunen har mellom 50 000 og
100.000 innbyggere, hvor kravet i kommuneloven er at kommunestyret må bestå av minimum 35
representanter.
Ved å gå fra 37 til 27 representanter er det åpenbart at en vil kunne kutte administrasjonskostander i
Indre Fosen kommune, og dermed frigjøre penger som heller kan brukes på kommunale tjenester
som innbyggerne har bruk for.
2. Tidspunkt møtene avholdes
Med dagens ordning gjennomfører Indre Fosen kommune alle sine politiske møter på dagtid. Det er
nok fordeler for enkelte med dagens løsning, men som vi har vist ovenfor klarer Trondheim
kommune fint å gjennomføre sine møter på kveldstid.
Kveldsmøter vil gi reduserte kostander til tapt arbeidsfortjeneste for kommunen og gjøre det lettere
for folk i arbeid å delta i politikken. Det er til tider stort fravær fra kommunestyremøtene på grunn av
jobb med dagens møteordning. Kveldsmøter vil dermed frigjøre penger som heller kan brukes på
kommunale tjenester i stedet, og gjøre det lettere for yrkesaktive å delta i politikken som folkevalgt.
Alle representantene som sitter i dagens kommunestyre er klar over de økonomiske utfordringene
vår nye kommune står ovenfor. Indre Fosen FrP mener at reduserte kommunale utgifter til politikere,
og mer penger til tjenester til innbyggerne, bør være en fornuftig vei å gå for Indre Fosen kommune.
Vi ønsker derfor å stille følgende spørsmål til ordføreren.
Vil ordføreren redusere administrasjonskostnadene i Indre Fosen kommune, og dermed frigjøre mer
penger til tjenester til innbyggerne våre, ved å sette denne saken på sakskartet for snarlig politisk
behandling?

Kurt Myrabakk, Indre Fosen FrP
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Fra: Kurt Myrabakk[kurtmyrabakk@gmail.com] Dato: 25.07.2018 22:23:22 Til: Saghaug Steinar Kopi: Bolås
Vigdis; Dag-Jøran Ness; Småvik Marthe Helen; Overland Tormod; Postmottak Indre Fosen kommune;
redaksjonen@fosna-folket.no Tittel: Interpellasjoner
Oversender 2 interpellasjoner til neste kommunestyre.
Kurt
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Saksframlegg
Saksnr
25/18
61/18

Møtedato
12.06.2018
13.09.2018

Utvalg

Arealutvalget
Kommunestyret

Saksbehandler: Siri Vannebo
Arkivsak: 2018/444
Dato: 24.05.2018
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Plankart

2

Reguleringsbeskrivelse

3

Reguleringsbestemmelser

4

ROS- analyse Skavelmyra industriområde

Reguleringsplan for Skavelmyra industriområde
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret framlagte
detaljregulering for Skavelmyra næringsområde med rådmannens foreslåtte endringer.
a) Næringsområdet gis en utnyttelsesprosent på 50 BYA.
b) Reguleringsbestemmelsenes § 3.2 endres til «Drift skal skje i henhold til
bestemmelser i mineralloven med gjeldene forskrifter, samt vilkår etter loven».
2. Vedtaket kunngjøres i samsvar med Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Arealutvalget - 12.06.2018
Behandling:
Arealutvalget vurderte at Raymond Balstad (SP) er inhabil i saken da han er bror til en av
tiltakshaverne. Balstad fratrådte møtet under behandling av saken.

Ingen nye forslag.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1
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3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret framlagte
detaljregulering for Skavelmyra næringsområde med rådmannens foreslåtte endringer.
b) Næringsområdet gis en utnyttelsesprosent på 50 BYA.
b) Reguleringsbestemmelsenes § 3.2 endres til «Drift skal skje i henhold til
bestemmelser i mineralloven med gjeldene forskrifter, samt vilkår etter loven».
4. Vedtaket kunngjøres i samsvar med Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Oppsummering:
Ved at masseuttaket på Balstad er lukket er det behov for ett nytt sentrumsnært uttak. Statens
vegvesen har vist stor interesse for Skavelmyra vedr. steienmasser til fergekaiutvidelsen på
Rørvik. Dette ut fra beliggenhet, god adkomst, tilstrekkelig areal til riggområde samt utbygd
infrastruktur.
Oppsummert er Skavelmyra velegnet til masseuttak, ikke minst mht. en framtidig utbygging i
Vanvikan og omegn, samt at det rommer steinmasser til flere års drift.
Etter avsluttet uttak blir området en del av et større næringsområde som ligger sentralt til mht.
til fv. 715 og kommunikasjonsknutepunktene Rørvik og Vanvikan.

Saksutredning
Forslagsstiller er Skavelmyra eiendom/v Brynjar Balstad. Planforslaget er utarbeidet av Hans
Killingberg, tidligere Leksvik kommune.
Planprosess.
Det ble avholdt oppstartsmøte den 26.06.2017.
Oppstart ble varslet i Fosna-Folket og inntatt på kommunens hjemmeside den 30.06.2017.
Overordnet myndighet og andre interessenter ble varslet i eget skriv den 27.06.2017. Deres
uttalelser er tatt inn i reguleringsbeskrivelsen.
Forslag til reguleringsplan skal behandles etter PBL §§ 12 -14 og 12 -10, offentlig ettersyn.
Ettersynet foregikk i perioden 02.01.2018 – 11.02.2018
Forhold til overordnet lovverk.
I.h.t. Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i samme lov §§ 8 -12 legges til grunn og
vurderes særskilt før offentlig vedtak treffes.
Som en del av planen er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse samt konsekvenser av
tiltaket
Bakgrunn:
Det er nå flere større byggeprosjekter i Vanvikan og Rissa. Det er satt i gang arbeid med å
endre ferjehavna i Rørvik og det bygges ny gang og sykkelveg fra Ratvikdalen til
Vollakrysset inkl. park and rideplass. Arbeidet med å revidere kommunedelplanen for
Vanvikan er startet og her innbefattes ny tom til både videregående skole, barne/ungdomsskole samt barnehage. I tillegg skal det utarbeides en sentrumsplan samt boligplan.
Dette betinger god tilgang på steinmasser. Eksisterende steinbrudd på Balstad, gbnr. 118/1
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skal avsluttes og etter som Statens vegvesen måtte ha tilsagn på masser relativt raskt i vår til
utbygginga på Rørvik ble Skavelmyra vurdert som det beste alternativet ut fra at
industriområdet Skavelmyra hadde god tilgang på fjellmasser og topografi som gjorde en
utbygging enkel, med tilstrekkelig areal til rigging, sortering av steinmasser, gode
atkomstforhold samt at etterbruken av området blir næringsareal tilknytte det øvrige
næringsområdet. Utvidelsesområde er mot vest og består av grunnlent skogsmark. Ved en
utbygging i Vanvikan sentrum, som medfører endret arealbruk betinger et steinuttak i
nærheten.
I 1981 da reguleringsplanen for Skavelmyra industriområde ble utarbeidet, var det en vekst i
industrietableringer i Vanvikan, og Skavelmyra ble den gangen vurdert som et alternativt
industriområde sammen med Seter. I dag er situasjonen en annen og behovet for industriareal
mindre. Av den grunn har en valgt bl.a. å omregulere Skavelmyra til næringsområde for at
flere aktiviteter kan samles der. Innen næringsformålet er det også tillatt med industribygg,
hvis behovet skulle oppstå.
Planområdet.
Planområdet er 56 daa, hvorav utvidelsen er 16 daa og berører i sin helhet eiendommen gbnr.
315/1. Øvrige berørte eiendommer er:
Gbnr. 315/145, 315/192, Skavelmyra eiendom.
Gbnr. 315/ 157, Kimo snekkerbedrift.
Berørte planer. Planområdet omfattes av reguleringsplanen for Skavelmyra industriområde,
vedtatt 1981. Kommunedelplanen for Vanvikan LNF- områdesone sone 1, streng holdning,
vedtatt 1989

Naturmangfold og miljø.
Planforslaget berører Fagerlibekken i østre del av området. På grunn av rikt naturmangfold
langs gråorbekker, er det regulert et landbruksområde langs bekken.
Kulturminner.
Det er registrert en hulvei innen søndre del av området. Denne er det søkt riksantikvaren om
frigivelse av. Ut over dette har en ikke noen lokalkunnskap om fornminner innen området.

Grunnforhold.
Området består i all hovedsak av berggrunn samt noen områder med moreneavsetting på
fjellgrunn.
Infrastruktur- vann og avløp.
Innenfor planområde er det offentlig avløpsannlegg med koplingskummer. Forbruksvann
dekkes gjennom Vanvikan Vassverk.

Energiforsyning.
Området er tilsluttet NTE.
Vegatkomst.
Atkomsten skjer fra FV. 715 og KV. Krekvegen
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Endringer/ konsekvenser som flg. av planforslaget
Planforslaget består av flg. Reguleringsformål (tallene i parentes viser til arealformålskode).
Bebyggelse og anlegg.

M/N.
1. Masseuttak stein (1201)
2. Byggeområde for industri/næringsbygg (1340/1300)
3. Planumshøyde næringsplass 151 m.o.h.
N.
1. Byggeområde for industri/næringsbygg (1340/1300)
2. Planumshøyde næringsplass 155 m.o.h.
Samferdsel og teknisk infrastruktur.
1. Kv. Krekveien
2. Internveger
LNFR- område
1. L området langs Fagerlibekken
2. L
«
« Krekveien

Relevante temaer.
Trafikksikkerhet.
Atkomsten til Skavelmyra industriområde skjer fra fv. 715, gjennom en godkjent avkjørsel
etablert gjennom opprusting av fv 715 i 2013 med eget avkjøringsfelt. Området har
fartsgrense til 80 km/t og siktforholdene er gode.
Støy og luftkvalitet knyttet til periodisk drift av masseuttaket.
På grunn av arealets størrelse og lavt konfliktnivå har en vurdert at det ikke er behov for
konsekvensutredning, ut over en vurdering av støy og støv vedr. periodevis drift av
steinuttaket. Støykravet skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser for grenseverdi jfr.
1442/16 KLD, samt M-128. Luftkvaliteten er vurdert ut fra T -1520. Nærmeste bebyggelse
ligger ca. 420 meter sør/øst for masseuttaket innen Korpanområdet.
Innen området mellom masseuttaket og boligområdet er det skogsmark med tett bestand av
granskog.
I forbindelse med utbedring av fv 715 opp Vanvikbakkene ble det bygget støyskjerm forbi det
aktuelle boligområdet. Ut fra at masseuttaket ligger ca. 420 meter fra nærmeste bolig, oppsatt
støyskjerm for trafikken langs fv 715 samt at området har en tett bestand av granskog, vil
dette medvirke til at støyen fra masseuttaket ligger godt innenfor grensen for tiltak for
oppholdsarealer utendørs på 55 dBA og at luftkvaliteten ligger innenfor akseptabel norm.
Geotekniske forhold, jordskred.
Geologien er moreneavsettinger og berglendte områder. På grunn av topografien anser en
faren for skred og flom som meget liten.
Havheving fram mot år 2100.
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Området ligger 151 moh.
Innen høringsfristen var det innkommet 4 uttalelser:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev av 21.12.2017.
Landbruk.
De er positiv til en etablering av masseuttak for stein med etterbruk som næringsområde og at
det er søkt løsning der man unngår bruk av jordbruksarealer.
For å sikre en effektiv arealbruk anbefaler di at det tas inn minimumskrav til arealutnyttelse i
bestemmelsene.
Rådmannens vurdering:
Det er viktig som landbruksavdelingen påpeker at en fastsetter en utnyttelsesgrad som bidrar
til effektiv bruk av næringsarealene inne Skavelmyra industriområdet. Utnyttelsesgraden vil
bli inntatt i bestemmelsene og rådmannen foreslår BYA 50 %.
Miljøvernavdelingen.
De minner om at bestemmelsene i forurensingsforskriften kapittel 30, og tilrår at krav i denne
forskrift tas inn som reguleringsbestemmelse. Fylkesmannens er myndighet etter denne
forurensingsregelverket, kommunen er myndighet etter plan- og bygningsloven. Dersom
forurensingsbestemmelsene tas inn i planen, får kommunen myndighet til å håndtere
eventuelle klager og konflikter selv om disse kan løses lokalt. Drift av pukkverk skal
forhåndsmeldes til Fylkesmannen på eget skjema.
Rådmannens vurdering:
Kapittel 30 i forurensingsforskriften omhandler forurensing fra pukk, grus, sand og singel.
Virkeområder er skjerming mot innsyn, støvdempende tiltak, utslipp av støv, utslipp til vann,
støy, støy fra sprengning, Måling og beregning av utslipp, journalføring og meldeplikt.
Forurensingsforskriftens kapittel 30 er en kompleks forskrift som krever solid kunnskap og
kompetanse. I dag finnes ikke denne kompetansen i kommunen og ressursbruken i slike saker
virker relativ stor. Ut fra en helhetsvurdering når en ser hvilke oppgaver som allerede er lagt
til miljøetaten kan en vanskelig se for seg en forvaltning av kapittel 30 innen dagens
ressurstilgang.
Etter som det er fylkesmannens miljøvernavdeling som har ansvaret for denne forvaltningen,
tilrår rådmannen at de fortsatt har denne knyttet til Indre Fosen kommune.
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader til planforslaget fra de øvrige fagområder.
Statens vegvesen, brev av 12.01.2018.
Atkomsten til fv. 715 skal skje via Kv. Krekveien og denne er i tråd med nyanlegget i
Vanvikbakkene for noen år siden, så ut fra dette har vi ingen merknader til planforslaget.
Direktoratet for mineralforvaltning, brev av 26.01.2018.
De minner om at det er uheldig om reguleringsbestemmelsene gis på en slik måte at de binder
opp drifta og avsluttingen av massetaket. En driftsplan er et dynamisk verktøy for
tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre
driftsrelaterte forhold. Reguleringsbestemmelsene er imidlertid statiske, og må gjennom en ny
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra
bestemmelsene som er i konflikt med planen.
DMFs faglige råd er at bestemmelsenes §3.2 Steinbrudd blir endret. Henvisninger til hva en
driftsplan skal inneholde følger mineralloven. DMF foreslå følgende formulering.
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Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldene forskrifter, samt vilkår
etter loven.
De minner ellers om at det i reguleringsplanen er satt av tilstrekkelig grunn for sikringstiltak
og tilsyn og vedlikehold av disse.
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av uttaksområdet ut fra innsyn fra boliger og
verdselsårer og foreslår vegetasjonsskjerm.
Rådmannens vurdering
Med hensyn til DMFs faglige råd til bestemmelsene § 3.2. vil disse bli endret i tråd med
forslaget.
Når det gjelder skjerming for innsyn er det viktig at eksisterende vegetasjon blir bevart.
Behandling i trafikkfaglig råd, 07.02.2018.
TFR foreslår at regulering av frisikssone i vegkrysset inne på planområdet.
Rådmannens vurdering.
Statens vegvesen har gjennom opprusting av Fv. 715 i Vanvikbakkene regulert en frisiktsone
for Kv. Krekveien på 4 x 120 meter, slik at dette hensynet er ivaretatt gjennom
reguleringsplan for 715 Vanvikan – Keiserås.
Vurdering.
Kommunen har arbeidet med å finne et tilstrekkelig stort område for steinuttak i Vanvikan
etter som Balstad steinuttak skal lukkes. Framtidig utbygginger i Vanvikan vil medføre
etterspørsel etter steinvarer. Kommunen har vurdert Skavelmyra som det framtidige
steinbruddet ut fra flg. forutsetninger. Godkjent avkjørsel fra fv. 715, internveier, framlagt
strøm, vann og avløpsnett, tilstrekkelig riggområde for sortering og knusing av fjell,
brakkeriggområde, samt tilstrekkelig avstand til bebyggelse for at støy og luftkvaliteten skal
ligge under akseptabel norm. I tillegg har kommunen lagt vekt på å unngå bruk av
jordbruksareal tilknyttet nytt steinuttak/næringsområde. Området ligger sør og vest for Kimo
snekkerbedrift og er godt egnet og har et potensiale på ca. 180.000 m3 fast fjell.
Ved å tillate et steinuttak innen omsøkt område vil eksisterende næringsområde få en naturlig
utvidelse og styrking i et lengre perspektiv.
Iht. Naturmangfoldloven er det sikret en vegetasjonssone langs Fagerlibekken for å ivareta
artsmangfoldet i langs bekken.
Med hensyn til kulturminner har kommunen sendt en søknad til Riksantikvaren om frigivelse
av hulveien som ligger i sør delen av feltet.
Høringsuttalelsene medfører ingen vesentlig endring av planforslaget, bortsett fra at
rådmannen foreslår at næringsområdet gis en utnyttelsesprosent på 50% BYA, og at
direktoratet for mineralforvaltning sitt faglige råd til bestemmelsene § 3.2. bli endret i tråd
med forslaget.
Når det gjelder skjerming for innsyn er det viktig at eksisterende vegetasjon blir bevart.
Rådmannen mener at framlagte reguleringsendring for Skavelmyra Næringsområde ivaretar
både hensynet til framtidige steinmasser til tiltak i Vanvikan og omland, godt tilrettelagt
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næringsareal samt at de mange ulike samfunnsinteressene også er i varetatt, spesielt de som er
knyttet til biologisk mangfold og kulturminner.
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1 Bakgrunn
1.1. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et masseutak, med etterbruk som
næringsområde etter som steinuttaket på Balstad er avsluttet.
1.2.
Forslagsstiller
Forslagsstiller er Skavelmyra eiendom
Planen er utarbeidet av Hans Killingberg
Planen består av flg. dokumenter:
 Reguleringskart
 Reguleringsbestemmelser
 Planbeskrivelse
 ROS-analyse,

1.3. Planprosess og medvirkning.
 Oppstartsmøte ble avholdt den 26.06 2017.
 Annonse om kunngjort oppstartet av reguleringsendring ble satt inn i Fosna-Folket og
kommunen hjemmeside den. 30.6.2017 samt at følgende off. instanser og berørte
parter ble varslet:
 Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Statens Hus, 7734 Steinkjer
 Nord Trøndelag fylkeskommune
Fylkes hus, 7735 Steinkjer
 Statens Vegvesen
Region midt, Postboks 2525 6404 Molde
 Sametinget
9730 Karasjok
 Kimo, Snekkerbedrift
Nedre Vollaveien 34, 7125 Vanvikan
 Øystein Wanvik
Trøaveien 7 B, 7125 Vanvikan
1.4 Oppsummering av innspillene.
Statens vegvesen, uttalelse av 6.07.2017.
Vi har mottatt varsling om oppstart av reguleringsendring for Skavelmyra industriområde i
Leksvik kommune. Formålet er etablering av masseuttak med etterbruk som næringsområde.
Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av NordTrøndelag fylkeskommune eller som sektoransvarlig på vegne av staten.
Statens vegvesen har følgende uttalelse:
Vi registrerer at tiltaket ikke er i tråd med overordna kommuneplan, hvor området er avsatt
til LNF-område, sone 1, streng holdning. Primært bør slike tiltak avklares i kommuneplanen
som et viktig styringsverktøy for helhetlig planlegging og styring av arealbruk i kommunen.
Tiltaket vil innebære en utvidelse av eksisterende industriområde på Skavelmyra. Det bør
framgå i den videre planprosessen hvilken type næringsområde som tenkes etablert på
stedet i etterkant av masseuttaket. Vi legger til grunn at eksisterende atkomst til området fra
fv. 755 vil bli benyttet til uttransportering av massene.
Fylkeskommunen i Nord Trøndelag, brev av 24.07.2017
Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid med sikte på utvidelse av
reguleringsplanen for Skavelmyra industriområde. Utvidelsesområdet skal brukes til
masseuttak og senere til næringsareal. Det opplyses at utvidelsesområde er grunnlent
skogsmark.
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Planfaglig uttalelse
Det er positivt at det er søkes etter områder for masseuttak som kan gis en tjenlig etterbruk,
her ved utvidelse av et eksisterende industriområde.
Vi har ingen merknader i tilknytning til varslet om planoppstart og avventer nærmere
vurderinger til høring av planforslag.
Kulturminnefaglig uttalelse
Det er kjent et automatisk fredet kulturminne som kommer i direkte konflikt med planlagte
tiltak. Dette er et veianlegg med idnr. 134042 i kulturminneregisteret Askeladden. Anlegget
består av flere hulveifar hvorav den nordligste del 134042-1 ligger innenfor planområdet. Det
vurderes som ikke mulig å gjennomføre tiltaket uten å søke dispensasjon fra
kulturminneloven for å få frigjort dette kulturminnet.
Nord Trøndelag fylkeskommune har derfor rutinemessig oversendt dette planvarsel til
Riksantikvaren og NTNU/Vitenskapsmuseet for å be om hhv. dispensasjon fra
kulturminnelovens bestemmelser i § 8.4 ledd. og en henstilling om å utarbeide prosjektplan
og kostnad for å sikre kildeverdi ved en utgraving av kulturminnet.
Riksantikvarens vedtak må foreligge før planen kan bli vedtatt. Det må også påregnes tid for
å gjennomføre arkeologiske undersøkelser i regi av NTNU/Vitenskapsmuseet av
kulturminnet før anleggsarbeidet kan startes opp. På grunn av ferieavvikling kan det ikke
forventes svar før etter fellesferien.

