
 OSTERØY KOMMUNE 

 

Innkalling 
av 

Heradsstyret 
 
Møtedato: 07.04.2021 
Møtestad: Heradsstyresalen 
Møtetid: 14:00 - 22:00 
 
Temamøte v/HOS 
Eventuelle forfall må meldast i Kaukus eller til Bente Skjerping per tlf.  56192100, sms til   
eller per epost til bente.skjerping@osteroy.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. 
 

Sakliste 
Saknr Tittel 
 023/21  Godkjenning av innkalling og sakliste 
 024/21  Godkjenning av møtebok 
 025/21  Referatsaker og meldingar 
 1  januar - februar 2021 regnskapsrapport 
 026/21  Status om samlokalisering Ambulanse, Brann/redning og Tekniske tenester på 

Oddalsmyra 
 027/21  Kommunal overtaking av Sakslivegen 
 028/21  Valestrand - Søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for 

Rundhovde 
 029/21  Løypemelding - status for detaljregulering Holmane Næring og Saltverket i Fotlandsvåg 
 030/21  Tysse vassverk, vassleidning Tysse - Fotlandsvåg, avlaupsleidning Fotlandsvåg - 

Kleppskaret. Rapportering på prosjekt og kostnader. 
 031/21  Va-anlegg Haus, Vassleidning og avlaupsleidning Verkane - Mjeldalen. Haus 

Avlaupsreinseanlegg. Rapportering på prosjekt og kostnader. 
 032/21  Eigarskapsmelding 2021 
 033/21  Deltaking i Digi Vestland 
 034/21  Kommunesamanslåing - krav om ny handsaming av samanslåing med Bergen 
 035/21  78/16 - Geitrem - Krav om sak til heradsstyret – vedlegg til saka er unnateke off. 
 036/21  Vevletveit - Orientering om dom frå lagmannsretten – vedlegg til saka er unnateke off. 
 
 

26. mars 2021 
 
 

Lars Fjeldstad  
Ordførar 

   Bente Skjerping  
                                                                                                                                                    utvalssekretær 

 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

023/21 
 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Runar Ludvigsen  21/642 
 

Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling med saksliste er send ut. 
 
 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

024/21 
 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Runar Ludvigsen  21/642 
 

Godkjenning av møtebok  
 
Møteprotokoll frå    vert godkjend. 
 
Saksopplysningar: 
Møteprotokoll er send ut til godkjenning. 
 
 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

025/21 
 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Runar Ludvigsen  21/642 
 

Referatsaker og meldingar  
 
Underliggjande saker: 
Saksnummer Tittel 
1 januar - februar 2021 regnskapsrapport 

 
 
 
 
"Referatsakene vert tekne til vitande." 
 
Saksopplysningar: 
 
 
 
 



Rekneskap januar - februar 2021

Liste: Hovudområde Rekneskap jan-feb 2021 Budsjett jan-feb 2021 Avvik Årsbudsjett Direkte koronakostnader 
Totalt 27 989 183                                 27 436 912                              552 271                           1 278 838                                   
  1 Rådmannen og stabsseksjonar 7 959 923                                   8 680 188                                 720 265-                           39 937 000                         -                                               
  3 Oppvekst, undervisning og kultur 38 270 263                                 39 315 601                              1 045 338-                       203 940 000                      582 294                                      
  4 Helse, omsorg og sosial 40 923 460                                 40 835 867                              87 593                             217 815 000                      523 836                                      
  5 Samfunnsutvikling 8 457 495                                   7 904 206                                 553 289                           49 069 000                         74 088                                        
  7 Sentrale postar 67 621 958-                                 69 298 950-                              1 676 992                       98 620                                        

Totalt Vanskeleg å anslå inntekter så tidleg på året og spesielt med tanke på at koronapandemien ikkje er over.  
Vi antar at inntektene første to måneder er litt lavt kalkulert og at inntektene blir som budsjettert ved årsslutt.

  1 Rådmannen og stabsseksjonar Mindreforbruk skyldes at en del kostnader kommer seinare på året. Forventer at budsjettet blir omtrent som budsjettert ved årsslutt. 
  3 Oppvekst, undervisning og kultur Lågere kostnader på alle de fire områdene., Skule ; BHG, Oil, og familiens hus. Dette til tross for at sektoren har har hatt 582 000,- i koronakostnader
  4 Helse, omsorg og sosial Lågere kostnader på de fleste eininger i starten av året. Har ca. 523 000,- i koronakostnader hittil i år. Bekymring for stor auke i kostnader til nye ressurskrevende tenester samt til lege og vikarbyrå. 
  5 Samfunnsutvikling Meirforbruk på ca. 553 000,- Skyldast lågere inntekter på blant anna byggsesak, vikarbruk innan renhald og høge brøytekostnader i starten på året. Forventar at resultatet vil betre seg utover året. 
  7 Sentrale postar Noko lågere inntekter frå skatt og ramme , men forventer inntekter som budsjettert ved årets slutt. 