Fylkesmannen i Nord Trøndelag, brev av 24.07.2017.
Fylkesmannen viser til oversendelse av 27.6.2017.
Saken gjelder igangsatt planarbeid for masseuttak på gbnr 115/1 tilknyttet Skavelmyra
industriområde i Leksvik. Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av
industriområdet mot vest som masseuttak og senere næringsareal. Utvidelsesområde er
grunnlendt skogsmark.
Området ligger i LNF- område i kommunedelplanen for Vanvikan, overordna arealplan,
vedtatt 1998. I følge kommunedelplanen ligger masseuttaket utenfor reguleringsplanen for
Skavelmyra industriområde.
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som etter dette har følgende merknader:
Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ingen merknader til masseuttak / utvidelse av Skavelmyra
industriområde.
Miljøvernavdelingen:
Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket. Spesielt med tanke på støy og støv, og om det
er nødvending å fastsette bestemmelser for driften med tanke på dette. Grenseverdier for støy
må overholdes, jfr. retningslinje T-1442/16 (KLD), samt oppdatert veileder for behandling av
støy i arealplanlegging (M-128). I den grad tiltakene vil medføre endring med hensyn til
utslipp til luft, forventer vi at retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
T-1520 legges til grunn for planforslaget.
Vi minner ellers om forurensningsforskriftens kap. 30 som regulerer forurensning fra anlegg
som produserer pukk, grus, sand og singel. Drift av pukkverk skal forhåndsmeldes til
Fylkesmannen på eget meldeskjema.
Hvis det planlegges innfylling med inerte masser etter uttak av grusmasser, vil
Miljøvernavdelingen presisere at masser som kan brukes til innfylling må være rene.
Bearbeidet materiale som f.eks. betong, leca eller tegl regnes ikke som rene masser. Heller
ikke treverk eller asfalt kan brukes til igjenfylling. Dersom det skal brukes masser som ikke er
rene, må det søkes om tillatelse etter avfallsforskriftens deponiregelverk.
Planforslaget må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk mangfold,
landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven
(nml.) av 2009 og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i nml. Dette innebærer at
konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av planbeskrivelsen, samt at vurderingen og
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vektlegging av prinsippene skal framgå av beslutningen. Da tiltakene vil kunne medføre en
del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, må dette inkludere en vurdering
av fare for spredning av fremmede arter. Planforslaget må videre gjennom plankart og
planbestemmelser sikre at hensynet til landskapstilpasning ivaretas både under drift og
avslutning av anlegget.
Kommunalavdelingen:
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet jf. Plan- og
bygningslovens § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge
av planlagt utbygging. Område med avdekt fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. PBL § 12-6.
Reindriftsavdelingen:
Fovsen Njaarke sijte/ Fosen reinbeitedistrikt, sørgruppen har bruksretter i området. Området
benyttes i hovedsak som vinterbeite. Det gjelder utvidelse av en eksisterende aktivitet. Vi har
ingen merknad til tiltaket.
1.5. Beliggenhet.
Planområdet omfatter eksisterende regulert industriområde samt en utvidelse vest og sør for
eksisterende næringseiendom mot atkomstvegen til Vanvikan Vassverk. Mot øst avgrenses
planområdet av fylkesvegen 715.
Utvidelsen berører i sin helhet gbnr. 115/1.

Oversikt over næringsområdet Skavelmyras plassering i Vanvikan
1.6. Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk.
Innen område er det et næringsbygg, samt en ubebygd næringstomt
Nord for eksisterende næringseiendom er det et ikke opparbeidet industriareal.
Industriområde grenser i vest mot landbruksareal, skogsmark.
1.7. Oversikt over berørte grunneiere.
Gbnr. 115/145, 115/192, Skavelmyra eiendom
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«
«

115/ 157, Kimo snekkerbedrift
115/ 1 Øystein Wanvik

1.8. Formålet med planendringen.
Skavelmyra ble i 1981 regulert til industriområde ut fra et forvente behov om nytt
industriareal.
I dag er situasjonen endret, behovet for industriareal er langt mindre samtidig som behovet for
næringsareal kan øke ved en sterkere utvikling i Vanvikan og områdene rundt.
Skavelmyra har god beliggenhet ut fra flere hensyn ikke minst atkomst og godt utbygd
infrastruktur.
Skavelmyra ble aktualisert ved Statens vegvesen sitt behov for steinmasser knyttet til
utbygging av fergeleie ved Rørvik, samt at Vanvikan nå er uten et nært masseuttak.
Skavelmyra er av den grunn velegnet som et framtidig næringsområde, ikke minst ut fra at
jordværnet er innskjerpa også for næringsareal.
Utvidelsesområde er grunnlent fastmark.Kv.
Når det gjelder planområdets størrelse har en vurdert om hele avkjørsla til Kv.Kegveien skulle
inntas ut fra at ved etablering av et masseuttak vil trafikken økes i perioder slik at siktsonen
kunne endres 10 x 140 meter som for kryss. Ut fra en helhetsvurdering har en vurdert at
dagens godkjente avkjørsel har meget god siktsforhold som tilfredsstiller en økt
trafikkmengde i perioder.
2. Planstatus.
2.1. Kommunedelplanen for Vanvikan, overordna arealplan, vedtatt 1998.
I flg. denne ligger masseuttaket utenfor reguleringsplanen og er LNF- områdesone sone 1,
streng holdning.
2.2 Gjeldende reguleringsplan.
Reguleringsplanen for Skavelmyra industriområde ble vedtatt av kommunestyre 1981.
Eksisterende plan har flg. reguleringsformål
Byggeområder.
 Byggeområder for industri
Landbruksområde
 Skogbruk
Offentlig trafikkområde
 Offentlige veger
Spesialområde.
 Frisiktssoner
Fellesområder.
 Akjørsel til industriområdet
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Planområde er ca. 40 da.

Eksisterende reguleringsplan
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3.1 Forslag til ny plangrense

Planområde er ca. 56 da.
3.2 Reguleringsformål.
Området er inndelt i flg. reguleringsformål
Bebyggelse og anlegg.
Område M/N.
1. Masseuttak stein 1201
2. Begyggelse for industri/næring 1340/1300
3. Planumshøyde næringsplass 151 m.o.h.
Område N.
1. Byggeområde for industri/næring 1340/1300
2. Planumsføyde næringsplass 155 m.o.h.

Samferdsel og teknisk infrastruktur.
1. Kv. Krekveien
2. Internveger
LNFR- område
1. Landbruk 5110, vegetasjonssone langs Fagerlibekken
2.
«
«
« Krekveien
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R er et fredet kulturminne, hulveier
3.3. Kulturminner
Det er registrert en hulveg innen planområdet. De største forekomsten av hulveger ligger nord
for planområdet.
Det søkes om frigivelse av denne.
3.4 Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Følgende vurderinger gjøres henhold til
dette:
Naturmangfoldloven §8 (kunnskapsgrunnlaget)
Kommunen kjenner ikke til at det er registrert sårbar natur- eller arter innen området.
Generelt er det god kunnskap om hvilke verdier som arealene nær vann og vassdrag har både i
forhold til allmenn ferdsel, landskapsbilde og miljøverdier. Kommunene vurderer at
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte vedtak i saken.
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet)
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig – føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse.
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Saksbehandler vurderer at omsøkte tiltak ikke medfører vesentlig presedens. Slik vurderes det
derfor at tiltaket ikke er i strid med naturmangfoldloven §10.Naturmangfoldloven §
11(kostnadene ved miljøforringelser skal bæres av tiltakshaver)
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Det anses ikke at tiltaket fører til miljøforringelser som gjør det aktuelt å kreve
kostnadsdekning for eventuelle skader.
Naturmangfoldloven §12 (miljømessige teknikker og driftsmetoder)
Prinsippet anses ikke å være relevant i denne saken.
3.5 Miljøforhold
3.5.1. Fagerlibekken renner i østre del av området mot fv. 715.
Det skal gjensettes/etableres et vegetasjonsbelte på begge sider av bekken.
3.6 Energiforsyning.
Området er tilsluttet NTE.
3.7 Infrastruktur- vann og avløp.
Innenfor planområde er det offentlig avløpsannlegg med koplingskummer.
Forbruksvann dekkes gjennom Vanvikan Vassverk.
3.8 Grunnforhold.
Det er ikke registrert forekomster for kvikkleier innenfor planområde. Området ligger over
marin grense.
4. Konsekvenser av planforslaget
4.1. Konsekvensutredning.
Planforslaget ligger innen gjeldende kommunedelplan for Vanvikan.
På grunn av arealets størrelse og lavt konfliktnivå har en vurdert at det ikke er behov for
konsekvensutredning, ut over en vurdering av støy og støv vedr. periodevis drift av
steinuttaket.
4.1.1 Støy
Støykravet skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser for grenseverdi jfr. 1442/16
KLD, samt M-128. Luftkvaliteten er vurdert ut fra T -1520.
3 eiendommer innen Korpan boligfelt ligger fra ca. 420 meter til ca. 500 meter sør/øst for
massauttaket innen Korpanområdet. Den øvrige bebyggelsen ligger over 500 meter fra
masseuttaket.
Innen området mellom masseuttaket og boligområdet er det skogsmark med tett bestand av
granskog, samt en topografi som skjermer boligene.
I forbindelse med utbedring av FV. 715 opp Vanvikbakken ble det bygget støyskjerm forbi
det aktuelle boligområde. Ut fra at masseuttaket ligger ca. 420 meter fra nærmeste bolig,
oppsatt støyskjerm for trafikken langs Fv. 715 samt at området har en tett bestand av granskog
inntil boligområde vil dette medvirke til at støyen fra masseuttaket ligger godt innenfor
grensen for tiltak for oppholdsarealer utendørs på 55 dBA og at luftkvaliteten ligger innenfor
akseptabel norm.
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Masseuttakets beliggenhet i forhold til Korpan boligområde, samt inntegnet
støydempende tiltak og naturgitte forhold vedr. støydemping og luftkvalitet.
4.2. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), skal utarbeides tilknyttet reguleringen.
Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på
mennesker, miljø, eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres og ligge til grunn for vedtak av
planen.
4.3 Relevante temaer.
4.3.1 Trafikkulykker.
Atkomsten til Skavelmyra næringsområde skjer fra fv. 715, gjennom en godkjent avkjørsel
etablert gjennom opprusting av FV. 715 i 2013. Området har fartsgrense til 80 km/t, eget
avkjøringsfelt til Krekveien samt at siktforholdene meget er gode.
4.3.2 Geotekniske forhold, jordskred.
Geologien er moreneavsettinger og berglendte områder. På grunn av topografien anser en
faren for skred og flom som meget liten
4.3.3 Havheving fram mot år 2100.
Området ligger 150 m.o.h.
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Reguleringsformål/bestemmelser for Skavelmyra Næringsområde
§ 1. Planformål.
Bestemmelsene gjelder for området innenfor avgrenset reguleringsgrense på
plankartet.
Planområde er 56 da. Innenfor planområde er det regulert til flg.
Reguleringsformål i.h.t. plan- og bygningsloven.


Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 – 5, nr. 1.

Område M/N
1. Masseuttak stein 1201
2. Byggeområde for industri/næring 1340/1300
3. Planumshøyde næringsplass 151 m.o.h.
Område N
1. Byggeområde for industri/næring 1340/1300
2. Planumsføyde næringsplass 155 m.o.h.
 Samferdsel og teknisk infrastruktur ( PBL § 12- 5, nr. 2. )
1. Kv. Krekveien V1
2. Internveg V2
 LNFR- område ( PBL § 12 -5, nr. 5 )
1. Landbruksformål L 5110.
- Område langs Fagerlibekken. L1
- «
« Krekveien L2
§ 2. Fellesbestemmelser
§ 2.1. Automatisk fredete kulturminner.
Det er registrert en hulvei innen planområde som rapportert til
kulturminneforvaltningen hos fylkeskommunen for videre undersøkelser.
Dersom det under arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete
kulturminner , jf. Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den
utstrekning de kan berøre kulturminner.
Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Nord Trøndelag,
og Sametinget varsles umiddelbart. Jf. Lov om Kulturminner § 8, 2 ledd.
§ 2.2. Naturinngrep.
Utbyggingen består av å sprenge ned bergryggen mot atkomstveien til Vanvikan
Vassverk til planum på eksisterende næringsområde. Fyllingsfotene skal
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minimum ha en helling på 1: 1. Nedtrappingen av skjæringene blir bestemt
gjennom egen driftsplan for steinbruddet.
§ 2.3. Framføring av rør og kabler.
Det tillates framført strøm, datakommunikasjon. m.m via jordkabler. Nye kabler
skal i hovedsak følge traseer for infrastruktur, herunder kabler- og ledningsnett,
rørtraseer og veier. All graving i terrenget skal gjøres så skånsomt som mulig.
§ 2.4. Krav om nærmere dokumentasjon
Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i
angitt målestokk som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims/mønehøyder, atkomstforhold og parkeringsløsninger, evt. andre nødvendige
installasjoner.
§ 3. Områder for bebyggelse og anlegg
§ 3.1. Industribygg/næringsbygg/lagerbygg
a) Innenfor næringsområde tillates oppført næringsbygg enten som
frittliggende eller som sammenhengende bebyggelse innenfor de rammer
dom er gitt i byggeforskriftene kap. 14. Her tillates oppført bygninger
med gesimshøyde på 8,5 meter og største tillatte mønehøyde er 15 meter.
b) Bygningenes takvinkel fastsettes av kommunen.
c) Bygningenes endelige plassering på tomta fastsettes av kommunen.
d) Parsellen skal ha mest mulig regelmessig form.
e) BYA inntil 50 %.
f) Den ubebygd del av tomta tillates til lagring av råvarer og ferdigvarer så
lenge de ikke er skjemmende.
g) Hver bedrift skal før næringsbebyggelse på egen grunn eller fellesanlegg
og anlegge minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 golvflate eller minst 75
bilplasser pr. 100 ansatte, størtste tall benyttes.
h) For lager bygg skal det være minst 1 plass pr. pr. 200 m2 bebygd
golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare og lastebiler.
§ 3.2 Steinbrudd.
I området regulert til steinbrudd kan det drives uttak av steinmasser med
tilhørende virksomhet som sortering, knusing, bearbeiding, videreforedling.
Det tillates maks uttak av ca.180.000 m3 ned til maks kote 151.
Det skal utarbeides driftsplan for området til steinbrudd som viser hvordan
masseuttaksområdet er tenkt driftet.
Driftsplanen skal vise:
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 Etappevis uttak og eventuelt hvordan området er tenkt utnyttet og brukt
som næringsareal
 Hvilke tidsbegrensinger som skal gjelde for drift og uttak.
 Hvordan området skal arronderes ift. overgang mot eksisterende terreng.
 pallehøyde og hyllebredde.
 Hvordan støvdempende tiltak skal gjennomføres for å hindre støvulemper
for omgivelsene.
Ut fra disse punktene vil utformingen av masseuttaket bli bestemt gjennom
godkjent driftsplan.

§ 4. Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Pbl. § 12-5
nr. 2
KV. Krekveien Kjørveg V1
Atkomstveg til næringsområdet, renseanlegget til Vanvikan
Vassverk samt gjenbrukstorget, vegbredde 5 meter
Internveg V2
Veg innen næringsområdet, vegbredde 6 meter
§ 5 LNRF-området. Pbl. § 12 -5 nr. 5.
Landbruksformål, 5110 L
Innenfor regulert landbruksområde er det bare tillatt med tiltak som
er knyttet til tradisjonell landbruksdrift.
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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et masseuttak, med etterbruk som
næringsområde ettersom steinuttaket på Balstad er avsluttet. Forslagsstiller er Skavelmyra
Eiendom AS der planen er utarbeidet av Hans Killingberg.
Leksvik kommune har utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) som vedlegg
til søknad om reguleringsendring. Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede
hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi vurderer sannsynlighet og konsekvens for de
identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en risikomatrise. Det er også foreslått
avbøtende tiltak.

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko
for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke, jf. krav
fra plan- og bygningslovens § 4-3.

2. Planområdet
Planområdet omfatter eksisterende regulert industriområde samt en utvidelse vest og sør for
eksisterende næringseiendom mot atkomstvegen til Vanvikan Vassverk. Mot øst avgrenses
planområdet av fylkesvegen 715. Utvidelsen berører i sin helhet gbnr. 115/1.

Figur 1: Oversikt over næringsområdet Skavelmyra med plassering i Vanvikan
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Figur 2: Planområdet
Innen området er det et næringsbygg, samt en ubebygd næringstomt. Nord for eksisterende
næringseiendom er det et ikke opparbeidet industriareal. Industriområde grenser i vest mot
landbruksareal, skogsmark. Planområdet er på ca. 56 daa.
Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer
som kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av
tiltaket og hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket.
1.2.1 Kommunedelplanen for Vanvikan, overordna arealplan, vedtatt 1998
I flg. denne ligger masseuttaket utenfor reguleringsplanen og er LNF- områdesone sone 1,
streng holdning.
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1.2.2 Gjeldende reguleringsplan, vedtatt 24.06.1998
Reguleringsplan Skavelmyra industriområde.

3.

Metode

Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig
grunnlagsmateriale som er gjennomgått av kvalifisert fagpersonell. ROS- analysen baserer seg
på eksisterende dokumentasjon og kartlegging. Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller
utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres som følge av tiltaket og som
man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
Mulige uønskede hendelser skal ut fra en generell/teoretisk vurdering sorteres i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene, henholdsvis virkninger for og virkninger av planforslaget.
Tema i tabellen under er kvittert ut eller inn i kolonnen Aktuelt. Det er svart ja eller nei på om
temaet er aktuelt for saken.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er
en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede
Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er
uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift
over lengre tid
4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige
miljøskader, system settes varig ut av drift
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Klassifikasjon med fargekoder
Virkning
Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

4. Analyse av risiko
Når det svares ja i kolonnen Aktuelt, skal sannsynlighet og alvorlighet av virkning vurderes.
Resultatet markeres ved at celle i tabellen vises med riktig fargekode. Hendelser i rødt felt
vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og det vurderes hvilke
tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Det kan
vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelt eller i fotnote. Se sjekkliste i
reguleringsveilederen for ytterligere informasjon om tema).
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak er beskrevet i høyre kolonne eller i egne
avsnitt under.

Hendelse/situasjon

Aktuelt
ja/nei

Sannsynlig

Virkning

Natur-, klima- og miljøforhold
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Masseras /skred
Nei
2. Snø / isras
Nei
3. Flomras
Nei
4. Elveflom
Nei
5. Tidevannsflom/
Nei
Havnivåstigning
6. Radongass
Nei
7. Vind
Nei
8. Nedbør
Nei
9. Sårbar flora
Nei
10. Sårbar fauna - fisk
Nei
11. Naturvernområder
Nei
12. Vassdragsområder
Ja
Mindre
Alvorlig

sannsynlig
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Risiko
ja/nei

Kommentar

NGU, NVE, skrednett.no
NGU, NVE, skrednett.no
NVE
NVE
NVE
NGU

Miljøstatus
Miljøstatus
Miljøstatus

Fagerlibekken renner i østre del av
området mot FV 715.
Det skal og bør tas hensyn til i
reguleringsplan i form av

13. Fornminner

Nei

14. Kulturminner

Ja

Svært
sannsynlig

Alvorlig

vegetasjonsbelte på begge sider av
bekken. Det er mindre sannsynlig at
tenkt tiltak vil påvirke
vassdragsområdet.
Kilder: NVE
Miljøstatus, Askeladden og
SEFRAK
Innen planområdet er det et
skogområde med flere parallelle
hulveifar fra førreformatorisk tid.
Den største forekomsten av
hulveifar ligger nord for
planområdet. Tenkt masseuttak,
med etterbruk som næringsområde
registreres å komme i direkte
konflikt med kulturminnene.
Et eventuelt fritak må søkes.

Kilde: Miljøstatus, Askeladden og
SEFRAK, Riksantikvaren, Leksvik
kommune.
Bygde omgivelser
kan tiltak i planen få virkninger for:
14. Veg, bru, kollektivtransport
15. Havn, kaianlegg
16. Sykehus, omsorgsinstitusjon
17. Skole barnehage
18. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy
19. Brannsluknings-vann
20. Kraftforsyning
21. Vannforsyning
22. Forsvarsområde
23. Rekreasjonsområde
Forurensningskilder
Berøres planområdet av:
24. Akutt forurensing
25. Permanent forurensing
26. Støv og støy; industri
27. Støv og støy; trafikk

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

NVE

Miljøstatus

Nei
Nei
Nei
Nei

NGU
NGU
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28. Støy; andre kilder
29. Forurenset grunn
30. Høyspentlinje
31. Risikofylt industri
32. Avfallsbehandling
33. Oljekatastrofe-område
Forurensing
Medfører tiltak i planen:
34. Fare for akutt forurensing
Nei
35. Støy og støv fra trafikk
36. Støy og støv fra andre
Nei
kilder
37. Forurensing av sjø
Nei
38. Risikofylt industri
Nei
Transport
Er det risiko for:
39. Ulykke med farlig gods
Nei
40. Vær/føreforhold begrenser Nei
tilgjengelighet
41. Ulykke i av- og påkjørsler
Nei
42. Ulykker med gående Nei
syklende
43. Ulykke ved
Nei
anleggsgjennomføring
Andre forhold
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
44. Fare for terror/sabotasje
Nei
45. Regulerte vannmagasin
Nei
med usikker is /varierende
vannstand
45. Fallfare ved naturlige
Nei
terrengformasjoner samt
gruver, sjakter og lignende
46. Andre forhold
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

5. Sammendrag med anbefalinger
Analysen viser at det i planområdet er registrert farer og uønskede hendelser innenfor
planområdet eller som følge av tiltaket. For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået
skal være som beskrevet eller lavere, anbefales det at følgende risikoreduserende tiltak
gjennomføres/ implementeres i det videre planarbeidet. Gjennomføringen må skje i forkant av
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igangsettingen av tiltaket. På bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det behov for å
implementere tiltak:
Virkning
Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Hendelse/situasjon

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

14
12

Kommentar

14. Kulturminner
Innen planområdet er det et skogområde med
flere parallelle hulveifar fra førreformatorisk tid.
Den største forekomsten av hulveifar ligger nord
for planområdet. Tenkt masseuttak, med
etterbruk som næringsområde registreres å
komme i direkte konflikt med kulturminnene.
Et eventuelt fritak må søkes.

Kilde: Miljøstatus, Askeladden og SEFRAK,
Riksantikvaren, Leksvik kommune.

12. Vassdragsområder

Fagerlibekken renner i østre del av området mot
FV 715.
Det skal og bør tas hensyn til i reguleringsplan i
form av vegetasjonsbelte på begge sider av
bekken. Det er mindre sannsynlig at tenkt tiltak
vil påvirke vassdragsområdet.
Kilder: NVE

6. Litteratur
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Tema/Samfunnssikkerhet_i%20plan_og%20
_bygningsloven.pdf
https://www.dibk.no/globalassets/tema/klimatilpasning/havnivaastigning-rapp.pdf
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/ROSanalyser/Sjekklister-for-ROS-analyser/
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunalberedskap/Kommuneplanlegging/Veiledere/
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Planbestemmelser
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Reguleringsplan for Haltvollhaugen - sluttbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Haltvollhaugen vedtas. Hjemmel for vedtaket er plan- og
bygningsloven § 12-12.
Saksprotokoll i Arealutvalget - 12.06.2018

Behandling:
Ingen nye forslag.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Reguleringsplan for Haltvollhaugen vedtas. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven
§ 12-12.

Oppsummering:
Planforslaget har vært på høring og til offentlig ettersyn. Det kom inn fire uttalelser; fra
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE. Ingen har
innsigelser til planforslaget.
1
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Planforslaget anses som tilstrekkelig utredet. Det foreligger ikke innsigelser til planen, og
rådmannen anbefaler at planen vedtas.

Saksutredning
Hensikten med planarbeidet er å erstatte gjeldende reguleringsplan for Haltvollhaugen
1624R05 – datert 15.04.2008, revidert 30.10.2008.
Feltet har i dag regulert 8 hyttetomter, tre er bebygd. Det er også etterspørsel etter
boligtomter i området, og grunneier har et ønske å kunne tilby boligtomter til både dagens
beboere i Indre Fosen kommune men også tilflyttere. Målet er at boligtomtene i
Haltvollhaugen skal være et bidrag til å etablere ny bosetting og skape mer aktivitet i grenda.
Markedet er derimot uforutsigbart og det er betydelige kostnader knyttet til opparbeiding av
et bolig-hyttefelt. Grunneier ønsker derfor å legge til rette for både fritidsboliger og eneboliger
i feltet. Tomtene skal ligge adskilt men kan benytte samme infrastruktur.
Reguleringsplanen foreslår også en fortetting av feltet med i alt 6 nye tomter for å bidra til
økonomi i prosjektet. Det reguleres i alt 4 nye tomter for fritidsbebyggelse og 7 tomter for
boligbebyggelse. Planen justerer også lokalisering av tidligere foreslåtte tomter og vegføring.
Planen skal etablere et hytte- og boligfelt tilpasset det miljø og terreng det vil inngå i, og med
løsninger som ivaretar områdets kvaliteter med tanke på utsikt, lys og solforhold. Planen skal
sikre gode lekeområder og møteplasser for beboerne i området.
Tiltakshaver er grunneier Trond Wean. Plankonsulent er Allskog SA v/Ellen Kristin Moe.
Planoppstart ble kunngjort uke 46 i 2017. Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og
bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller
ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.
Planområdet ligger i Hasselvika 18km fra Rissa sentrum og 57 km fra Trondheim. Området
ligger på et høydedrag mellom Haltvollvegen og Hårbergselva.
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Planområdet er på ca 30 daa og plangrensen følger eksisterende plan fra 2007.

Planforslaget har vært på høring. Det kom inn fire uttalelser:
Høringsinstans og innhold i uttalelsen
Statens vegvesen, 05.04.2018:
Faglig råd:
Det bør bygges bussholdeplass med leskur
ved krysset fv. 718/Haltvollveien, for å gi
barn som venter på skolebussen et
trafikksikkert tilbud.

Kommentar/vurdering
Statens vegvesens faglige råd tas med som
innspill til Indre Fosen kommunes
trafikksikkerhetsplan. Tiltaksdelen av planen
skal rulleres i løpet av 2018. Innspillet blir
da vurdert sammen med andre behov for
trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Trøndelag fylkeskommune, 07.05.2018:
Fylkeskommunen har ingen merknader eller
innsigelser til planforslaget.
NVE, 21.04.2018:
Ingen kommentar til planforslaget
Fylkesmannen i Trøndelag, 11.05.2018:
Faglig råd:
1. Med bakgrunn i avstand til
sentrumsfunksjoner og Statlig
planretningslinje for samordnet bolig-, areaog transportplanlegging, bør boligtomtene
tas ut av planen.
2. Av hensyn til landskap og nærturterreng,
bør BFF_6 tas ut av planen.

Tas til etterretning.
Tas til etterretning.
Med bakgrunn i mål og strategier i
kommuneplanens samfunnsdel,
opprettholdes planforslaget.
Fylkesmannens faglige råd innarbeides ikke
i planforslaget.
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Uttalelse fra andre utvalg
Ungdomsrådet, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Trafikkfaglig
råd ble orientert om høring av planforslaget, men vi har ikke mottatt uttalelse fra noen av
dem. i
Planforslaget vurderes som tilsrekkelig utredet, og planen anbefales vedtatt.

Kommunikasjonstiltak
Når planen er vedtatt skal planvedtaket kunngjøres i én avis og på kommunens hjemmeside.
Grunneiere og naboer til planområdet orienteres skriftlig. Fylkesmannen og fylkeskommunen
skal orienteres skriftlig.
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DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE

PLANBESKRIVELSE
Haltvollhaugen II
del av gnr 138 bnr 10
Indre Fosen kommune
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PlanID: 50542018001
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1. BAKGRUNN
1.1 Hensikt og mål med planen

Planen skal erstatte reguleringsplan for Haltvollhaugen 1624R05 – datert 15.04.2008, revidert
30.10.2008.
Feltet har i dag regulert 8 hyttetomter, tre er bebygd. Det er også etterspørsel etter boligtomter i
området, og det er et ønske å kunne tilby boligtomter til både dagens beboere i Indre Fosen
kommune men også tilflyttere. Målet er at boligtomtene i Haltvollhaugen vil være et bidrag til å
etablere ny bosetting og skape mere aktivitet i grenda. Markedet er derimot uforutsigbart og det
er betydelige kostnader knyttet til opparbeiding av et bolig-hyttefelt. Grunneier ønsker derfor å
legge til rette for både fritidsboliger og eneboliger i feltet. Tomtene skal ligge adskilt men kan
benytte samme infrastruktur.
Reguleringsplanen foreslår også en fortetting av feltet med i alt 6 nye tomter for å bidra til
økonomi i prosjektet. Det reguleres i alt 4 nye tomter for fritidsbebyggelse og 7 tomter for
boligbebyggelse. Planen justerer også lokalisering av tidligere foreslåtte tomter og vegføring.
Planen skal etablere et hytte- og boligfelt tilpasset det miljø og terreng det vil inngå i med
løsninger som ivaretar områdets kvaliteter med tanke på utsikt, lys og solforhold. Planen skal sikre
gode lekeområder og møteplasser for beboerne i området.

1.2 Forslagsstiller

Tiltakshaver: Trond Wean
Konsulent:
Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,
Universitetet for miljø og biovitenskap

1.3 Krav om konsekvensutredning
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket da det er en reguleringsendring av eksisterende
reguleringsplan fra 2008.

2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
2.1 Medvirkningsprosess
-

Det ble gjennomført telefonisk oppstartsmøte mellom Allskog v/Ellen Moe og Rissa
kommune v/Siri Vannebo 31.10.17. Følgende ble tatt opp i møtet:
Reguleringsbestemmelsene paragraf 2.2 Tillatt tomteutnyttelse endres fra 25 til 30 %.
Øvre grense på tillatt T-BRA Endres fra 150 m2 til 250 m2.
Takvinkel skal være mellom 18 og 34 grader. (Tidligere 18 og 32 ).
Alle regulerte fritidstomter planlegges omregulert til kombinert fritidsbolig/bolig. Mulig
sosi-kode 1800.
Atkomst/snuplass/felles plassering av renovasjonsbeholdere må avklares.
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-

Felles lekeområde anbefales plassert sørvest i planområdet (høyde i terrenget).
Skolekapasitet (Fevåg/Hasselvika skole), barnehagekapasitet (Fevåg bhg) og skolevei må
beskrives i planbeskrivelsen.
Det må lages ROS-analyse.
Alle plandokumenter oppgraderes iht ny plan- og bygningslov.
Allskog varsler oppstart og sender kopi til Rissa kommune av varslet. Annonseres i FosnaFolket.
Igangsetting av planarbeidet annonseres i Fosna-Folket og informasjon om
saken/annonsering lå på Rissa kommune sin hjemmeside i ukene 46 til og med uke 49 i
2017

Kunngjøringsannonse

Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet med brev med frist
til uttale på 4 uker.
Medvirkning ivaretas gjennom de formelle skritt i planprosessen. I tillegg vil det legges opp
til befaring i området om det fremkommer interesse for dette underveis i prosessen.
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
3.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel
Planområdet inngår som eksiterende planområde i kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel

Indre Fosen kommune stiller seg positiv til spredt boligbygging og Rissa sin samfunnsplan sier
følgende:
Bosettingsstrukturen skal bestå av attraktive boligfelt og varierte boligtyper. Det blir
fortetting i sentrum og mulighet for større tomter i grendene.
Kombinere levende, aktive bygder med et sterkt Rissa sentrum.
Kommunen skal tilrettelegge for attraktive fritidsområder i hele kommunen, og ha en
positiv holdning til etablering av fritidsbebyggelse i egnede områder.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Haltvollhaugen 1624R05 – datert 15.04.2008, revidert 30.10.2008.

3.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
RPR sier følgende: I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det
som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert
bosettingsmønster.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
4.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i Hasselvika 18km fra Rissa sentrum og 57km fra Trondheim. Området ligger på
et høydedrag mellom Haltvollvegen og Hårbergselva.

Planområdet

Planområdet er på ca 30 daa og plangrensen følger eksisterende plan fra 2007.
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Plangrense

4.2 Arealbruk og landskap

Terrenget er grunnlendt, det er en del fjell i dagen og noen grunne myrdrag. Vegetasjonen
framstår som artsfattig og består i hovedsak av bjørk og or, med noe innslag av gran og furu. I
planområdet er det platåer godt egnet for plassering av bebyggelse.

Utsikt fra feltet samt eksisterende hytter

7

50

Utsikt fra BFS_7 mot BFS_3 og bebygd veg

4.3 Kulturminner og kulturmiljø

Fylkeskommunen har tidligere befart planområdet. Det ble ved befaringen ikke observert
automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt
med.

4.4 Naturverdier

Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor området.

4.5 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk

Området benyttes ikke som friluftsområde i dag. Det går en bilveg fra feltet og videre 3 km inn til
en flott om mye brukt friluftsområde. Vegen er ikke brøytet om vinteren, men har oppkjørt
skiløype. På sommeren og er området fint for fotturer med mulighet for bading på sommeren. Det
er også en Gapahuk ved badeplassen med mulighet for grilling. Det er 3 småbåthavner innen 4 – 5
km avstand fra feltet.

4.6 Barns interesser

Det er ikke etablert lekeområde innenfor planområdet i dag. Nærmeste lekeplass/ballplass er 4- 5
km unna feltet.

4.7 Trafikkforhold

Planområdet har adkomst via privat veg, Haltvollvegen i nord. Det er ca 1 km til fylkesvei 718, hvor
det går skolebuss/ rutebuss. Haltvollvegen har et veilag som ordner vedlikehold, brøyting etc.
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Adkomstveg inn i feltet

4.8 Sosial infrastruktur

Det er 4 km til barneskole og 15 km til ungdomsskole. Det er god kapasitet på skolene som feltet
sokner til. Det er 4 km til nærmeste barnehage, hvor det også er god kapasitet.

4.9 Universell tilgjengelighet

Området har tilgjengelighet for alle brukergrupper i dag.

4.10 Teknisk infrastruktur

I forbindelse med reguleringsplanen fra 2008 ble det utarbeidet en VA-plan for feltet. VA-planen er
realisert, infrastruktur er etablert og fungerer godt. Vannforsyning fra offentlig vannkum ca 150
meter nord-øst for gården Haltvollen. Ved innkjøringen til feltet er det plassert en større vannkum
for uttak av mulig brannvann. Til tomtene føres vann i 32 mm. PE-rør, trykklasse PN10. Ved hver
tomt plasseres stoppekran. Det er etablert felles rense/sandfilteranlegg på dyrkamarka ca 150
meter nord-øst for gården Haltvollen. Felles avløpsledning med 110 mm. PVC-U-rør, med
trykklasse SN8 – svart/gråvann infiltreres med avløp i sandholdig masse – grunn.
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4.11 Grunnforhold, ras og skred
Området består av fast fjell. Se kart under.

Løsmassekart hentet fra NGU`s database

Området er ikke kartlagt som akstsomhetsområde for skred, flom eller skred i henhold til NVE`s
kartbase. Det er kartlagt kvikkleireområde sør for Hårbergselva.

4.12 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Området er ikke utsatt for - eller tiltaket vil ikke medføre risiko for ras/skred/flom eller andre
forhold som stiller krav spesielle tiltak i forbindelse med realiseringen av prosjektet.
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5. BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
5.1 Reguleringsformål
Det totale planområdet er på ca 30d aa. Området reguleres til følgende arealformål:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):
1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse
1610 - Lekeplass
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):
2011 – Kjøreveg
2019 - Annen veggrunn grøntareal
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3):
3001 - Grønnstruktur
Planen har følgende endringer fra planen fra 2008:
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Regulerte tomter for fritidsbebyggelse 6-9 erstattes av tomter for eneboliger. I tillegg
fortettes området med 3 tomter for fritidsbebyggelse og 3 tomter for boligbebyggelse for å
oppnå en bedre arealutnyttelse av området og skape økonomi i prosjektet.
Regulert inn område for lek
Grønnstruktur erstatter areal for fliluftsformål

Boligbebyggelse
Det reguleres i alt 7 boligtomter. Størrelse på tomtene er fra 0,8daa til +-1,7 daa.
Tillatt tomteutnyttelse = 30% BRA. Øvre grense på tillatt T-BRA = 250 m2. Det kan etableres 2
bygninger pr. tomt. Frittliggende sidebygninger skal i tilfellet ikke være større enn 50 m2 BRA, og
plasseres ikke mer enn 4,0 meters avstand fra hovedbygning. I tilknytning til hovedbygning kan i
tillegg godkjennes inntil 50 m2 oppbygget, men ikke overdekket terrasse. Takvinkel skal være
mellom 18 og 34 grader.
Valg av hustyper skal skje ut fra tomtens beskaffenhet med mål om at terrenginngrep skal holdes
på et minimum og samtidig tilpasses hver enkelt tomts topografi, utsikts- og lysforhold. For å
redusere eksponering fra feltet skal farger skal holdes i mørke naturfarger og taktekking skal være
mørk uten reflekterende materialer.
Parkering på egen tomt og det skal beregnes 2 biloppstillingsplasser pr tomt.
12
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Fritidsbebyggelse
Det reguleres i alt 7 tomter for fritidsbebyggelse. Størrelse på tomtene er fra 1,1daa til +-1,8 daa.
Det stilles samme krav i reguleringsbestemmelsene til utforming som for boligbebyggelsen.
Lekeplass
Det skal etableres en lekeplass i området. Lekeplassen er på ca 1daa og skal funger som
nærlekeplass opparbeidet for de minste barna med fast dekke, husker, sandkasse og klatrestativ.
Området skal ha sittegrupper – gjerne med takoverbygg/gapahuk som også bidrar til å gjøre
området attraktivt som sosial møteplass hele året.
Kjøreveg
Pr i dag f_SKV_1 bygd og deler av f_SKV2. Vegene vil ligge godt i terrenget og ha maks kjørebredde
5m. I tillegg avsettes areal på 2,5m på hver side til skjæring/fylling samt teknisk grøft.
For dagens avkjørsel mot Haltvollvegen skal frisiktkrav på 100m skal være oppfylt. I frisiktsonen
skal det ikke etableres installasjoner eller iverksettes tiltak som hindrer sikten i dette området.
Vegetasjon skal fjernes etter hvert som dette vokser opp.
Annen veg-grunn grøntareal
Arealet er ment å gi en buffer mellom veg og tomter – for å sikre snørydding og for å sikre
nødvendig areal til skjæring/fylling – arealet skal tilplantes ved inngrep med stedegen vegetasjon.
Stikkveger inn til hyttene kan legges over dette arealet – lokalisering av avkjørsel bestemmes ut fra
hvor dette er mest hensiktsmessig med tanke på å minimalisere terrenginngrep, ivareta
stigningsforholdene og hvor hytte/ inngangsparti lokaliseres.
Grønnstruktur
For areal avsatt til grønnstruktur skal vegetasjon ivaretas der dette er hensiktsmessig. Dette for å
ivareta skjerming mellom tomter – redusere innsyn og som bidrag til å skjerme feltets
fjernvirkning.

5.2 Vann og avløp

Det er kapasitet nok i dag på VA og strøm. Ledningsnettet forlenges samtidig som veier/ stikkveier
ordnes. Strøm føres ut fra transformator som står i innkjørselen til feltet. Transformator ble
etablert under utbyggingen av feltet.

5.3 Renovasjon

Hytterenovasjon med container ligger i Hasselvika sentrum for fritidsboliger. Ved boligbygging blir
det vanlig tømming ved hver tomt for de andre langs Haltvollveien, slik Fosen renovasjon gjør i
dag.

5.4 Folkehelse

Mange unge som flytter ut av bygda for bl.a. å ta utdanning, kommer tilbake og ønsker å bosette
seg gjerne i nærhet av områder de har vokst opp og/eller i kommunens rurale områder. Mindre
boligfelt som ligger utenfor kommunens tettsted kan da fremstå som attraktivt. På et overordnet
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nivå antas det at slike boligfelt vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen. Dette da manges motiv
for å bosette seg i distriktet ofte er knyttet til nærhet til natur og enkel tilgang til et aktivt friluftsliv.
Det forventes også at det i rurale områder kan oppstå tettere sosiale relasjoner hvor folk tar vare
på hverandre. Dette er et viktig og positivt bidrag til folkehelsen.
I området er det foreslått regulert en lekeplass som også vil fungere som en sosial møteplass for
beboerne i feltet. Det legges til rette for bruk for de minste barna samt at alle aldersgrupper kan
ha glede av å benytte området som en sosial arena. Det skal etableres bord/benker/bålplass og
sittegrupper, også med takoverbygg (for eksempel gapahuk), som oppmuntrer til bruk hele året.
Det er 1 km til nærmeste busstopp med leskur ved fylkesvei 718. Det er lite trafikk langs
Haltvollveien som går ned til busstoppen. Det forventes derfor ikke at en etablering av nye boliger
i feltet vil bidra til trafikksikkerheten for nye myke trafikanter.