Direkte koronakostnader Vi har opprettet ett eget ansvar på korona under sentrale poster , men det aller meste må framleis prosjektføres på sektorene



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

024/21 
 

Formannskapet PS 24.03.2021 
026/21 

 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Hege Eeg  18/2439 
 

Status om samlokalisering Ambulanse, Brann/redning og Tekniske tenester på Oddalsmyra  
 

Vedlegg: 
Samlokalisering - Utkast romprogram 
Samlokalisering - Fremdriftsplan 
Intensjonsavtale for samlokalisering Oddalsmyra_underteikna 
Referat frå møte om samlokalisering 10.12.20 
Samlokalisering - Vurdering av bruk av solceller 
Intensjonsavtale for leige av lokalar til ambulansestasjon 
Utredning innsatstid Osterøy sykehjem 
NOT-01-Utredning innsatstid Osterøy sykehjem_D01 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Formannskapet gir rådmannen mynde til å gå vidare med prosjektet med ei kostnadsramme på kr. 
75 millionar. 
 
Formannskapet - 024/21 
 
FS - behandling: 
Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg:  
 
"Formannskapet ber rådmannen snarast koma tilbake med revidert prosjekt med vesentleg redusert 
kostnadsramme nærare vedtaket i HS 047/20. 
Prosjekteringa/prosjektleiar skal prioritere slik: 
1. Ambulansetenesta  
2. Brann og redning  
3. Tekniske tenester sine behov for lager 
Det vil seie løysingar for Teknisk avdeling vil måtte tilpassast og dimensjonerast innanfor ramma 
etter at ambulanse og brann sine behov er møtt." 
Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg:  
 
"Prosjektet om samlokalisering i Oddalsmyra vert skrinlagt. 
Kommunen bygger stasjon for brannvesen og teknisk på kommunal grunn mellom Osterøytunet og 
Opro. Utestasjon og lager for teknisk vert på koma at ende til. Budsjettramme vert innvilga etter 
nærere søknad. 
 
Osterøy kommune hjelper Helse Bergen med å få plass i Oddalsmyra, då ein aktør som skal bygge eit 
nytt bygg der har sagt at dei er villig til å ta i mot ambulansen." 
--------------------------------------------------------- 



AVRØYSTING: 
 
Henrik Øksnes, FRP, sitt framlegg - fall, 4 røyster (2AP, 2FRP) mot 5 røyster (2SP, 1KRF, 1H, 1SV) 
 
 
Rådmannen sitt framlegg vert satt opp mot Hjalti H, Gislason, H, sitt framlegg: 
Hjalti H. Gislason sitt framlegg vert samrøystes vedteke 
 
 
 
 
FS - vedtak: 
Formannskapet ber rådmannen snarast koma tilbake med revidert prosjekt med vesentleg redusert 
kostnadsramme nærare vedtaket i HS 047/20. 
Prosjekteringa/prosjektleiar skal prioritere slik: 
1. Ambulansetenesta 
2. Brann og redning 
3. Tekniske tenester sine behov for lager 
Det vil seie løysingar for Teknisk avdeling vil måtte tilpassast og dimensjonerast innanfor ramma 
etter at ambulanse og brann sine behov er møtt. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Oppsummering av kva som har skjedd sidan førre vedtak i heradsstyret 023/20 og 047/20: 
 

· Administrasjonen har gjennomført møte med dei involverte og engasjert prosjektleiar 
· Norconsult har gjort ei vurdering av brannordninga iht krav frå DSB. 
· Det er engasjert ein prosjektleiar gjennom rammeavtale med Erstad & Lekven AS. 
· Det er inngått intensjonsavtale om kjøp av tomt på Oddalsmyra. Eigar ønskjer på 

noverande tidspunkt ikkje å gi tilbod på ein opsjonsavtale for utvida areal utover det som 
er tilbode. 

· Intensjonsavtale for leige av lokalar for Helse Bergen er i arbeid. Avtaleforslag sendt 
24.2.21. 