5.5 Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven
§8.Kunnskapsgrunnlaget

Reguleringsområdet og tilstøtende områder er sjekket ut i henhold til krav i naturmangfoldloven
§8. I Naturbasen og Artskart er det ikke registeringer innenfor planområdet.
§ 9.(føre-var-prinsippet)

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på
naturmangfoldet verken innenfor planområdet eller tilgrensede området.
Planen foreslår fire nye tomter, BFF_4,5 og 6 og BFS_7, som ligger nærmere Hårbergelva enn
dagen bebyggelse. De foreslås da planområdet har begrenset areal som er egnet til fortetting.
Fortetting vurderes som nødvendig for å oppnå akseptable positiv økonomi i prosjektet. Tomtene
ligger fint til og vil fremstå som attraktive.
BFF_4 ligger 70m fra elva og BFS_7 66m fra elva. Fra BFF_5 og 6 er det 40 og 30m fra tomtegrense
til elva i luftlinje. Det er lagt inn byggegrense på 6m mot tomtegrensen som skal sikre ytterligere
avstand til elva. Terrenget ned mot elva er bratt og vegetasjon mellom elva og feltet skal ivaretas.
Feltet ligger på fjell, noe som medfører at en utbygging ikke vil kunne medføre sig/ras ol som får
innvirkning på elva.
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Utsikt fra BFF_6 mot elva
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

Det vurderes ikke slik at tiltaket vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet.
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Ikke relevant

5.6 ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse følger vedlagt planen. Tiltaket er vurdert å ikke være berørt av forhold
som krever spesielle tiltak eller som ved gjennomføring vil kreve tiltak for å redusere/forhindre evt
uønskede hendelser.
Siktkrav mot Haltvollvegen innarbeides i reguleringsplanen gjennom regulerte siktlinjer samt
planbestemmelser.
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6. Sammendrag av innspill vedr planoppstart med kommentarer
FM i Sør-Trøndelag brev datert 11.12.2017

Landbruk og bygdeutvikling
I utgangspunktet bør ny boligbebyggelse styres til områder som er avklart til
dette formålet i kommuneplanens arealdel. Samtidig er fortetting av
eksisterende utbyggingsområder positivt for å redusere det totale arealbehovet.
Det ser heller ikke ut til at det vil få store konsekvenser for landbruket i
området, men dette må vurderes konkret i det videre planarbeidet. I den
forbindelse bør det vurderes å innarbeide en buffersone mot jordbruksarealet på
nordsiden. Dette for å unngå konflikter mellom bo- og landbruksinteressene. Det
er også viktig at konsekvenser for kulturlandskapet vurderes og vektlegges. I
den forbindelse viser vi til kommuneplankartet hvor området ligger like ved
påskriften «Nedre Hassel landskapsvernområde».
Kommentar: Det legges inn buffer – grønnstruktur mot jordbruksarealet i nord.Nedre Hasse
landskapsvernområde ligger i Lånnaåsen ca 1- 1,5 km fra hyttefeltet. Formålet er å værne en
særpreget Hasselbestand. Tiltaket vurders ikke å ha negativ effekt på landskapsvernområdet.
Miljøvern
Det må gis en vurdering i forhold til om dette er egnet område for lokalisering av
nye boliger. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (RPR – BATP) skal legges til grunn for planlegging og
utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven i kommunene. Målet med
retningslinjen er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode
løsninger. Etter vår vurdering vil ny boligbebyggelse i dette området bidra til et
spredt utbyggingsmønster og øket bilbruk. Nye boliger bør i hovedsak styres til
de arealene som er satt av til formålet i overordnet plan. Vassdrag er en verdifull ressurs.
Endringene i planen må ikke medføre inngrep nærmere elva enn dagens bebyggelse.
Kommentar: Det er et ønske å kunne tilby boligtomter til både dagens beboere i Indre Fosen
kommune men også tilflyttere. Da markedet er uforutsigbart og det er betydelige kostnader
knyttet til opparbeiding av bolig-hyttefelt ønsker grunneier å legge til rette for både fritidsboliger
og eneboliger i feltet. I hovedsak ligger tomtene adskilt men kan benytte samme infrastruktur.
RPR sier følgende: I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det
som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert
bosettingsmønster.
Indre Fosen kommune stiller seg positiv til spredt boligbygging og Rissa sin sammfunnsplans sier
følgende:
-

Bosettingsstrukturen skal bestå av attraktive boligfelt og varierte boligtyper Det blir
fortetting i sentrum og mulighet for større tomter i grendene.
Kombinere levende, aktive bygder med et sterkt Rissa sentrum.
Kommunen skal tilrettelegge for attraktive fritidsområder i hele kommunen, og ha en
positiv holdning til etablering av fritidsbebyggelse i egnede områder.
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Planen foreslår fire nye tomter (BFF_4,5 og 6 og BFS_7) som ligger nærmere elva enn dagen
bebyggelse. Dette da planområdet har begrenset areal som er egnet til fortetting noe som
vurderes som nødvendig for å oppnå akseptable positiv økonomi i prosjektet. Tomtene ligger fint
til og vil fremstå som attraktive.
Det er stor høydeforskjell og bratt mellom elva og nye tomter som er foreslått – fra kote 21 som
elva ligger på til kote 36 på BFF_6 som ligger nærmes plangrensen i sør-øst. På det nærmeste er
avstanden 30m i luftlinje. Det er avsatt en byggegrense på 6m fra tomtegrense for å trekke
bebyggelsen lengst mulig inn på tomta slik at avstand til elva blir størst mulig. Tiltaket vurderes å
ikke ha negative konsekvenser for elva. Feltet ligger på fast fjell og vegetasjon mellom
planområdet og elva skal ivaretas.
Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 4-3, og
viser til DSB sin nye veileder fra 2017; ”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging”.
Kommentar: ROS-analyse følger planen. Det er registrert kvikleireområde på sørsiden av
Haltvollelva. Planområdet ligger på fjell.
Sosial og helse
I den videre planprosessen må relevante folkehelsetema vurderes og ivaretas. Aktuelle tema i
denne sammenheng kan være tilgang til sosiale møteplasser, utforming av uteområdene og
hvordan de fremtidige beboerne på en sikker måte kan komme seg til skole, idrettsanlegg m.m.
Andre tema kan også være aktuelle og identifiseres best ut fra kunnskap om lokale forhold.
Kommentar: Det reguleres lekeplass i planområdet som også vil kunne benyttes som sosial
møteplass. Det forventes at bolig/hyttefeltet vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen – selv om
feltet blir bilbasert med tanke på å komme seg til aktiviteter som foregår for eksempel i Rissa
sentrum, vil det være umiddelbar nærhet til natur, både sjø og fjell, med mulighet for å drive et
aktivt friluftsliv. Det er ikke nødvendig med bil for å komme seg ut i marka med badeplass og
Gapahuk da dette er bare en halv times gåtur fra hyttefeltet. Det går buss fra holdeplass ved
fylkesvei 718 (1 km unna feltet).
Barn og unge
Fylkesmannen minner om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige areal
for lekeområder for barn og unge, herunder areal for nærlekeplasser rettet mot
de aller minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i rekkefølgebestemmelsene.
Ved detaljregulering er det viktig å velge utelekeområder som er godt skjermet
fra trafikk, støy og annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel til barnehage,
skole og fritidsaktivitet vil også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig
tema.
Kommentar: Lekeplass og rekekfølgekrav ivaretas i planen. Det er ikke gang og sykkelveg i
området men det er lite biltrafikk langs Haltvollvegen frem til buss-stopp.
Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge ansvar for å ivareta
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universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.
Kommentar: Området har og vil ha universell tilgjengelighet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune brev datert 06.12.2017







Fylkeskommunen forutsetter at eventuelle nye tomter ikke kommer nærmere
Hårbergselva enn hva gjeldende plan viser.
Når det gjelder boligformålet er fylkeskommunens oppfatning at en bør satse på
konsentrert bosetting i tilknytning til eksisterende bomiljø og servicetilbud, særlig med
tanke på nærhet til barnehage og skole. Slik vil vi også unngå økte kostnader til skoleskyss i
fremtiden. Området ligger langt fra tettstedsbebyggelsen i Fevåg og Hasselvika, og langt fra
offentlig tjenestetilbud. Vi viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal og
transportplanlegging. Målet med denne er at: «utbyggingsmønster og transportsystem skal
fremme utviklingen av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legge
til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.» For å legge til rette for å oppnå dette
må det legges vekt på høy arealutnyttelse og fortetting i by og tettstedsområder og rundt
kollektivknutepunkter. Boligetablering slik det foreslås i planen vil generere biltrafikk til/fra
jobb og skole, og i forbindelse med fritidsaktiviteter. Hasselvik skole ligger ca 4 km fra
planområdet, det er ikke gang- og sykkelveg på strekningen.
Fylkeskommunen har tidligere befart planområdet. Det ble ved befaringen ikke observert
automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt
med.
Faglig råd:Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefaler ikke å åpne for boligbebyggelse i
området.

Kommentar: Viser til vurdering av innspill fra FM vedr boligbygging og RPR samt nye tomters
lokalisering til elva.
Sametinget brev datert 29.11.2017



Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner.
Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til endringsforslaget

NVE mail datert 09.01.2018 og brev den 11.01.2018



Detaljplan for Haltvollhaugen, Rissa kommune er avskrevet uten utgående dokument da
saksbehandler har vurdert den til ikke å berøre våre områder også med tanke på at det er
en eksisterende plan.

Statens vegvesen brev datert 01.12.2017



Reguleringsplanen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR,
ogboligbygging her er ikke i tråd med overordnet plan. Området ligger langt fra
tettstedsbebyggelsen i Fevåg og Hasselvika, og langt fra offentlig tjenestetilbud. Kommuner
er pliktige til å planlegge slik at de kan utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av
utbygging i by og tettstedsområder. Jf. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, er utstrakt spredt boligbebyggelse ikke forenelig
med nasjonale retningslinjer.
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Ut fra dette vil vi ikke anbefale Rissa kommune å tillate omfattende utbygging av boliger i
dette området, og vil vurdere å varsle innsigelse til planen dersom kommunen sender den
på høring med foreslåtte endring.

Kommentar: - RPR sier følgende: I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter
vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer
differensiert bosettingsmønster.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Innspill
Vedlegg 2: ROS-analyse
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Indre Fosen kommune

Vedtatt dato:
Dato for siste mindre endring:

Reguleringsplan for Haltvollhaugen II, deler av eiendommen
Gnr. 138, bnr. 10.
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
Datert: 13.02.2018
PlanID 50542018001
Saksnummer <xxxxxx>

1. Planens hensikt
Planen skal erstatte reguleringsplan for Haltvollhaugen 1624R05 – datert 15.04.2008, revidert
30.10.2008.
Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av 4 tomter for fritidsbebyggelse og 7 tomter for
boligbebyggelse. Planen justerer lokalisering av tidligere foreslåtte tomter og vegføring.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1

Kulturminner

2.2

Terrenginngrep

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf.
Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene.
Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart, jf. lov om
kulturminner § 8, 2. ledd. Det gjelder også samiske kulturminner.

Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Inngrep på tomta
skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget, og eventuelle overskuddsmasser
etter terrenginngrepet skal henlegges på steder der de ikke virker skjemmende.

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk som
viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims-/mønehøyder. Situasjonsplanen skal angi
kotehøyder for ferdig terreng. Situasjonsplanen skal i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer selv
om dette ligger utenfor tomtearealet. Sammen med situasjonsplanen skal det leveres terrengprofiler
og fasadeoppriss som viser bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende og nytt.
Side 1 av 3

Reguleringsplan for Haltvollhaugen II

64

PlanID 50542018001

All ny bebyggelse skal plasseres i terrenget på en måte som tar vare på landskapets kvaliteter.
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Det skal legges vekt på god estetisk byggeskikk.
Utforming, materialvalg og fargesetting skal i størst mulig grad tilpasses løsninger det er tradisjon for på
stedet.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Grad av utnytting og utforming

−
−

−
−

−
−
−
−
−

Tillatt tomteutnyttelse = 30% BRA. Øvre grense på tillatt T-BRA = 250 m2.
Det kan etableres 2 bygninger pr. tomt. Frittliggende sidebygninger skal i tilfellet ikke være
større enn 50 m2 BRA, og plasseres ikke mer enn 4,0 meters avstand fra hovedbygning. I
tilknytning til hovedbygning kan i tillegg godkjennes inntil 50 m2 oppbygget, men ikke
overdekket terrasse.
Takvinkel skal være mellom 18 og 34 grader.
Som taktekking skal det velges stein, torv eller plater som ikke er solreflekterende. Det skal i
hovedsak brukes tre eller naturstein i konstruksjoner og fasader. Fargesettingen skal velges
blant jordfargene (mørk rød, brun mfl.).
Hovedbygget kan bygges i inntil 1 1/2 etasje. Øvrig bebyggelse på tomta skal være i
maksimalt 1 etasje.
Tillatt maksimal mønehøyde settes til 7,0 m på hovedbygget og 6,0 meter på øvrige bygg.
Tillatt maksimal gesimshøyde er 3,5 m.
Gesims- og mønehøyder måles fra gjennomsnittlig ferdig terreng på den enkelte fasade.
Arker eller andre takoppbygg inne på takflaten skal ikke medregnes.
Tomtene skal behandles skånsomt og det er ikke tillatt med terrengarbeide, herunder
tilførsel eller utkjøring av masser som ikke har direkte sammenheng med byggingen av selve
bebyggelsen eller biloppstillingsplassene. Landskapssår etter byggearbeid skal settes i stand
med materialer som er naturlig på stedet.
Fritidsbebyggelse – frittliggende

−
−

−
−

−
−
−

Grad av utnytting og utforming
Tillatt tomteutnyttelse = 30% BRA. Øvre grense på tillatt T-BRA = 250 m2.
Det kan etableres 2 bygninger pr. tomt. Frittliggende sidebygninger skal i tilfellet ikke være
større enn 50 m2. I tilknytning til hovedbygning kan i tillegg godkjennes inntil 50 m2
oppbygget, men ikke overdekket terrasse.
Takvinkel skal være mellom 18 og 34 grader.
Som taktekking skal det velges stein, torv eller plater som ikke er solreflekterende. Det skal i
hovedsak brukes tre eller naturstein i konstruksjoner og fasader. Fargesettingen skal velges
blant jordfargene (mørk rød, brun mfl.).
Hovedbygget kan bygges i inntil 1 1/2 etasje. Øvrig bebyggelse på tomta skal være i
maksimalt 1 etasje.
Tillatt maksimal mønehøyde settes til 7,0 m på hovedbygget og 6,0 meter på øvrige bygg.
Tillatt maksimal gesimshøyde er 3,5 m.
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−

−

−

Gesims- og mønehøyder måles fra gjennomsnittlig ferdig terreng på den enkelte fasade.
Arker eller andre takoppbygg inne på takflaten skal ikke medregnes.
Tomtene skal behandles skånsomt og det er ikke tillatt med terrengarbeider, herunder
tilførsel eller utkjøring av masser som ikke har direkte sammenheng med byggingen av selve
bebyggelsen eller biloppstillingsplassene. Landskapssår etter byggearbeid skal settes i stand
med materialer som er naturlig på stedet.
Lekeplass
Lekeområdene er felles privat for alle boligtomtene i feltet. Tilgjengelighet for alle
brukergrupper skal ivaretas. På lekeplassen skal det være noe fast dekke (grus, stein, asfalt
o.l.) for (trehjuls)sykkel, barnevogn, rullestol osv. Gjeldende forskrifter om lekeplassutstyr
skal overholdes.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (f_SKV1 og f_SKV2)
−

−

Veger skal tilpasses terrenget. Maksimal vegbredde er 5m. Inn i hyttefeltet er dette inkl veggrøft. Stikkveger fra veg til tomt skal legges der dette er mest hensiktsmessig i forhold til
terrenget og plassering av hytte. Avkjørsler inn til hyttetomter kan legges over veggrunn
grøntareal.
Avkjørsel mot Haltvollvegen skal opparbeides i henhold til vegnormalen, og krav til frisikt er 4
x 100 meter.

Annen veggrunn teknisk anlegg
− Arealet kan benyttes ved utforming av skjæring/fylling. Området skal tilplantes med
stedegen vegetasjon.

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

- Eksisterande vegetasjon innenfor området skal ivaretas der dette er hensiktsmessig.

4. Rekkefølgebestemmelser
Lekeplass skal være ferdigstilt før byggetillatelse på nye boliger innenfor planområdet gis.
Det skal utarbeides illustrasjonsplan for lekeplassområdene som legges til grunn før
utbygging.
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Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2018-2020
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Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016
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Alkoholpolitisk handlingsplan og rusmiddelpolitisk plan Leksvik kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune
2018-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2018-2020 vedtas som fremlagt.
Saksprotokoll i Helse- og omsorgsutvalget - 28.08.2018

Behandling:

Odd-Arne Sakseid (KRF) kom med forslag om at det ikke skal være lov å selge alkohol i
Indre Fosen kommune på valgdagen, og fremmet følgende endringsforslag i tilknytning til
avsnitt om salgstider for salgssteder:
«Salg kan ikke foregå på søndager og helligdager, 1. og 17. mai og på valgdagen».
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot endringsforslag fra KRF.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 1 stemme, og endringsforslaget falt.
Odd-Arne Sakseid (KRF) stemte imot.

Endelig vedtak:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2018-2020 vedtas som fremlagt.
1
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Bakgrunn for saken og saksutredning
Helse- og omsorgsutvalget ba i møte 13.3.2018 administrasjonen om å komme med forslag
til nye alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune. Disse ble først drøftet og
bearbeidet i utvalgsmøte 15.5.2018, og ble deretter sendt på høring i en seksukers periode
fra 28.5.2018 til 9.7.2018. Det har ikke kommet noen høringsuttalelser.
Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune er utformet på grunnlag av gjeldende
lover og forskrifter, med utgangspunkt i tilsvarende retningslinjer fra Leksvik og Rissa
kommuner, og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol foregår på en
forsvarlig måte. Retningslinjene er balansert mellom alkohollovens formål om å begrense
alkoholbruken og næringens behov for forutsigbare rammevilkår.

69

Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune 2018-2020
Formål

Alkoholpolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune er utformet på grunnlag av gjeldende lover
og forskrifter, og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol foregår på en
forsvarlig måte. Indre Fosen kommune ønsker med disse retningslinjene å begrense
skadevirkningene av alkohol og sikre at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas, i henhold til
alkoholloven § 1-1. Retningslinjene skal særlig bidra til å skjerme barn og ungdom mot
alkoholmisbruk.
Samtidig mener kommunen at en forretningsmessig sunn og seriøs skjenkenæring er viktig.
Retningslinjene er derfor balansert mellom alkohollovens formål om å begrense alkoholbruken og
næringens behov for forutsigbare rammevilkår, i tråd med nasjonale bestemmelser. Skjenkebevilling
skal være enkelt å få, men også lett å miste ved mislighold.

Definisjoner

Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 og til og med 60 volumprosent
alkohol

Salgstider for salgssteder (alkoholholdig drikk gruppe 1)




Hverdager:
Dag før søndag og helligdag,
unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:

kl. 08:00 - 20:00
kl. 08:00 – 18:00
kl. 08:00 – 15:00

Salg kan ikke foregå på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.
Dersom utsalgsstedene har åpent på tid utenfor tidspunktene for salgsbevilling, skal alkoholholdige
drikker være tildekket.

1
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Skjenketider



Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
Alkoholholdig drikk gruppe 3:

kl. 08:00 – 02:00
kl. 13:00 – 01:00

Serveringsstedene skal stenge 1 time etter at skjenking opphører.

Bevilling for enkelt anledning og ambulerende skjenkebevilling




Offentlig arrangement med skjenkebevilling skal minimum ha 16 års aldersgrense, barn
under 16 år skal ha følge av foresatte.
For offentlige fester gis bevilling bare til skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2.
Saksbehandlingstid ved søknad om ambulerende bevilling og bevilling for enkelt anledning er
inntil 3 uker. Søknadsfristen er derfor satt til minimum 3 uker før arrangementet skal
avvikles. Søknader som kommer etter fristen kan avvises.

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling kan gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper og
i samsvar med alkoholloven § 4-5. Rådmannen, eller andre som blir gitt fullmakt, kan gi slik bevilling.
Skjenketider er de samme som for faste bevillinger.

Enkelt anledning

En skjenkebevilling for én enkelt anledning er en tillatelse til å selge alkoholholdig drikk under et
arrangement som skal være åpent for publikum. En skjenkebevilling for én enkelt anledning kan
nyttes for lokaler hvor det ellers ikke er tillatt å selge alkoholholdig drikk (for eksempel for en
tilstelning i et forsamlingshus). Bevillingen kan gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Før slik
bevilling gis, må det innhentes uttalelse fra NAV og politiet.

Bevillingsperiode

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis for en periode på inntil 4 år, med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. Alkoholloven § 1-6.
Søknad om ny salgsbevilling kan skje fortløpende. Søknad om fornyelse av salgsbevilling må være
levert innen 31. mars det året bevillingsperioden utløper.