 
Rapporten frå Norconsult er formidla til involverte partar. Rapporten var mellom anna tema på møte 
mellom Bergen Brannvesen, Helse Bergen og kommunen 10.12.20. Det har og vore gjennomført eit 
internt møte for å vurdere verknadene for Osterøytunet. Konklusjonen er at med dagens drift av 
Osterøytunet så ligg kommunen innafor krava til brannforskrift knytt til 20 minuttars utrykkingstid. 
 
Prosjektleiar har etter samtalar utarbeidd eit utkast til romprogram. Denne viser eit behov på 2041 
m² bygg og 2600 m² uteareal.  
 
Etter nærare gjennomgang, ser ein at det er mogleg å klare seg med 4 daa areal. Det vil seie at 
kommunen ikkje treng å kjøpe meir areal enn tomta K5. 
 
Økonomi 
Prosjektleiar har berekna prosjektkostnaden pr. 19. august 2022 kr. 53 millionar. 
 
Føresetnader for budsjettet: 



1. Gjennomføringsmodell: Pris- og designmodell med samspill 
2. Fremdriftsplan pr. 22. februar 2021 
3. Romprogram pr. 22. februar 2021 
4. Tomtekostnad er ikkje medtatt 
5. Merverdiavgift er ikkje medtatt 

 
Tomtekostnaden for K5 er kr. 2,8 millionar (ikkje mva) og planering 2,9 millionar eks. mva. 
 
Berekna total kostnad er ca. 73  millionar inkl. mva.   
 
Dette er betydeleg høgare enn i sak heradsstyret 023/20 og 047/20. Grunnlaget for vedtaket om å 
nytte ca. 40.650,- millionar er rapport frå Eirik Milde AS basert på netto areal på 1500 m². Oppdraget 
hans var å vurdere kva for tomtealternativ som var det gunstigaste og lage eit grovt kostnadsestimat. 
Han tok kontakt med lokale totalentreprenørar og fekk gjennomsnittlege kvadratmeterprisar ut frå 
eit enkelt bygg. 
 
Prosjektleiar har gått djupare inn i prosjektet og berre vurdert Oddalsmyra som lokalitet. 
 
Grunngjeving for at kostnadsestimatet er så mykje høgare enn tidlegare: 
 

· Det blei ikkje teke med fellesareal eller ytterveggar. 
· Estimatet frå eirik Milde AS på 40.650 millionar var ikkje komplett, og det blei nytta for låge 

kvadratmeterprisar.  
· Det er ein del spesialfunksjonar som fordyrar prosjektet, som  garderobar for rein og 

skitten sone med toalett/dusj, separat for kvinner og menn, miljøkrav til vaskehall, og 
særskilde krav for ambulansestasjonar.  

· Bruk av solcellepanel og jordvarme er fordyrande element, men rett å gjere som 
klimatiltak. Desse elementa låg heller ikkje inne i opprinneleg estimat frå Eirik Milde AS.   

· Det er lagt opp til vedlikehaldsfrie fasadar og løysingar som gir låge driftskostnadar. 
· Teknisk drift har behov for meir lagerplass. Dette gjer at behovet for areal er høgare enn 

tidlegare. I estimatet til Eirik Milde AS blei det meldt inn 400 m². På Raskentomta ville det 
då vere mogleg å utvide areal til lager i bygget og evt på tomta. På Oddalsmyra vil det ikkje 
vere mogleg å utvide arealet i bygget eller på tomta. Osterøy kommune har ikkje anna plass 
til lager og har difor behov for å bygge for nye behov i  framtida. 

 
Det er først når konkurransen er gjennomført at ein veit meir om estimatet held. Det kan og dukka 
opp uføresette tilhøve.  
 
Inntekter 
I høve til inntektssida så ligg det til grunn at Helse Bergen skal leige areal i minimum 10 år til 
marknadspris. Årleg leige er ikkje ferdig forhandla, men kan ligge ein stad mellom 250-300.000,- 
avhengig av endeleg løysing for areal og tilrettelegging. Osterøy Brann og Redning og Teknisk drift, 
Osterøy kommune leigar i dag lokalar på Hauge. Ein vil årleg spare ca. 624.000,- på lokalisering i eige 
bygg. Teknisk drift/VA/Veg er i dag lokalisert på Grønskaret. Dette kan være ein attraktiv 
næringstomt å selje, men vanskeleg å gi eit konkret estimat på kva tomten kan seljast for. Det er 
nokre utfordringar med tomta iht forureining. 
 