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr følger satser fastsatt i alkoholforskriften § 6-2. Gebyret reguleres årlig.
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Utøvelse av bevilling

Salg og skjenking skal utføres på en forsvarlig måte, jf. alkoholloven § 4-7. For Indre Fosen kommune vil
det si i tråd med de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i disse retningslinjene.
Dette inkluderer følgende:





Ansatte ved salgs- og skjenkesteder skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i
arbeidstiden
Bevillingshaver plikter å sørge for at det er tilstrekkelig antall ansatte på jobb til å sikre forsvarlig
drift
Utesteder og arrangører av spesielle arrangementer plikter å ha ordensvakter som er godkjent av
politiet
Skjenkesteder anbefales å politianmelde bruk av falsk eller andres legitimasjon

Alkoholfrie soner

Møteplasser for barn og unge skal være trygge og det er en selvfølge i Indre Fosen kommune at slike
steder er rusfrie. Det gis ikke bevilling til følgende arrangementer:
 Arrangementer som retter seg mot barn og unge under 18 år
 Idrettsarrangementer. Det tillates ikke salg eller skjenking av alkohol på generelle
publikumsområder.
Det skal også tas særskilt hensyn til barn og unge ved behandling av søknader til enkeltanledninger.

Kontroll og sanksjoner

Helse- og omsorgsutvalget fungerer som kommunens kontrollutvalg med funksjonstid i valgperioden.
Kontrolloppgavene utføres i henhold til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk» og det engasjeres
eksternt selskap for å utføre kontrollene. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i
alkoholforskriften § 10-2 til 10-6 gjelder i Indre Fosen kommune.
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Alkoholpolitiske
retningslinjer for
Rissa kommune 2013 - 2016
Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud
tilpasset egne forutsetninger og behov.
Kommuneplanen 2007 – 2019
MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske arbeid:
Redusere skadevirkninger av rusmisbruk, - individuelt
og samfunnsmessig
Strategier:
Utvikle og forbedre kommunens fleretatlige
samarbeidsmodell, for å styrke det forebyggende og
individuelle tilbudet.
Prioritere forebyggende og holdningsskapende arbeid med
hovedfokus på barn og unge.
Legge til rette for at barn og unge får reell innflytelse
Bidra til hjelp til selvhjelp gjennom å styrke den enkeltes
mulighet for utdanning, arbeid og aktivitet.
Samarbeide med brukerorganisasjoner og med private lag
og organisasjoner
Bidra til interkommunalt samarbeid
Styrke ansattes kompetanse i forhold til forebygging og
behandling.
Regulere tilgjengeligheten av alkohol

Forslag til endring 16.04.13
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ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
Bestemmelsene erstatter tidligere plan og vedtak som gjelder samme område.

1 Salgsbevillinger
1-1

Salgstider (Alkoholloven § 3-7)

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå innenfor følgende tidsrom:
Hverdager fra kl 08:00 til kl 20:00.
Dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, fra kl
08:00 til kl 18:00.
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra kl 08:00 til kl 15:00.
Salg kan ikke foregå på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og offentlige valgdager.
I henhold til Lov om helligdager og helligdagsfred defineres helligdager som:
Vanlige søndager
Nyttårsdag (1. januar)
Skjærtorsdag
Langfredag
Første påskedag
Annen påskedag
Kristi Himmelfartsdag
Første pinsedag
Annen pinsedag
Første juledag (25. desember)
Annen juledag (26. desember)
1-2

Gebyrer (Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 6-2)

Gebyr for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 er nedfelt i forskrift til alkoholloven og
betales etter pr. liter omsatt alkoholholdig drikk.
Følgende gjelder: kr. 0,18 pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 1.
Minimumsgebyr på kr 1.370.
1-3

Rapportering (Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 6-3)

Salgssteder er pliktig å sende inn omsetningsoppgave for antall faktisk omsatte liter
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent for forgående år, samt forventet
omsetning inneværende år. Frist 31. mars.
1-4

Varighet (Alkoholloven § 1-6)

Salgsbevillinger gis for en periode på 4 år og gjelder frem til 30. juni året etter at nytt
kommunestyre har tiltrådt.
1-5

Tildekking av alkoholholdige varer utenom salgstid

For de tilfeller der dagligvarebutikken har åpningstider utenfor tidspunktene for
salgsbevilling i bevillingsvedtaket, skal det være fysisk tildekking av alkoholholdige varer
på en slik måte at alkoholholdige varer ikke er synlige for butikkens kunder utenom de
tider der alkoholholdig drikk er tillatt solgt.
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1-6

Søknads- og fornyelsesrutiner

Søknad om ny salgsbevilling kan skje fortløpende.
Søknad om fornyelse av salgsbevilling må være levert innen 31. mars det året
bevillingsperioden utløper.

2 Skjenkebevillinger
2-1

Åpningstider for skjenkestedene

Serveringsstedene skal stenge 1 time etter at skjenking opphører.
Dispensasjon gis ikke.
2-2

Skjenketider (Alkoholloven § 4-4)

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan ikke skje før klokken 12:00,
alkoholdig drikk gruppe 3 kl. 13:00 alle dager, og skal avsluttes kl. 01:00 i ukedager og
kl. 02:00 natt til lørdag og natt til søndag. Fra og med 2. juledag til og med natt til 1.
nyttårsdag gjelder skjenking fram til kl. 02:00
Ved eventuelle rusfrie arrangement for ungdom under 18 år i regi av skjenkestedene, må
det sikres at dette holdes helt atskilt fra arrangement hvor det skjenkes alkohol.
Personer som har nytt alkohol skal ikke ha adgang til rusfrie arrangementer.
Dispensasjon gis ikke.
2-3

Servering og skjenking på utearealer

All servering og skjenking på utearealer skal opphøre kl. 01:00
2-4

Ro og orden (Alkoholloven § 1-4)

Det presiseres at skjenkestedene har ansvar for ro og orden på skjenkestedet og i de
nærmeste omgivelsene. I alkoholloven står det følgende: ”Som skjenking regnes det
også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet
over, eller på noen andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.”
2-5

Gebyrer (Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 6-2)

Kr. 0,36 pr. vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 1.
Kr. 1,00 pr. vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 2.
Kr. 3,28 pr. vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 3.
Minimumsgebyr på kr. 4.050.
2-6

Rapportering (Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 6-3)

Skjenkesteder er pliktig å sende inn omsetningsoppgaver for antall faktiske omsatte liter
alkoholholdig drikk i gruppe 1-3, for foregående år, samt forventet omsetning
inneværende år. Frist 31. mars.
2-7

Varighet (Alkoholloven § 1-6)

Skjenkebevillinger gis for en periode på 4 år og gjelder frem til 30. juni året etter at nytt
kommunestyre har tiltrådt.
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2-8

Søknads- og fornyelsesrutiner

Søknad om ny skjenkebevilling kan skje fortløpende. Dersom skjenking er påbegynt uten
bevilling, vil søknad ikke bli vurdert.
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling må være levert innen 31. mars det året
bevillingsperioden utløper.

3 Bevilling for en enkelt anledning og ambulerende skjenkebevillinger
3-1

Generelt
Det settes ikke noen grense for antall bevillinger for en enkelt anledning eller
ambulerende bevillinger
Arrangementer med skjenkebevilling skal ha 18 års aldersgrense
For offentlige fester gjelder skjenking fram til kl. 01:00.
For offentlige fester gis bevilling bare til skjenking av øl og vin.
Bevillingen gis innenfor et bestemt tidsrom. Tidsrommet er direkte knyttet til
arrangementet.

Bevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement, §1-6)
En skjenkebevilling for én enkelt anledning er en tillatelse til å selge alkoholholdig drikk
under et arrangement som skal være åpent for publikum. En skjenkebevilling for én
enkelt anledning kan nyttes for lokaler hvor det ellers ikke er tillatt å selge alkoholholdig
drikk (for eksempel for en tilstelning i et forsamlingshus). Bevillingen kan gis for
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Før slik bevilling gis må det innhentes uttalelse fra
sosialtjenesten (NAV) og politiet.
Ambulerende bevillinger (§4-5)
Ambulerende bevillinger kan gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede
selskaper. Med sluttet selskap menes at det før skjenkingen begynner er dannet en
sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale
på skjenkestedet. Kretsen må ikke være åpen for utenforstående.
3-2

Gebyrer (Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., kapittel 6)

For en enkelt anledning betales et gebyr på kr. 500,-.
For ambulerende bevilling betales et gebyr på kr. 280,-.
3-3

Søknadsrutiner

Saksbehandlingstid ved søknad om ambulerende bevilling og bevilling for en
enkeltanledning er inntil 3 uker. Søknadsfristen er derfor satt til minimum 3 uker før
arrangementet skal avvikles. Søknader som kommer etter fristen kan avvises.
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4 Kontroll og sanksjoner
Formannskapet fungerer som kommunens kontrollutvalg med funksjonstid i
valgperioden. I tillegg til Formannskapet møter en representant for sosialtjenesten med
uttalerett.
Kontrolloppgavene utføres i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.
Eksterne vaktselskap er engasjert av kommunen for å utføre kontrollene.
Det er laget en skriftlig avtale med selskapet om hvordan kontrollene skal gjennomføres.
Det må videre legges til rette for at publikum gir tilbakemeldinger til kommunen hvis det
observeres overtredelser. Det foreslås at funksjonen legges til saksbehandler ved
Servicetorget
Saksbehandleren bør kunne ta direkte kontakt med vaktselskapet og informere/be om
ekstra kontroll.
4-1

Overtredelser

Overtredelse av bestemmelsene i alkoholloven straffes iht. Alkohollovens § 1.8 om
inndragning, men etter følgende norm for sanksjonsreaksjoner:
-

Ved første gangs overtredelse og ved mindre uregelmessigheter gir Formannskapet
skriftlig advarsel
Ved 2. gangs overtredelse og ved mer graverende uregelmessigheter kan
Formannskapet inndra bevillingene for et bestemt tidspunkt slik:

4-1-1 Skjenkesteder/forretninger:
Skjenking / salg til mindreårig
Skjenking / salg til synlig berusede
Skjenking / salg utover fastsatt tid
Manglende ro og orden
Andre brudd på bestemmelsene

4 måneder
2 måneder
2 måneder
1 måned
1-4 måneder

4-1-2 Enkelt anledning og ambulerende bevillinger:
Lag/ forening som står bak søknaden om skjenkebevilling vil ikke få innvilget ny søknad
innen følgende karantene tid:
Skjenking / salg til mindreårige
Skjenking / salg til synlig berusede
Skjenking / salg utover fastsatt tid
Manglende ro og orden
Andre brudd på bestemmelsene

1-3 år
1-2 år
1 år
1 år
6 mnd

Ved 3. gangs overtredelse eller særlig graverende overtredelser vurderer Formannskapet
full inndragning av bevilling. For lag og organisasjoner kan dette bety permanent
utestenging fra muligheten til å få skjenkebevilling.
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ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
OG
RUSMIDDELPOLITISK PLAN

LEKSVIK KOMMUNE
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INNLEDNING - ALKOHOL- OG RUSMIDDELPOLITISK PLAN
Bakgrunn for planen
I følge Alkohollovens § 1 - 7d. skal alle kommuner utarbeide en alkoholpolitisk
handlingsplan. Videre har Sosial og helsedirektoratet anbefalt at kommunene lager
rusmiddelpolitiske handlingsplaner, dvs. planer som tar for seg alkohol og narkotikaproblemene
i sin helhet. Dette velger Leksvik kommune å gjøre, for bedre å kunne sette seg tydeligere mål,
se tiltakene i sammenheng, dokumentere resultatene og videreutvikle sin ruspolitikk år for år.
Gjennom samarbeidsnettverk skal Leksvik kommune sikre tilstrekkelig kompetanse slik at
befolkningen kan gis rett informasjon om rusforebyggende arbeid og bistand i forhold til slik
problematikk.
Planens punkt 1 og 2 omhandler den alkoholpolitiske handlingsplanen. Rusmiddelpolitisk Plan
som også omfatter tobakk og narkotika er ført i punkt 3.

Planens forankring i kommuneadministrasjonen
Ansvaret for revidering av planen legges til Avdeling for Oppvekst og familie.
Fagansvarlig i NAV har hatt hovedansvar for revideringen i 2010 og har sammen med seg hatt
en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra grunnskolene, psykisk helse, helsestasjonen,
barnevernet, politiet og videregående skole.
Planen har også vært til høring hos aktuelle samarbeidspartnere.

Planenes målsetting
Målet med planen er å redusere rusmiddelbruken blant innbyggerne i
Leksvik kommune, da spesielt med fokus på barn og unge. Gjennom dette kan kommunen bidra
til å redusere skadevirkninger som følger av rusmiddelbruk og/ eller rusmiddelmisbruk
Regjeringens overordnede mål er også: ” Redusere de negative konsekvensene som
rusmiddelbruk hat for enkeltpersoner og samfunnet ”
I Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet står det bla.:
” En vellykket rusmiddelpolitikk kan ikke organiseres, bevilges eller reguleres fram. Dette
handler også om holdninger, handlinger om følelser og om å ville noe for folk som av ulike
grunner er i en vanskelig livssituasjon ”
Gjennom ulike tilbud og tiltak til befolkningen har Leksvik kommune medansvar for å skape
gode og trygge oppvekst- og levekår. Kommunens alkohol- og rusmiddelpolitikk er viktig i det
holdningsskapende arbeidet for innbyggernes omgang med rusmidler. Alkohol- og
Rusmiddelpolitisk Plan omhandler viktigheten av primærforebyggende arbeid. Det skjer i første
rekke i hjemmet, hvor foreldre og foresatte gjennom sin atferd har ansvar for, og danner
grunnlag for holdninger og verdier hos barn og unge. Gjennom samhandling med foreldre og
barn skal avdelinger som helsestasjon, barnehage og skole bidra aktivt i byggende arbeidet.
Frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til barn og unge har medansvar for positiv
fritid.
Kommunen har gjennom sin kunnskap og kompetanse ansvar for informasjon om de ulike sider
ved bruk av rusmidler og skadevirkninger dette kan medføre. Den skal også opplyse om de ulike
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hjelpetilbud som finnes for personer som har problemer relatert til bruk og/ eller misbruk av
legale og illegale rusmidler.
Leksvik kommune har etablert gode samarbeidsnettverk med ulike instanser , både
interkommunalt og i 2.linjetjenesten som driver byggende og forebyggende arbeid. Det gjør
kommunen i stand til å tilby bistand både som ledd i holdningsskapende arbeid og i
risikosituasjoner.
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1. HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID
MOT RUSMISBRUK BLANT BARN OG UNGDOM
En plan for forebyggende arbeid mot rusmisbruk blant barn og ungdom må ha mål som er
mulige å nå og konkrete tiltak for å nå disse målene.

MÅLSETTINGER FOR BYGGENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
-Kommunen skal sikre seg bred kunnskap og kompetanse om byggende og forebyggende
arbeid. Gjennom etablerte tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsnettverk har
kommunen etablert adekvat hjelpeapparat som kreves av 1.linjetjenesten.
-Kommunen skal være aktiv i forhold til å søke tilgjengelige prosjektmidler fra
departement og direktorat som ledd i byggende og forebyggende arbeid
-Kommunen skal bevisstgjøre voksengruppen i befolkningen på deres holdninger og
forhold til rusmidler og den påvirkning det kan ha på barn og ungdom
-Gjennom holdningsskapende arbeid skal kommunen styrke ungdommene slik at de får
mot til å si nei til rus og motstå vennepress fra jevnaldrende
-Gjennom opplysnings- og holdningsskapende arbeid skal kommunen arbeide for å
heve debutalderen for rusbruk
-Kommunen skal bidra til å øke kunnskapen hos befolkningen om rusmidlenes virkning
og skadevirkninger.
-Kommunen kan gi rådgivning til bedrifter i forhold til rus og rusproblematikk
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1. 1 Heimen – hovedansvar for forebyggende arbeid
Det er i heimen barna først og fremst får sine holdninger. Derfor må foreldrene være bevisst på
sin formidling av disse og hvordan barna fanger dem opp.
Alkoholloven § 1-5 omhandler aldersgrense i forhold til alkoholsalg og servering.
”Salg, skjenking eller utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år.
Salg skjenking eller utlevering av annen alkoholdig drikk må ikke skje til noen som
er under 18 år.”
Ut fra dette er det viktig at foreldre og foresatte påser at loven overholdes også i heimen.
Undersøkelser viser at ungdom som får alkohol av foreldre, debuterer tidligere og drikker mer
enn ungdom som ikke gis alkohol hjemme. Foreldre eller andre foresatte har hovedansvar for
det forebyggende arbeidet.

1. 2 Helsetjenesten
Helsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/ungdom og deres
familier. Rusforebyggende arbeid er prioritert, og helsestasjonen deltar i de ulike forebyggende
tiltak og prosjekter i kommunen.
Ved mistanke om bekymring vedr barn og unges bruk av rusmidler, eller at barn lever under
forhold hvor omsorgspersonene har et problemfylt rusbruk, har helsetjenesten meldeplikt til
barnevernet.
Helsestasjonen bruker følgende arenaer til rusmiddelforebyggende arbeid:
- Svangerskapsomsorgen
- Informasjon om rusmidlene. Virkning på den gravide og fostret.
- Hjemmebesøk til nyfødte
- Informasjon om rusmidler i forhold til amming
- Konsultasjoner på 1 og 4 års kontroller, med fokus på bruk og misbruk av alkohol og andre
rusmidler
Det er viktig å bruke barselgrupper som arena for å diskutere rusproblematikk, gjerne i
samarbeid med flere fagprofesjoner. I foreldreveiledningen informeres det om betydningen av å
gi barna selvtillit. Dette vil hjelpe ungdommene til lettere å stå imot press utenfra.
Helsetjenesten v/helsesøster er inne på forskjellige klassetrinn i ungdomsskolen angående .
tobakk og rus og skadevirkninger som kan oppstå ved bruk/misbruk av disse.
Helsestasjonen tilbyr BAPP – gruppe for ungdom mellom 7-12 år. Dette er beregnet på barn av
psykisk syke foreldre og/eller foreldre som har et problemfylt rusbruk.
Hver gruppe har 8 kurskvelder, og kommunen har ansatte som er spesielt skolert til å lede disse
gruppene.

I perioden 2007 – 2014 deltar Leksvik kommune i Modellkommuneforsøket, dvs.
Tidlig hjelp til barn mellom 0 og 6 år som har foreldre med rusproblemer og/eller
psykiske vansker
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Mange barn vokser opp med en mor eller far som har psykiske vansker eller misbruker alkohol
eller andre stoffer. Barna i disse familiene får ikke alltid den støtte og hjelp til det de har behov
for – til dels fordi ansatte, som møter barna og deres familier, ikke i tilstrekkelig grad jobber
sammen på tvers av faggrupper og sektorer. Forskning viser at det ofte er en sammenheng
mellom rusmisbruk og psykiske lidelser, og disse barna er i en høyrisiko for selv å utvikle
problemer (Kvello 2007). På denne bakgrunn har Regjeringen satt barna på dagsorden, og
Barne- ungdoms og familiedirektoratet leder nå satsingen gjennom Modellkommuneforsøket.
Leksvik kommune er en av 26 Modellkommuner i Norge. Kommunene som deltar skal utvike
gode modeller for tidlig identifisering og systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og
rusavhengige mellom 0 og 6 år. Prosjektperioden strekker seg fra 2007 til 2014. Leksvik
kommune har et sterkt tverrfaglig fokus i arbeidet, og vil øke kompetanse, systematisere og
utvikle tiltak rettet mot disse familiene.

1.3. PSYKISK HELSE OG FOREBYGGING
Forebygging innebærer å hindre eller begrense faktorer i samfunnet som kan føre til negativ
atferd. I samarbeid med andre enheter og organisasjoner i kommunen skal det arbeides aktivt for
å fremme et positivt oppvekst- og bomiljø.
Enheten følger opp og samarbeider med unge i risiko og deres foresatte, i tillegg til personer
over 18 år. Det inngås avtaler om prøvetaking for rusmiddelkontroll som ledd i rusforebyggende
arbeid.
Enheten har nært samarbeid med øvrig hjelpeapparat i kommunen.

1. 4 Barnehage
Barnehagene er viktige arenaer for byggende og holdningsskapende arbeid. På foreldremøter
blir det informert om hvor viktig det er at foreldre hjelper barna til å etablere gode holdninger og
verdier som styrker egenverdet. Dette blir en videreføring av det grunnleggende arbeidet som
helsesøster gjør i sitt arbeid. Barnehagene samarbeider med helsestasjonen og politiet i sitt
forebyggende arbeid.
Førskolehelesteam er et flerfaglig samarbeidsforum som kan opprettes rundt barn og deres
foreldre som har særlige utfordringer og behov.
Ved mistanke om at barn lever under forhold som er skadelig for dem pga foreldre eller
foresattes bruk av rusmidler, har barnehagen meldeplikt til barnevernet.

1. 5 Skole
Kommunens barne- og ungdomsskoler samt videregående skole har egne byggende og
forebyggende tiltak. Gjennom fag arbeider skolene med spørsmål om etikk og moral.
Skolene har tverrfaglige team som skal sikre ivaretakelse av elvenes fysiske og psykiske helse.
Holdningsskapende arbeid om trafikk og rus i samarbeid med helsesøster, politi og
rusomsorgen.
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Ved mistanke om at barn lever under forhold som er skadelig for dem pga foreldre eller
foresattes bruk av rusmidler, skal skolene melde fra til barnevernet. Skolene har også plikt til å
melde bekymring til barnevernet ved mistanke om bekymring vedr elevers bruk av rusmidler.
Skolene driver Olweusprogrammet ( anti –mobbe program )
Skolene driver undervisningsprogrammet FRI. FRI har som mål å skape gode holdninger mot
tobakk , og å holde ungdommene røyk og snusfrie.
Skolene deltar i kommunal tverrfaglig arbeidsgruppe i SLT.
For elever og foreldre/foresatte i 7 kl. klasse gjennomføres hvert år et forebyggende og
holdningsskapende program som heter ” Kjærlighet og grenser ” . Målet for dette programmet
er å forebygge tobakk, alkohol og narkotikabruk blant tenåringer, samt å styrke familien.
” Kjærlighet ” handler om å styrke kommunikasjonen og båndene i familiene.
” Grenser ” handler om tydelige voksne når det gjelder regler og roller. Ungdommene blir
bevisstgjort i forhold til egne grenser når de for eksempel opplever vennepress.
Kurset gjennomføres i løpet av 8 kvelder, hvorav første og siste kveld er familiekvelder.
Ungdommene får sin undervisning i skoletiden. Kursledere er ansatte i kommunen som har fått
opplæring/sertifisering i forhold til dette.
PROSJEKT – TIDLIG INTERVENERING I SKOLENE (TIS)
Prosjektet har vært i drift siden 01.11.2008 med økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet via
Fylkesmannen.
( Prosjektleder: Veronica Moan Myran, tlf.: 958 45 406/ 74855100
e-post: veronica.moan.myran@leksvik.kommune.no )
Prosjektet er rettet mot arbeid med grunnskole-elever i risiko, individuelt og på gruppenivå. Det
er viktig å få kunnskap om faktorer i miljøene som antas å ha negativ påvirkning på atferd, og
faktorer som er trygghetsskapende. Målsettingen er at et formalisert fagnettverk, både i
førstelinje- og spesialisthelsetjeneste skal gi rask, adekvat bistand til elever i risiko slik at
negativ atferd stoppes. Evaluering ved prosjektarbeidets slutt vil gi nødvendige indikasjoner for
en hensiktsmessig og supplerende tjenesteform for det etablerte forebyggende arbeidet i
kommunene.

1. 6 Barne- og ungdomsråd
Barne- og ungdomsrådet er et sted hvor barn og ungdom kan ta opp sakerde er interessert i.
Rådet vil også være kontaktledd mellom kommunen og ungdommen i rusforebyggende arbeid.
Det er viktig at kommunen sikrer en god dialog med ungdomsgruppen og får kunnskap om
oppvekstmiljøenes ulike sider.

1.7. Barne og ungdomskoordinator
Kommunen har ansatt barne – og ungdomskoordinator i 60 % stilling. Han har bl.a. ansvar for å
følge opp i forhold til barne og ungdomsrådet, samt bidra til drift av kommunens to
ungdomsklubber. ( En i Leksvik og en i Vanvikan )
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1.8 Menighetsrådet
Menighetsrådene i Leksvik og Vanvikan driver ungdomsklubber. Disse er godt besøkt, og tilbyr
varierte aktiviteter i et trygt og rusfritt miljø.

1. 9 Frivillige lag og organisasjoner
Mange ungdommer er medlemmer av frivillige lag og organisasjoner. De oppholder seg i
laget/organisasjonen i en stor del av fritida, og derfor er det positivt om organisasjonen/laget kan
bli mer aktive når det gjelder holdningsskapende arbeid mot rus. Det er ønskelig at
laget/organisasjonen kan arrangere temakvelder om rus og vold, antidoping og rusfrie
dansekvelder og turer der gjerne ungdommen kan være «primus motor». Her bør hensikten være
å engasjere de unge med det de er opptatt av, og selvsagt informere og bevisstgjøre de. Det er
viktig at kommunen kan gi økonomisk støtte til rusfrie arrangement som ungdommene selv tar
initiativ til.
De frivillige lag og organisasjoner har ulike organiserte tilbud for barn og ungdom:
Menighetsrådene i Vanvikan og Leksvik driver ungdomsklubber.
Natteravner:
Natteravnene skal bry seg om det som skjer i nærmiljøet. De bidrar til å skape trygghet, trivsel
og tilhørighet.
Aldersgrense for å være med i natteravn er fra 18 år.
Natteravnene vil være aktiv i forbindelse med festarrangement.
Natteravnene skal være godt synlige, slik at de kan oppsøkes av ungdom og andre personer som
ønsker å ha kontakt.
Kommunen har stilt lokaler til disposisjon for at natteravnene har samlingssted/møtested.

1. 10 Politiet
Politiet driver forebyggende arbeid i forhold til barn/ungdom når det gjelder rus, kriminalitet og
trafikksikkerhet, og er en viktig samarbeidspartner for kommunen. De ser det som svært viktig å
få til en dialog med skolene slik at de lettere kommer i kontakt med ungdommen i kommunen
og på den måten være med å bidra til å forebygge rusmisbruk og kriminalitet. Særdeles viktig er
det å gjøre ungdommen kjent med hvilke negative konsekvenser lovlig og ulovlig omgang med
alkohol og narkotika kan få.
Politiet ser det også som særdeles viktig å etablere et godt og nært samarbeid med foreldrene
gjennom skolen.
Den gode tverrfaglige og tverretatlige innsatsen i Leksvik, for å forebygge barne- og
ungdomskriminalitet bør videreføres.
Det har tidligere vært mye fokus på alkohol og ungdom. Alkohol er fortsatt et aktuelt tema opp
mot ungdommen og politiet vil arbeide videre med forebyggende arbeid rettet mot alkohol og
konsekvenser.

87

Man ser imidlertid at det er flere ungdommer som har vært i kontakt eller er i kontakt med
narkotika nå enn tidligere. Dette ser politiet ved at nye saker opprettes samt at det kommer nye
meldinger på vaktjournalen deres.
Det er viktig at det tverrfaglige samarbeidet i kommunen fortsetter og at narkotikamisbruk og
konsekvenser blir belyst for både barn/ungdom og foreldre.
Politiets tiltak:
- videreføre det gode tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen
- belyse konsekvensene av bruk av alkohol og narkotika for barn/ungdom og foreldre
- arbeide med holdningsendringer når det gjelder alkohol og narkotika
-være til stede ved arrangement for barn og ungdom
- vektlegge kontroll vedr. aldersgrenser i forbindelse med salg av alkohol på festarrangement
- oppsøke miljøer hvor det brukes alkohol og narkotika. Innhente informasjon om tilgang.
- gjennomfører bekymringssamtaler

1.11 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK = SLT
SLT – SAMORDNING AV KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID
SLT er en politisk vedtatt samarbeidsmodell på tvers av fagenheter. Modellen skal sikre
kvalitet og effektivitet i samarbeidet mellom publikum og ulike faggrupper for å hindre/
stanse kriminalitet blant barn og unge i kommunen.
Koordinator: Veronica Moan Myran, tlf.: 958 45 406
Målsettingen for SLT er samarbeid med alle som bor i kommunene for å forebygge
kriminalitet blant barn og unge. Leksvik kommune skal være et trygt og godt sted å vokse
opp og bo i. SLT samarbeider med enkeltpersoner og/ eller grupper. Alle er velkommen
til å ta kontakt enten for mer informasjon eller for å få bistand til å løse problem.
I arbeidet med å forebygge kriminalitet har Leksvik kommune vedtatt å etablere samarbeid
mellom de ulike kommunale fagenheter og politiet. Formell samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak – SLT, ble politisk vedtatt i mars 2007.
Det er etablert Styringsgruppe og Operativ gruppe som hver har sine ansvars- og
funksjonsområder i samarbeidsmodellen.
Styringsgruppen:
Medlemmer i styringsgruppen er rådmann, lensmann, kommuneoverlege,
kommunalsjef Oppvekst og familie og SLT-koordinator.
Styringsgruppen har ansvar for at SLT som samarbeidsmodell integreres og fungerer i
kommunen.
Hovedoppgave for gruppen er å etablere overordnede rammer for kriminalitetsforebyggende
arbeid blant barn og unge i kommunen.
Styringsgruppen tar opp saker som skal behandles politisk. Den utnevner medlemmer til
Operativ gruppe.
Operativ gruppe
Faste medlemmer er politiet, kommuneoverlege, ledende helsesøster, barnevernet,
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psykisk helse og forebygging, NAV og SLT-koordinator. I de tilfeller kommunen har prosjekt
som er direkte relatert til kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge, vil prosjektleder
være fast medlem. Tilkallingsmedlemmer er representanter fra skolene og andre fagenheter ut
fra meldt problem og hvem som skal bidra i løsningsprosess. Er det hensiktsmessig for å løse
oppstått problem vil også representanter fra Barn- og ungdomsrådet bli tilkalt.
Representantene i Operativ gruppe har direkte kontakt med kommunens innbyggere. De har et
særlig ansvar for at det kriminalitetsforebyggende samarbeidet fungerer. Gruppen skal utføre
forebyggende arbeide i samarbeid med enkeltpersoner eller grupper med behov for faglig hjelp
for å hindre kriminalitet.

2. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
Bevillinger for salg og skjenking av alkohol skal følge lov og kommunale bestemmelser anført i
Leksvik kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

2.1 Arbeidsmål
Kommunen og bevillingshaverne skal arbeide sammen for at omsetning av alkohol skjer i
samsvar med lover og regler, og få en mest mulig lik praksis når det gjelder salg og skjenking av
alkoholholdige drikker.

2.2 GENERELLE BESTEMMELSER FOR SALG – OG
SKJENKEBEVILLING
Forskriften er hjemlet i Alkoholloven § 4-6
- Salg og skjenking av alkoholholdige drikker kan bare skje på grunnlag av kommunal
bevilling. Jfr. Alkohollovens § 1 - 4a.
-Bevillingsperioden er på 4 år, og blir behandlet i forbindelse med ny kommunestyreperiode.
- Salg og skjenking av alkohol skal foregå i godkjente lokaler.
- Den alkoholpolitiske handlingsplan bør rulleres før hver hovedbehandling av salg - og
skjenkebevilling.
- Det blir ikke vedtatt noe øvre tak på antall salg - og skjenkesteder i kommunen.
- Kommunen kan vedta særskilte bestemmelser i forbindelse med den enkelte bevillingen.
- Kommunen kan gi tillatelse til bruk av ambulerende skjenkebevilling i spesielle tilfeller.
- De som har bevilling til skjenking av alkohol har også plikt til å føre alkoholsvake og
alkoholfrie drikker, jfr. forskrift av 11. desember 1997 om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v.
- For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Disse må være over 20 år, og ha dokumentert kunnskap om
alkoholloven og bestemmelsene gitt i medhold av den.

2.3 Salgsbevilling for øl klasse II
Salgsbevilling gis bare til dagligvareforretninger.

2.4 Salgstider
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I Leksvik kommune er det lov å selge øl i utsalgsstedenes åpningstid, jfr. alkoholloven § 4-4.
Salg og utlevering av øl er forbudt etter kl. 2000 på hverdager, og etter kl. 1800 på dager før
søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, jfr. alkoholloven § 3.-7.
Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen
for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov,
alkohollovens § 4-4. Dersom utsalgsstedene har åpent på tid hvor salg og utlevering av øl ikke
er tillatt, skal beholdningen tildekkes eller fjernes fra lokalet.

2.5 Skjenkebevilling
Før tildeling av skjenkebevilling, skal driftsopplegg og standard på virksomheten vurderes.
Likeledes skal kundegruppe og beliggenhet vurderes i tillegg til en totalvurdering.
Ut fra driftsopplegg og standard til virksomheten, kundegruppe, beliggenhet og en samlet
vurdering, kan alle rettigheter vurderes.

Hotell/restauranter
Kan gis bevilling til skjenking av øl og vin, samt brennevin.

Andre serveringssteder, pub, diskotek m.m.
Kan gis bevilling, men skal vurderes ut fra standard, kundegruppe og driftsopplegg.

Kafeer
Kafeer knyttet til annen foretningsvirksomhet og med tilnærmet samme åpningstid, gis ikke
bevilling.

Gatekjøkken/storkiosk
Gis ikke bevilling

Skjenketider
Skjenketid for brennevin, vin og øl følger i utgangspunktet bestemmelsene i lov om omsetning
av alkoholholdige drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27 med tilhørende forskrifter.
Normal skjenketid for brennevin: kl. 1300 - 0100
Normal skjenketid for øl og vin:
kl. 0800 - 0200
Etter søknad kan det gis utvidet skjenketid for det enkelte skjenkestedet. For en enkel anledning
kan det søkes utvidet skjenketid. Rådmannen, eller den han gir fullmakt, kan gi slik tillatelse.
Det kan ikke gis løyve utover maksimaltiden i alkoholloven.

Ambulerende skjenkebevilling
Ambulerende skjenkebevilling kan gis for en enkel anledning, og bevillingen må være i
samband med et bestemt arrangement. Rådmannen, eller den han gir fullmakt, kan gi slik
bevilling. Ved ambulerende skjenkebevilling kan det søkes om utvidet skjenketid til kl. 02.00.

Engangsbevilling
Engangsbevilling kan gis i forbindelse med offentlige fester. Ved engangsbevilling benytter en
som har skjenkebevilling sitt løyve i andre lokaler. Rådmannen, eller den han gir fullmakt, kan
gi slik bevilling.

2.6 Gebyr
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Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdige drikker følger bestemmelsene i loven. Gebyr for
ambulerende skjenkebevilling og engangsbevilling blir satt til kr. 200,-. er satt i
forskrift av 11. desember 1997 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., § 11-2

2.7 Kontroll.
-Leksvik kommune skal alltid ha anledning til å ivareta kontrollen i kommunen.
-I Leksvik kommune er formannskapet oppnevnt som kontrollutvalg.
-Kontrollutvalget kan sette bort oppdraget til f.eks. vaktselskap. Det skal være minst 5
kontroller i året med skriftlige rapporter til kontrollutvalget.
-Ved brudd på salg - og skjenkebestemmelsene er det formannskapet som fastsetter
straffereaksjoner.
-Kontrollutvalget har som oppgave å kontrollere bevillinger som er gitt av kommunen.
-Kontroll med ulovlig skjenking der bevilling mangler er en oppgave for politiet.

3. RUSOMSORG
3.1 Kommunale hjelpetilbud til personer med rusproblemer
I Leksvik kommune er rusomsorgen plassert i NAV Det er etablert tverrfaglig
samarbeidsnettverk som sikrer tjenestens faglige innhold. Kommunen skal sørge for informasjon
til innbyggerne om rusrelaterte problem og hjelpetiltak som finnes.
NAV skal gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, bistå den enkelte til å komme bort fra
risikobruk/misbruk av rusmidler. Bistanden skal tilpasses individuelle behov. Der det er
nødvendig, etableres samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet, for eksempel helsetjenesten,
psykisk helse og forebygging og 2. linjetjenesten. Rusmisbrukerens familie skal også få råd,
veiledning og bistand når de har behov for det. Oppfølging i forhold til barn av rusmisbrukere
skal vektlegges.

3.2 Nettverksbygging i for- og etterbehandling ( behandlingskjede fra A – Å )
Misbrukere har behov for både forvern/oppfølging før institusjonsopphold og
ettervern/oppfølging etter behandlingsopphold. I begge fasene er det viktig med et solid
nettverk. Deler av misbrukerens nettverk kan ha uheldig påvirkning i forhold til misbruk.
Profesjonelt og privat nettverk etableres i samarbeid med rusmisbrukeren. NAV har ansvar for
oppfølging og tilrettelegging av samarbeidsnettverk både forut for, og etter behandling i
spesialisthelsetjenesten. ( Slike samarbeidsnettverk er i de fleste tifeller ei ansvarsgruppe )
Brukermedvirkning er et bærende prinsipp i det kommunale samarbeidet med
rusmiddelmisbrukeren. Samarbeidet skal tilrettelegges slik at vedkommende gis bistand uten at
ansvaret blir tatt fra den enkelte.
Oppfølgingstilbudene vil variere ut fra individuelle evner og behov. Kommunes rusomsorg kan
tilby eksempelvis samtaler og/ eller sysselsetting, dette kan skje både gjennom NAV eller andre
avdelinger i kommunen.
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3.3 Behandlingstilbud
Effekten av behandlingen for rusmisbrukere vil alltid henge nøye sammen med motivasjonen.
Derfor bruker NAV og andre samarbeidspartnere mye tid på motivasjon for å kunne starte i
behandling.
Behandling for en rusmisbruker kan være enten ved oppfølging/samtaler i kommunen, eller i
samarbeid med 2. linjetjenesten .
NAV har ansvar for god oppfølging i ventetid till ev eventuell behandling i 2. linjetjenesten.
Det er etablert gode tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsnettverk for på best mulig måte å
kunne bistå bruker både før, under og etter behandling..
Fra og med 2006 har rusmisbrukere rettigheter etter pasientrettighetsloven. Alle som ønsker
behandling i 2.linjetjenesten blir henvist til Sykehuset Levanger, avdeling for rusrelatert
psykiatri, ARP. Avdelingen har bred kompetanse når det gjelder kartlegging og utredning i
forhold til problematikkens omfang. 2. linjetjenesten kan tilby behandling både i form av
polikliniske samtaler og institusjonsopphold, noen ganger begge deler. NAV har et tett
samarbeid med ARP, Henvisning til ARP gjøres av NAV eller lege.

3.4 Gjennomgangsbolig/skjermet bolig
Kommunen har en gjennomgangsbolig/ ettervernsbolig til benyttelse både som ledd
forvern og ettervernsopplegg. Denne boligen er også viktig i det forebyggende arbeidet, da den
kan benyttes i kortere perioder for personer som står i fare for å utvikle et rusproblem.

3.5 Omfang
Det er vanskelig å si helt eksakt noe om antall innbyggere i kommunen som har behov for hjelp
til å komme ut av et risikofylt bruk/misbruk av rusmidler. Vi har dessverre ingen eksakt
kartlegging på dette, da slike undersøkelser er vanskelig å gjennomføre. Det er også slik at
mange som har et rusproblem, i mange år vil greie å skjule dette for ulike deler av
hjelpeapparatet, og at ofte andre plager kommer frem i diagnoser.
Det en imidlertid vet med sikkerhet, er at det til enhver tid er innbyggere som har behov for
slike tjenester, og disse er i alder 16 – 80 +. ( På landsbasis regnes det at en av 10 voksne
personer har et problemfylt alkoholbruk )

3.6 Utfordringer
Vi har i de senere årene sett en tendens til at flere unge i kommunen har et forholdsvis
risikoutsatt drikkemønster, og også til dels bruk av illegale rusmidler. Dette er en gruppe som er
vanskelig å motivere for endring, og det vil være en stor utfordring i årene fremover.
Ofte er disse ganske ung, og en vet at de er i høyrisikogruppe for å utvikle avhengighet hvis ikke
mønsteret brytes.
Vi må også for de nærmeste årene ta høyde for at flere eldre får et problemfylt drikkemønster.
Dette utifra at det totale volumet alkohol som drikkes av godt voksne i dag har økt betraktelig,
spes blant kvinner, og det faktum at vi statistisk lever lenger.
En ser også utfordringen med at en god eldre har god tilgang på vanedannende medikamenter

3.7 Kompetanse
Det vil være av stor betydning for kommune at en til en hver tid har tilstrekkelig kompetanse
innefor rusfaget. Det er et komplekst fagfelt, hvor det hele tiden er viktig å oppdatere seg.

92

Mange av kommunes ansatte som jobber med rus i dag, deltar i ulke nettverk knytet til sine
fagfelt, og dette er av stor betydning. Vi er en liten kommune, og er således sårbar i forhold til
fagfolk.
Det bør stimuleres til at ansatte kan få tatt aktuell videreutdanning, for eksempel MI
( motiverende intervju ) som tilbys på HINT eller SEREP`s utdanning i forhold til rehabilitering
og behandling av mennesker med rus og psykiske lidelser.

3.8 Folkehelseperspektivet
Det er slik at ei en kommune handler det rusforebyggende arbeidet ofte minst av alt om rus. Det
som har størst betydning er at barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår. Dvs. at de både
har gode og trygge rammer i familien, har et godt skolemiljø, interesser/hobbyer på fritida og det
at de har venner.
Dette betyr at hele samfunnet i kommunen har et ansvar i forhold til dette. Spes er det viktig at
alle voksne er gode og trygge rollemodeller, som setter klare og tydelige grenser.
For kommunen sin del er det også viktig at det legges til rette for at unge kan drive sunne
fritidsinteresser, og støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som driver arbeid for barn og
unge.
Av undersøkelser gjort i Nord Trøndelag (den siste er UngHunt 3 ) ser en gledelige tall i
forhold til bruk av narkotika, men stor bekymring i forhold til at episoder med ” hard drikking ”
øker. Det er i fylla de aller, aller fleste episoder med slagsmål, vold, seksuelle overgrep, ulykker
og bilulykker skjer. Slik er det også i Leksvik kommune.
Det vil derved være av stor betydning at en hadde greid å redusere helgefylla blant både ungdom
og voksne.
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KOMMUNALE BYGGENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK
Kapt.
1

Tiltak
Opplysningsarbeid,
veiledning

Prosjektarbeid
Byggende arbeid

Målgruppe
Innbyggerne i
kommunen

Barn og
ungdom
Foreldre, barn
og ungdom
Barn og unge

Byggende arbeid
Forebyggende arbeid

2

3

3

Kontroll m/
salgs og
serveringssteder,
alkoholholdige
drikker
Rusomsorg
Opplysning, råd og
veiledning
Nettverksbygging
Forvern
Behandling

Personer i
risiko

Avdeling
Oppvekst/
Familie,
Helsetjenesten,
NAV,
SLT
Avdeling
Oppvekst/
familie
Helse,
barnehager,
skoler
Barne- og
ungdomsrådet
SLT

Personer med
rusproblemer
Pårørende
Personer med
rusproblemer

Tidspunkt

Kontinuerlig
2010 -2012

Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig

Utsalgs- og
serveringssteder Rådmann

Unge i risiko

3

Ansvarlig

Kontinuerlig

Helsetjenesten,
NAV,
SLT
Kontinuerlig
Helsetjenesten,
NAV
2.linjetjeneste
Helsetjenesten,
NAV

Kontinuerlig

Gjennomgangsbolig
Kontinuerlig

3
Oppfølging

Personer med
rusproblemer
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Helsetjenesten,
NAV
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Vedlegg 1

For kapitler som er uthevet følger lovtekst
LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
(alkoholloven)
DATO:
LOV-1989-06-02-27
DEPARTEMENT:
HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)
PUBLISERT:
ISBN 82-504-1491-8
IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01
SIST-ENDRET:
LOV-2007-02-16-6 fra 2007-03-01
ENDRER:
SENTRALE FORSKRIFTER
INNHOLD
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.
§ 1-1. Lovens formål.
§ 1-2. Lovens virkeområde.
§ 1-3. Definisjon av alkoholholdig drikk
§ 1-4. Definisjon av salg, skjenking og engrossalg
§ 1-4a. Bevillingsplikt
§ 1-4b. Bevillingshaver
§ 1-4c. Registreringsplikt - engrossalg av alkoholholdig drikk
§ 1-5. Aldersgrense.
§ 1-6. Bevillingsperioden.
§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking
§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller
skjenking m.v.
§ 1-7b. Krav til vandel
§ 1-7c. Styrer og stedfortreder
§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
§ 1-8a. Politiets stengningsadgang
§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs
§ 1-11. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan ...
§ 1-12. (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli ...
§ 1-13. (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli ...
§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv
§ 1-15. Opplysnings- og meldeplikt
§ 1-16. Klage
Kapittel 2. Innførsel og utførsel.
§ 2-1. Retten til innførsel av alkoholholdig drikk
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§ 2-2. Retten til utførsel av alkoholholdig drikk
§ 2-3. Hjemmel for forskrifter om innførsel og utførsel av alkoholholdig drikk.

Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker.
I. Alminnelige bestemmelser
§ 3-1. Retten til salg av alkoholholdige drikker
§ 3-1a. Salg av alkoholholdig drikk på flyplasser
§ 3-2. Vilkår knyttet til bevillingen
II. Salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75 volumprosent.
§ 3-3. Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet
§ 3-4. Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg
III. Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
§ 3-5. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan ...
§ 3-6. (Opphevet ved lov 8 jan 1993 nr. 23.) ...
§ 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol
§ 3-8. Salgssteder som ikke kan gis bevilling
§ 3-9. Utøvelse av bevillingen
Kapittel 3A. (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr.
599).)

Kapittel 4. Kommunale skjenkebevillinger.
§ 4-1. Skjenking av alkoholholdige drikker
§ 4-2. Omfanget av bevillingen.
§ 4-3. Vilkår knyttet til bevillingen
§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker
§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling.
§ 4-6. Hjemmel for forskrifter om alkoholfrie drikker.
§ 4-7. Utøvelse av bevillingen
Kapittel 5. Statlige skjenkebevillinger.
§ 5-1. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan ...
§ 5-2. Skjenkebevilling på tog, fly og skip
§ 5-3. Skjenkebevilling til Forsvarets befalsmesser m.v.
Kapittel 6. Tilvirkning
§ 6-1. Tilvirkning av alkoholholdig drikk
§ 6-2. Vilkår for tildeling av tilvirkningsbevilling
§ 6-3. Krav til søknaden
§ 6-4. Innhenting av uttalelser
§ 6-5. Opplysningsplikt
§ 6-6. Utøvelse av tilvirkningsbevilling
§ 6-7. Melding og godkjenning
§ 6-8. Kontroll med utøvelsen av tilvirkningsbevillingen
§ 6-9. Bevillingsgebyr
§ 6-10. Inndragning av bevilling

Kapittel 7. Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets overskudd
§ 7-1. Bevillingsgebyrene
§ 7-2. Vinmonopolavgiften.
§ 7-3. Statens andel av AS Vinmonopolets overskudd.
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Kapittel 8. Spesielle påbud og forbud.
§ 8-1. Forbud mot tilvirking og omdestillering av brennevin.
§ 8-2. Forbud mot ulovlig forvaring og lagring av alkoholholdig drikk
§ 8-2a. Forbud mot kjøp av ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin
§ 8-3. Forbud mot tilvirking, oppbevaring og omsetning av gjærende eller gjæret udestillert
væske.
§ 8-4. Preparater som anvendes til alkoholholdig drikk.
§ 8-5. Forbud mot apparater for tilvirking av brennevin m.v.
§ 8-6. Forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie
§ 8-6a. Forbud mot utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed
§ 8-7. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan ...
§ 8-8. Ulovlig kjøp.
§ 8-9. Serverings- og drikkeforbud
§ 8-10. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan ...
§ 8-11. Forbud mot salg og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer
§ 8-12. Forbud mot omsetning med rabatt.
§ 8-13. Forbud mot innførsel og omsetning av visse alkoholholdige drikker
Kapittel 9. Reklameforbud.
§ 9-1. Reklame for tilvirkingsmidler for alkoholholdig drikk.
§ 9-2. Reklame for alkoholholdig drikk.
§ 9-3. Tilsyn
§ 9-4. Retting og tvangsmulkt
§ 9-5. Klage
Kapittel 10. Straff.
§ 10-1. Alminnelige bestemmelser om straff.
§ 10-2. Straff ved gjentatt overtredelse.
§ 10-3. Tilintetgjøring av alkoholholdig drikk m.v.
§ 10-4. Beslag til statskassen.
Kapittel 11. Lovens ikrafttredelse.
§ 11-1. Lovens ikrafttredelse.
§ 11-2. Overgangsbestemmelser.
§ 11-3. Oppheving av andre lover.
§ 11-4. Endringer i andre lover.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.
§ 1-1. Lovens formål.
Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
§ 1-2. Lovens virkeområde.
Loven får anvendelse på innførsel til, utførsel fra, og omsetning av alkoholholdig drikk i
Norge.
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Departementet kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard, Jan Mayen og
kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.
Endret ved lover 22 des 1999 nr. 108 (i kraft 1 jan 2000), 17 juni 2005 nr. 59 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni
2005 nr. 601).

§ 1-3. Definisjon av alkoholholdig drikk
I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer
enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får
anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med
andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som
brennevin.
Som alkoholholdig drikk etter denne lov regnes ikke væsker som ved denaturering eller av
andre grunner er uhensiktsmessig som berusningsmiddel og heller ikke væsker som bare er
tilsatt den mengde alkohol som er nødvendig for oppløsning eller holdbarhet.
Bestemmelsene i denne lov gjelder ikke alkohol som i medhold av annen lov selges, kjøpes,
utleveres eller sendes til medisinsk eller teknisk eller vitenskapelig bruk, eller sprit til
desinfeksjonsbruk.
Departementet kan gi forskrifter om hvilke alkoholholdige produkter som skal regnes som
alkoholholdig drikk, og om hvilke alkoholholdige drikker som skal regnes som brennevin. I
tvilstilfelle kan departementet avgjøre spørsmålene med bindende virkning.
Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 2 juli 1999 nr. 57 (i kraft 1 juli 1999),
13 des 2002 nr. 87 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 13 des 2002 nr. 1396), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg.
res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-4. Definisjon av salg, skjenking og engrossalg
Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking
utenfor salgsstedet.
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når
bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på
andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.
Med engrossalg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag som ikke
omfattes av første og annet ledd.
Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 1 jan 1996).

§ 1-4a. Bevillingsplikt
Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling
etter denne lov.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg.
res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-4b. Bevillingshaver
Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

§ 1-4c. Registreringsplikt - engrossalg av alkoholholdig drikk
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Engrossalg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av registrering som
avgiftspliktig virksomhet hos toll- og avgiftsetaten. Engrossalg med varer som det er betalt
særavgift for kan likevel skje på grunnlag av registrering etter denne lov i samsvar med
forskrifter gitt av departementet.
Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet kan bare skje til den
som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som kan
drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller
skjenking for en enkelt bestemt anledning eller en ambulerende skjenkebevilling. Selgeren
plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling eller kan drive engrossalg.
Departementet kan gi forskrifter om adgang for den som driver engrossalg til å benytte
alkoholholdig drikk som gave, lønn eller utbytte, samt å selge alkohol til ansatte til eget bruk.
Engrossalg skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i denne lov og i
bestemmelser gitt i medhold av loven til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig
måte. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i plikten til å sikre at virksomheten utøves i
henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.
Kontroll med utøvelsen av engrossalg tilligger toll- og avgiftsetaten.
Tilføyd ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-5. Aldersgrense.
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller
mer må ikke skje til noen som er under 20 år.
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22
volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.
Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer,
må ha fylt 20 år, og den som selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år.
Dette gjelder likevel ikke servitør med kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som
inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn
med salget. Departementet kan gi forskrifter om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for
lærlinger og andre under opplæring.
Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av alkoholholdig drikk.
Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86
(i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-6. Bevillingsperioden.
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7
volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt
kommunestyre tiltrer.
Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til
skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni
året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av
året, og for en enkelt bestemt anledning.
Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre.
Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det
gis for en bestemt periode.

100

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen
bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor
endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den
nye bevillingsperioden.
Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 23 juni 1995 og 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i
kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking
Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter
kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig
bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som
utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må
bevilling gis av samtlige kommuner.
Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som
har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling.
Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å
kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge
søkeren å legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten.
Melding om gitte bevillinger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning.
Avgjørelser fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til vertskommunens
klageorgan.
Endret ved lover 13 des 1991 nr. 81, 11 juni 1993 nr. 85, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86
(i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller
skjenking m.v.
Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt
på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.
En bevilling etter § 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved
skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter
og serveringstilbud.
Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg
eller skjenking.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli 2003 iflg.
res. 23 mai 2003 nr. 626).

§ 1-7b. Krav til vandel
Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som
har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.
Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver
virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling
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som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på
virksomheten.
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas
hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes
1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold
2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken
3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i
ekteskapslignende forhold
Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det
ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.
Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene.
Vandelskravene gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet, for adgang til å drive
engrossalg etter § 1-4c, eller for bevilling etter § 5-3 og kapittel 6.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998). Endret ved lover 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg.
res. 17 juni 2005 nr. 599 - med unntak av tredje ledd), 17 juni 2005 nr. 59 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005
nr. 601 - gjelder hele paragrafen).

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke
urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og
stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel
6.
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i
virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers
fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av
ny styrer dersom styrer slutter.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven
og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av
bevilling for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter §
4-5.
Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas
hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.
På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere
seg.
Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og
kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi
forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen
utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998 iflg. res. 19 des 1997 nr. 1315, med unntak av
dokumentasjonskravet i tredje ledd, som sattes i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 18 feb 1999 nr. 162 - 1 juli 2000 for
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styrere og stedfortredere i virksomhet som har eller har søkt om bevilling før 1 juli 1999), endret ved lov 17 des
2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi
forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av
bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller
dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt
i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold
av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.
Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet
legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for
overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere
praktisering av bevillingen.
En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på
skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som
nevnt i straffeloven § 349a.
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet
gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.
Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene
etter første ledd ikke foreligger.
Endret ved lover 24 juni 1994 nr. 47, 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan
1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-8a. Politiets stengningsadgang
Politiet kan stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha
bevilling.
Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested for inntil to dager når det er nødvendig for å
hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens
sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og statlig bevilling etter § 5-3 første
ledd tilligger kommunen.
Kontroll med utøvelsen av statlig bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd tilligger
departementet.
Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler
og regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra
bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige
vareprøver til bevillingsmyndigheten.
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Departementet kan gi forskrifter om kontroll med salg og skjenking og om utøvelsen av
kontrollen.
Departementet kan gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i
medhold av denne lov overholdes.
Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 105, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli
2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved
overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier
slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre
måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling
uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny
bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til
at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk
som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av
departementet.
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette
virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom
bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk
til bevillingshavere etter denne lov.
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til
endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til
bevillingshavere etter denne lov.
Panthaver kan etter en konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt
alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter denne lov. Departementet kan gi forskrifter
om innholdet i og utøvelsen av tillatelsen.
Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni
2005 nr. 599).

§ 1-11. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).)
§ 1-12. (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).)
§ 1-13. (Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).)
§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv
Departementet kan gi forskrifter om plikt for bevillingshaver og den som driver engrossalg
til å avgi opplysninger til statistiske formål.
Det skal føres et register med opplysninger om innehavere av bevillinger etter denne lov, og
over de som kan drive engrossalg. Departementet kan gi forskrifter om føring og bruk av
registeret, og om bevillingsmyndighetenes og toll- og avgiftsetatens plikt til å avgi opplysninger
til registeret.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg.
res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-15. Opplysnings- og meldeplikt
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Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de
opplysninger som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillingssaker.
Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha
vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av
taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi forskrifter om
melde- og opplysningsplikten.
Bestemmelsen gjelder ikke statlige bevillinger etter kapittel 6.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg.
res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 1-16. Klage
Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.
Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og
om det er blitt til på lovlig måte.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker.
I. Alminnelige bestemmelser
§ 3-1. Retten til salg av alkoholholdige drikker
Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare
foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse
som nevnt i § 3-1a.
Salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd kan bare foretas på grunnlag av
kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3-1a. Det gjelder også der
salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen. Bevillingen gjelder for
et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med
skjenkebevilling i samme lokale.
Bevilling etter annet ledd kan utvides til å omfatte innførsel av annen alkoholholdig drikk
enn nevnt i første ledd, for salg i egen virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av året
eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse
til innførsel for salg i egen virksomhet. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 3 får anvendelse så
langt de passer. Bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7
volumprosent til AS Vinmonopolet kan bare gis dersom det også gis bevilling til salg av annen
alkoholholdig drikk i kommunen.
AS Vinmonopolet kan ikke inneha bevilling til salg av alkoholholdig drikk som ikke
omfattes av selskapets enerett etter første ledd eller tilvirkningsbevilling, og kan ikke drive
engrossalg av alkoholholdig drikk.
AS Vinmonopolet skal ikke forskjellsbehandle leverandører og produkter på grunnlag av
nasjonalitet eller opprinnelsesland. Departementet kan gi forskrifter om innkjøp, produktutvalg,
leveringsbetingelser og prisfastsetting.
Det kan bare selges alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings- eller
salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er innført med hjemmel i tredje ledd
eller av AS Vinmonopolet med hjemmel i § 2-1 annet ledd.
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Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23 (som endret fjerde ledd, skal være femte ledd), 4 des 1992 nr. 132 (i kraft 1 jan
1994), 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 22 des 1999 nr. 105 (i kraft 1
jan 2000 iflg. res. 22 des. 1999 nr. 1373), 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17
des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599), 17 juni 2005 nr. 59 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res.
17 juni 2005 nr. 601).

§ 3-1a. Salg av alkoholholdig drikk på flyplasser
Avgiftsfritt salg av alkoholholdig drikk kan skje etter tillatelse fra toll- og avgiftsetaten.
Tillatelse kan kun gis for salg til reisende på vei til utland fra norske flyplasser eller til reisende
som ankommer norske flyplasser fra utland. Tillatelse kan ikke gis for reisende på vei til eller
fra Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen.
For slikt salg gjelder § 3-1 sjette ledd tilsvarende.
Tilføyd ved lov 17 juni 2005 nr. 59 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 601).

§ 3-2. Vilkår knyttet til bevillingen
Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.
Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

II. Salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75 volumprosent.
Endret ved lov 8 jan 1993 nr. 23 (i kraft 1 mars 1993).

§ 3-3. Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet
Departementet kan fastsette høyeste antall salgsbevillinger og fordelingen av disse.
Kommunestyret fastsetter det høyeste antall utsalgssteder for AS Vinmonopolet innen
kommunen og godkjenner deres beliggenhet. Bestemmelsen i § 1-7a første ledd første punktum
gjelder tilsvarende.
Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni
2005 nr. 599).

§ 3-4. Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og
helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for
annen alkoholholdig drikk i kommunen.
Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. Departementet kan
bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første hverdager.
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-,
nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt ved lov.
Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 juli 1997), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005
iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

III. Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 3-5. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).)
§ 3-6. (Opphevet ved lov 8 jan 1993 nr. 23.)
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§ 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra
kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette
gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som
nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før
søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke
skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.
og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
folkeavstemning vedtatt ved lov.
Endret ved lover 31 mai 1991 nr. 22, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005
iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 3-8. Salgssteder som ikke kan gis bevilling
Departementet kan gi forskrifter om at visse typer salgssteder ikke skal kunne gis bevilling
til salg av alkoholholdig drikk.
Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 3-9. Utøvelse av bevillingen
Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i
denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en
forsvarlig måte.
Departementet kan gi forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten til å utøve
bevillingen i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
Tilføyd ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni
2005 nr. 599).

Kapittel 4. Kommunale skjenkebevillinger.
§ 4-1. Skjenking av alkoholholdige drikker
Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale. Flere skjenkebevillinger til
samme lokale kan bare gis til én bevillingshaver, med mindre det i bevillingene fastsettes
skjenketider som ikke er overlappende, jf. § 4-4.
Det kan bare skjenkes alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings- eller
salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i §
4-2 tredje ledd.
Endret ved lover 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 23 mai 2003 nr. 34
(i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr.
599).

§ 4-2. Omfanget av bevillingen.
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Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol,
alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent eller all alkoholholdig
drikk.
Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap.
Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er
brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i
egen virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning,
jf. § 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen
virksomhet. Også statlige skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel.
Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de passer.
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for
en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.
Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke
utøves i samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6.
Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai
2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 4-3. Vilkår knyttet til bevillingen
Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.
Endret ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl.
13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt
mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00
og 06.00.
Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke
fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn
22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.
Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni
2005 nr. 599).

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling.
Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller
skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder
som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En
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ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig
drikk for skjenking i egen virksomhet.
Endret ved lover 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1
juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 4-6. Hjemmel for forskrifter om alkoholfrie drikker.
Departementet kan gi forskrifter om skjenkesteders plikt til å føre et rimelig utvalg av
alkoholfrie festdrikker og andre alkoholfrie drikker, om deres plikt til å ha slike drikker med i
sine vinkart, prislister o.l. og om serveringen av dem.
§ 4-7. Utøvelse av bevillingen
Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i
denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en
forsvarlig måte.
Departementet kan gi forskrifter som utfyller og presiserer innholdet i plikten til å utøve
bevillingen i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg.
res. 17 juni 2005 nr. 599).

Departementet kan gi forskrifter til utfylling av denne paragrafen.

Kapittel 7. Gebyrer, avgifter og anvendelse av AS Vinmonopolets overskudd
Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni
2005 nr. 599).

§ 7-1. Bevillingsgebyrene
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til
skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold
til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som
gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet
bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret.
Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet
ledd, som tilfaller staten.
Endret ved lover 4 des 1992 nr. 131 (i kraft 1 jan 1993), 8 jan 1993 nr. 23, 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 1 jan 1996),
16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

§ 7-2. Vinmonopolavgiften.
AS Vinmonopolet betaler hvert år en avgift til statskassen.
Avgiften betales av nettoformuen ved utgangen av siste inntektsår og av nettoinntekten i
samme år. Ved ansettelse av formue og inntekt følges reglene i skattelovene1 og avgiften
beregnes etter satsene i den kommunen der selskapets hovedadministrasjon ligger.
Avgiften skal anvendes til forebyggende tiltak innen helse- og sosialsektoren.
Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).
1 Nå lov 26 mars 1999 nr. 14.
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§ 7-3. Statens andel av AS Vinmonopolets overskudd.
I forbindelse med statsbudsjettet
fastsetter Stortinget hvert år en andel av AS Vinmonopolets netto-overskudd som overføres til
statskassen.
Endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).

Vedlegg 2
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PERMANENT FOREBYGGENDE TILTAK – LEKSVIK OG MOSVIK
SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK = SLT
For å forebygge kriminalitet har Leksvik og Mosvik kommuner vedtatt å etablere samarbeid
mellom de ulike lokale fagsektorene. Samordningen av de lokale kriminalitetsforebyggende
tiltak, som forkortes SLT, ble politisk vedtatt i mars 2007. SLT er en samarbeidsmodell som
inkluderer helsetjeneste, sosial- og barnevernstjeneste, skoler og politiet.
SLT har utspring i Danmark fra tidlig på 1970 tallet, som samarbeid mellom skole,
sosialtjeneste og politi. I begynnelsen av 1990 ble det startet SLT-prosjekt i 7 norske kommuner.
I dag er det over 100 kommuner i Norge som har etablert SLT-modellen som samarbeidsmetode
på tvers av ulike faggrupper og etater. Målsettingen er å hindre kriminalitet blant barn og unge i
lokalmiljøene.
Det er ulike måter å organisere dette samarbeidet på. Leksvik og Mosvik kommuner har valgt å
etablere 3 ulike grupper med hver sine ansvars- og funksjonsområder:
Styringsgruppe – Arbeidsutvalg og Operativ Gruppe.
Styringsgruppen har som hovedoppgave å etablere overordnede rammer for kommunenes
forebyggende arbeid blant barn og unge. Gruppen har også ansvar for SLT-samarbeidets
målsettinger og evaluering av det arbeidet som gjøres på dette feltet. Styringsgruppen tar opp
saker som skal behandles politisk. Styringsgruppen utnevner medlemmer i Arbeidsutvalg og
Operativ Gruppe. Medlemmer i Styringsgruppen er rådmenn fra begge kommuner,
kommuneoverlege, avdelingssjef Oppvekst og familie, Leksvik kommune,
avdelingssjef Pleie og omsorg, Mosvik kommune, Lensmann og SLT-koordinator.
Arbeidsutvalget har ansvar for den praktiske ordningen av SLT-arbeidet. Medlemmene i
utvalget har myndighet til å fatte beslutninger og sette inn tiltak innenfor sine gitte
ansvarsområder. Arbeidsutvalget har nært samarbeid med Styringsgruppen, ikke minst når det
gjelder melding om tiltak som er viktig og nødvendig for å hindre utvikling av kriminalitet i
oppvekstmiljøene. Arbeidsutvalgets medlemmer er kommuneoverlege, leder for helsestasjon,
leder for sosial- og barnevernstjenesten, representant fra politiet og SLT-koordinator.
Styringsgruppen og Arbeidsutvalget har ansvar for at SLT som samarbeidsmodell integreres i
kommunene. I tilfeller der det er nødvendig, er det Styringsgruppen og Arbeidsutvalget som har
ansvar for å prioritere tiltak.
Operativ Gruppe har sammen med SLT-koordinator, et spesielt ansvar for at denne
samarbeidsmodellen fungerer. Det er denne gruppen som er i direkte kontakt med publikum.
Gruppen skal gjennomføre nødvendig forebyggende arbeide i samarbeid med enkeltpersoner
eller grupper som har behov for faglig hjelp for å hindre uheldig atferd. I denne gruppen er det
medlemmer fra helsesektoren, politietat, skoler, PPT-tjenesten, NAV, sosial- og
barnevernstjenesten og SLT-koordinator. SLT skal sikre kvalitet og effektivitet i samarbeid
mellom publikum og faggrupper.

Vedlegg 3

PROSJEKTER – FOREBYGGENDE ARBEID
1. PROSJEKT PREMIS
2. PROSJEKT PILOTEN
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I tillegg til SLT-samarbeidet, pågår 2 prosjektarbeid som også er rettet mot forebyggende arbeid
i oppvekstmiljøene. SLT, prosjekt PREMIS og prosjekt PILOTEN har etablert nært samarbeid
både seg i mellom og med ulike tverrfaglige og tverretatlige kompetansefelt.

PROSJEKT PREMIS
Premis har sin bakgrunn i Folkehelseplan for Nord Trøndelag som ble vedtatt i des. 2004 av
Fylkestinget. Som en del av planen skisseres det et nytt programområde: Forebygging av
alkoholmisbruk blant ungdom.
Visjonen for PREMISprosjektet er:
- Nord Trøndelag skal være et fylke fritt for drikkepress, ungdomsfyll og narkotika.
PREMISHprosjektet hovedmål for perioden 2005 – 2008:
- Redusere forekomst av ungdomsfyll
- Heve debutalderen for bruk av alkohol
- Redusere bruk av narkotika
Prosjektet gjennomføres av Midt Norsk Kompetansesenter for rus., g representant derfra er
faglig veileder i vår lokale gruppe.
Leksvik/Mosvik og Steinkjer ble de første kommunene i fylket som fikk tilbud om å være med,
og vi startet i mars 2006. Etter at prosjektrapporten ble godkjent av programstyret, har
kommunene fått prosjektmidler fra fylkeskommunen som bidrag i gjennomføringa.
Prosjektet lokalt er forankret gjennom politiske vedtak i de to kommunestyrene, og det er etabler
en prosjektgruppe som et tverrfaglig og tverrsektoriell. Her er representanter fra grunnskolene i
kommunene, Leksvik vgs, sosial og barneverntjenesten, helsestasjonene, psykisk helsearbeid og
repr. fra ungdomsråd.
Vi har i mai 2006 gjennomført en spørreundersøkelse blant alle elever fom. 7.kl tom.
videregående skole. I svarene vi fikk ser vi at vi har en meget lav gj. sn. debutalder for bruk av
alkohol, 13,1 år. Likedan ser vi at nesten halvparten av alle ungdommene under 18 år får enten
servert alkohol hjemme eller blir medsendt alkohol på fest. Dette er utfordringer som vi baserer
det videre arbeidet på.
I spørreundersøkelse Premis foretok blant ungdommene i Leksvik og Mosvik våren
2006, ser en at så mange som 47 % av ungdommene under 18 har fått servert alkohol
heime. Av dem som aldri har fått alkohol hjemme, er det kun 2,5 % som har vært full mer
enn 10 ganger, mens av dem som har fått alkohol heime, er det 40 % som har vært full
mer enn 10 ganger.
27% av ungdommene under 18 år har blitt sendt med alkohol på fest. Blant dem som aldri
har blitt sendt med alkohol, er det kun 3 % som har vært full mer enn 10 ganger, mens
blant dem som har fått med seg alkohol, er det 47 % som har vært full mer enn 10 ganger.
Det tallene viser i vår undersøkelse, er likt som i andre tilsvarende undersøkelser andre
steder i landet.
Disse tallene viser absolutt at det er nødvendig å jobbe med holdninger og kunnskaper i
foreldregruppen.
I tillegg fikk vi kjennskap til gjennom spørreundersøkelsen at gj.sn. debutalder er 13,1 år.
Dette er svært lavt, også lavere enn landsgjennomsnittet.
Ett av hovedmålene i vårt forebyggende arbeid er å heve debutalderen.
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Gjennom Premis har vi blitt presentert for ulike program knyttet opp mot generell
forebygging, og vi har valgt et program som heter ” Kjærlighet og grenser ”
Dette er et forholdsvis omfattende tiltak hvor både elever ( 6./7.klasse )og foreldre
” kurses ”, både hver for seg og i noen fellessamlinger.
Målet med ” Kjærlighet og grenser ” er :
- å gjennomføre et undervisningsprogram for å forebygge bruk av alkohol,
tobakk og narkotika.
- styrke familiekompetanse/familiebånd
I løpet av februar mnd. 2007 ble det i samarbeid mellom FAU, Premis og Politet
gjennomført temakvelder for ungdomsskoleelevene i kommunene og deres foreldre.
På disse kveldene ble det gitt informasjon fra Premis og Politiet, og det var gruppearbeid
hvor temaet var:
” Hvilke utfordringer har vi for å nå målene i Premis?”
” Hvilke tiltak er nødvendige? ”
Nytteverdien av disse kveldene var stor, og en ser det som fornuftig å gjenta disse.
I spørreundersøkelsen svarer 15 % av ungdommene at de har blitt tilbudt
hasj, og 7% av dem svarer at de har prøvd dette.
I tillegg har vi kjennskap til at det også er en del ungdommer som er etablert i miljø rundt
sterkere narkotiske stoffer, da spes amfetamin og extacy.
Dette er en samfunnsutvikling som nå har komet til vårt nærmiljø, og som en må ta på
alvor. Det er viktig at foreldrene er klar over dette og hvordan de kan oppdage misbruk ved bl.a.
endringer i atferd hos barn/ungdom.
Tiltak:
-Tilby opplæring i metode ”Kjærlighet og grenser” til foreldre med elever i 7.klasse
- Videreføring av temakvelder for elever i 9.klasse
-Brosjyrematerille m/ brev til foreldre/ foresatte til elever i 9.klasse
Brevet bør inneholde:
- oppfordre foreldrene til å:
- kjøre ungdommene til fest og hente de etter festens slutt/eller å møte ungdommene når
festbussen ankommer om natta.
-være med festbussen til/fra festen.
- stille seg disponibel som vakt på festene
- ta imot barna når de kommer hjem fra fest, spørre hvordan de har hatt det osv.
- åpne hjemmene sine slik at barna/ungdommene kan ta med kamerater hjem
- være «våkne» når barna/ungdommene sier at de skal overnatte hos en kamerat, gjerne ta en
telefon til kameratens foreldre å spørre om det er
OK.
I løpet av januar og februar 2007 ble det gjennomført temakvelder på alle grunnskolene i
kommunene for ungdomsklassene og deres foreldre/foresatte. Her ble Premis presentert, likedan
svarene fra spørreundersøkelsen. Elevene og de voksne jobbet så sammen i grupper med
følgende problemstilling:
Målet for Premis og det rusforebyggende arbeidet, er å redusere alkoholbruken og heve
debutalderen blant unge i Mosvik/Leksvik.
- Hvilke utfordringer har vi forhold til dette?
- Hva kan/bør gjøres?
Her kom det frem mange gode forslag til ulike tiltak som ønskes i nærmiljøet.
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Det skal videre gjennomføres temadag på Leksvik vgs. også. Det er videre planlagt oppstart av
to spesifikke program for forebyggende arbeid blant unge.Ett konkret program, ” Flip Over ”
som er beregnet for ungdom mellom 13 – 18 i med risiko for problemfylt atferd, og et
holdningsskapende program for elever og foreldre/foresatte i 7.kl. som heter ” Kjærlighet og
grenser ”
Premis samarbeider med PILOTEN og SLT

PROSJEKT PILOTEN
Leksvik og Mosvik kommuner er gitt status som pilotkommuner og er innvilget økonomiske
midler fra Sosial- og helsedirektoratet til gjennomføring av todelt prosjekt:
1. Arbeid med ungdom i risiko
2. Koordinering av tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeidsnettverk.
Oppstart, januar 2007. Foreløpig er det gitt prosjektmidler til et år, medmulighet for forlengelse
inntil 3 år. Prosjektet evalueres hvert halvår, første gang, våren 2007.
Sosial- og helsedirektoratet vil besøke pilotkommunene for oppfølging og kontroll.
Prosjektet er organisert i Styringsgruppe og Prosjektgruppe.
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Medlemmer i Styringsgruppen er Rådmann i Leksvik kommune,
avdelingssjef Pleie- og omsorgsavdelingen, Mosvik kommune,
avdelingssjef Familie og oppvekst, Leksvik kommune og prosjektkoordinator i kommunene.
Styringsgruppen har utnevnt medlemmer til Prosjektgruppen
Prosjektgruppen har medlemmer fra Elevråd, Mosvik skole, Barne- og ungdomsrådet, Leksvik,
skolene i kommunene, helsesektoren, sosial- og barnevernstjenesten, lensmannsetaten og
prosjektkoordinator i kommunene.
PILOTprosjektets målsettinger:
1. Etablere samarbeid på tvers av faggrupper og avdelinger. Styrke fagpersonellets
kompetanse og kunnskap slik at de kan se faresignal for utvikling av negativ aktivitet i
barne- og ungdomsmiljøene. Samarbeidet skal resultere i rask bistand for å hindre/ stoppe
negativ aktivitet.
2. Sørge for publikumsinformasjon om rusmiddelbruk og faresignaler dette kan medføre.
4. Bidra til utvikling av positive og trygge oppvekstmiljø, også i samarbeid med frivillige lag
og organisasjoner.
5. Bidra med holdningsskapende arbeid blant barn, unge og foreldre.
6. Etablere møtested for barn og unge i kommunene
Prosjekt PILOTEN har nært samarbeid med SLT-gruppene og prosjekt PREMIS. Resultat av
spørreundersøkelse gjennomført av PREMIS blant elever fra og med 7.klasse i grunnskolen, til
og med videregående skole, om kultur rundt bruk av alkohol og narkotika, viser at det er behov
for tiltak som forebygger bruk/ misbruk av rusmidler i ungdomsgruppene. PILOTEN har også
vært invitert til temakvelder PREMIS har arrangert på skolene, ungdomstrinnet, i kommunene.
Her har foreldre og elever beskrevet hva de ser som utfordringer i de ulike oppvekstmiljøer, og
hvilke tiltak man ønsker iverksatt for å forebygge utvikling av negative miljøer. Resultatet viser
at det er ønsker om å få styrket holdningsskapende arbeid slik at ungdom tør å si nei til rus. I
tillegg var det klart ønske om fritidsklubber med variert innhold både i Leksvik, Vanvikan og
Mosvik. Prosjektet prioriterer nå å ta kontakt med ansvarlige i kommunene for å få etablert
kommunale fritidsklubber. Aktivitetene skal være et supplement til de tilbud frivillige lag og
organisasjoner driver for barn og unge i lokalmiljøene pr. i dag.
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Saksframlegg
Saksnr
64/18

Møtedato
13.09.2018

Utvalg

Kommunestyret

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
Arkivsak: 2018/1939
Dato: 08.08.2018
Vedlegg:
1

Ny selskapsavtale fra 01.01.2018 for Fosen Kommunerevisjon IKS

Ny selskapsavtale for Fosen kommunerevisjon IKS - 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Fosen kommunerevisjon IKS gjeldende fra
01.01.2018.

Oppsummering:


Fra 01.01.2018 opphørte Leksvik kommune og Rissa kommune å eksistere som to
selvstendige juridiske enheter. De ble til én ny juridisk enhet, med navn Indre Fosen
kommune.



Fellesnemnda for Indre Fosen kommune vedtok i sak 66/17, i møte 5. oktober 2017,
å videreføre eierskapet i Fosen Kommunerevisjon IKS. Indre Fosen kommune
overtok eierandelene til Leksvik kommune og Rissa kommune fra 01.01.2018.



Vedtaket innebærer endring av eierandeselskapsavtalen og må derfor behandles av
alle kommunene som har eierandeler. (Lov om interkommunale selskaper §3 og §4.)
Selskapsavtalen er vedtatt av kommunestyrene i de andre eierkommunene.
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Saksframlegg
Saksnr
65/18

Møtedato
13.09.2018

Utvalg

Kommunestyret

Saksbehandler: Kjersti Lerstad
Arkivsak: 2018/8901
Dato: 04.09.2018
1

Epost: Elin Tronstad Rønning - søknad om fritak fra politiske verv ut
perioden

Elin Tronstad Rønning - søknad om fritak fra politiske verv
ut perioden
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Elin Tronstad Rønning blir fritatt fra sine politiske verv i Indre Fosen kommune ut
perioden.
2. a) Torild Skaug (AP) rykker opp på listen over varamedlemmer for tidligere Leksvik
Arbeiderparti i Kommunestyret for Indre Fosen.
b) Tone Graven Aunan (V) rykker opp som 1. varamedlem for
opposisjonsmedlemmer fra Leksvik (AP, KRF, V) i Kulturutvalget Indre Fosen.

Saksutredning / oppsummering:
Vi har mottatt søknad fra Elin Tronstad Rønning der hun ber om fritak fra sine politiske verv i
Indre Fosen kommune, begrunnet med utflytting. Administrasjonen anbefaler at søknaden
innvilges.
Elin Tronstad Rønning representer Indre Fosen Arbeiderparti (AP) og er valgt til følgende
verv ut perioden 2019:
- 3. varamedlem for tidligere Leksvik Arbeiderparti i Kommunestyret i Indre Fosen.
- 1. varamedlem for opposisjonsmedlemmer fra tidligere Leksvik (AP, KRF, V) i
Kulturutvalget i Indre Fosen.
Kommunestyret i Indre Fosen følger gammel praksis for varainnkalling, det vil si at
medlemmer fra tidligere Leksvik kommunestyre blir kalt inn etter gamle partilister (Lister fra
valget 2015). Det samme gjelder for tidligere Rissa kommunestyre.
Denne praksisen gjelder frem til nytt kommunestyre blir konstituert i 2019. Vi anbefaler derfor
at neste varamedlem fra tidligere Leksvik Arbeiderparti, Torild Skaug, rykker opp på listen
over varamedlemmer.
Kulturutvalget har egen varamannsliste, og her anbefaler vi også å følge vanlig
opprykksrutine, det vil si at Tone Graven Aunan (V) blir 1. varamedlem for
opposisjonsmedlemmer fra tidligere Leksvik (AP, KRF, V).
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From: Elin Tronstad Rønning <elin_tr@hotmail.com>
Date: man. 9. jul. 2018 kl. 13:34
Subject: Fritak fra politiske verv
To: knut.ola.vang@gmail.com <knut.ola.vang@gmail.com>
Til Indre Fosen kommune
v/ ordfører
Ønsker herved med dette fritak fra alle politiske verv i Indre Fosen kommune, da u.t. har
meldt flytting fra denne kommunen.
Med vennlig hilsen
Elin Tronstad Rønning
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Saksframlegg
Saksnr
66/18

Møtedato
13.09.2018

Utvalg

Kommunestyret

Saksbehandler: Valgnemnda ved Knut Ola Vang
Arkivsak: 2018/8989
Dato: 06.09.2018

Sigurd Saue (SV) - verv etter endt permisjon
Valgnemndas forslag til vedtak:
1.

Sigurd Saue (SV) vil etter endt permisjonsperiode inneha politiske verv i Indre Fosen
kommune slik gjengitt i pkt. 1,2 og 4,5,6,7 og 8 i saksfremlegget.

2. Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg (SV) vender tilbake som varamedlem til helse- og
omsorgsutvalget jmfr. Pkt. 3 i saksframlegget.

Sakens bakgrunn:
Sigurd Saue (SV) ble i sak 54/16 i Leksvik kommunestyre innvilget permisjon fra alle politiske
verv frem til 31.12.2017, og denne permisjonen ble forlenget til 30.06.2018 i sak PS 16/18 i
Indre Fosen kommunestyre.
Siden representanten Saue fikk innvilget permisjon er det gjennomført endring i
kommunestruktur, det er gjort endringer i sammensetning av enkelte råd og utvalg, og
representasjon i disse.
Derfor legger valgnemnda frem en sak for kommunestyret som oppsummerer og klargjør de
kommunale verv Sigurd Saue nå skal tilbake til etter endt permisjonsperiode.

1. Kommunestyret.

Sigurd Saue blir fast medlem i kommunestyret. Sigrid
Topsøe-Strøm Gilleberg rykker ned til 1. vara på SV sin
varaliste.

2. Oppvekstutvalget

Sigurd Saue erstatter Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg i
oppvekstutvalget.

3. Helse og omsorgsutvalget

Som en følge av pkt. 2 forlater Sigrid Topsøe-Strøm
Gilleberg oppvekstutvalget, og vender tilbake som
varamedlem til helse- og omsorgsutvalget.

4. Formannskapet

Sigurd Saue erstatter Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg
som 2. vara for posisjonens Leksvikmedlemmer.
1
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5. Referansegruppen for ny barnehage og skole i Vanvikan
Sigurd Saue overtar Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg sin
plass i gruppa.
6. Samarbeidsutvalg ved Vanvikan Barnehage og Vanvikan Skole
Sigurd Saue oppnevnes som vararepresentant i
samarbeidsutvalget ved Vanvikan barnehage, og som
vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Vanvikan
skole. Dette jamfør vedtak i oppvekstutvalget PS 14/18
gjort 30.08.2018.
7. Valgnemnda

Sigurd Saue overtar Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg sitt
verv som SV sin personlige vararepresentant for Anne
Kirkeby i valgnemnda.

8. Driftsstyret i Vanvikan Samfunnshus
Sigurd Saue går tilbake som medlem i driftsstyret for
Vanvikan samfunnshus og erstatter Dag-Jøran Ness
(FRP).
9. Leksvik Frivilligsentral

Sigurd Saue fikk fritak for vara til styret i Leksvik
Frivilligsentral. Organisering av frivilligsentralen er
endret og styret er avsluttet.

10. Leksvik Ungdomsråd

Sigurd Saue fikk fritak for vervet i Leksvik Ungdomsråd.
Leksvik ungdomsråd er nedlagt som følge av
kommunesammenslåing og nye Indre Fosen
ungdomsråd har ikke valgte medlemmer fra
kommunestyret.
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