 
Vurdering 



Rådmannen si vurdering er at dette er eit gjennomarbeidd prosjekt med realistiske rammer og 
framdrift. Vi har hatt god dialog og samspel med Helse Bergen og Bergen Brannvesen/Osterøy Brann 
og redning. Kostnadsberekninga er mykje høgare enn estimert i tidlegare politisk sak. Dette skuldast 
først og fremst at prosjektleiar har gått grundig inn i behova til Helse Bergen, Bergen 
brannvesen/Osterøy Brann og redning og Teknisk drift. Behova er knytt opp til krav og retningsliner 
frå departement, arbeidstilsyn og andre offentlege mynde. I tillegg er det gjort ein generell 
underbudsjettering i estimatet frå Eirik Milde AS. 
 
Konklusjon 
Rådmannen treng ei politisk avgjerd i høve til kostnadar i prosjektet for å kunne halde 
framdriftsplanen.  
 
 
 
 
 



UTKAST ROMPROGRAM 22.2.21 

1. INNVENDIGE AREALER – 1. ETASJE 
1.1. Garasje 3 biler og en traktor, og utstyr (Osterøy kommune) (4 porter) 220m2 
1.2. LAGER (Osterøy kommune)                                                                      700m2 
1.3. Garasje for brann (3 porter)                                                                     350m2 
1.4. Lager/verksted/garderober, skitten sone (brann)                                   170m2 
1.5. Garasje ambulanse                                                                                     50m2 
 

2. INNVENDIGE AREALER – 2. ETASJE 
2.1. Oppholdsrom m/kjøkken (felles)                                                               50m2 
2.2. 2 stk. soverom m/bad (helse)                                                                    40m2 
2.3. Damegarderobe m/wc (helse)                                                                   15m2 
2.4. Herregarderobe m/wc (helse)                                                                   15m2 
2.5. Bøttekott                                                                                                      3m2 
2.6. HCWC                                                                                                           6m2 
2.7. Kontor (helse)                                                                                             10m2 
2.8. Lager for medisinsk utstyr og oksygen (helse)                                              5m2 
2.9. Lager for diverse (helse)                                                                              10m2 
2.10. IKT/datarom (helse)                                                                                      3m2 
2.11. Trening/garderobe 

2.11.1. Treningsrom (felles)                                                                             30m2 
2.11.2. Garderobe/dusj kvinner                                                                       10m2 
2.11.3. Garderobe/dusj menn                                                                         10m2 

2.12. Garderobe kvinner m/wc/dusj (tekn. drift og brann)                                 15m2 
2.13. Garderobe menn m/WC/dusj (tekn. drift og brann)                                  25m2 
2.14. Møterom for 30 personer (felles) (se pkt. 2.)                                           
2.15. 4 stk. kontorer i landskap (tekn. drift)                                                        24m2 
2.16. Et stillerom                                                                                                    6m2 
2.17. Vaskerom (helse)                                                                                          6m2 
 

3. VASKEHALL                                                                                                          100m2 
                                                                                                                             

4. KALDT LAGER (vintervedlikehold)                                                                         84m2 
 

5. BOD FOR LAGRING AV DEKK, UTEMØBLER (helse)                                              10m2 
 

6. TEKNISKE ROM 
6.1. Varmesentral                                                                                                 15m2 
6.2. Luftbehandlingsanlegg                                                                                  35m2 
6.3. Heis                                                                                                                  9m2 
6.4. Rengjøringssentral                                                                                        15m2 
SUM INNVENDIGE AREALER: (netto arealer)                                                2041m2 
 

7. UTEAREAL 
7.1. Uteplass øvringsområde                                                                           2000m2 
7.2. Parkeringsplasser                                                                                         

7.2.1. 4 stk p-plasser (helse)                                                                       100m2 
7.2.2. 10 stk el-biler (Osterøy)                                                                    250m2 



UTKAST ROMPROGRAM 22.2.21 

7.2.3. 20 stk p-plasser, (brann) 10 stk separate utenom øvingsområde   250m2 
SUM UTVENDIGE AREALER:                                                                           2600m2 

 

Bergen 22.02.2021 

Erstad & Lekven Bergen AS 

 

Kjell Kvam 

 



Samlokalisering av ambulanse, brannvesen og tekniske tjenester i Osterøy 
kommune 
Fremdriftsplan pr. 22. februar 2021 

 
Forutsetning for framdriftsplanen er godkjent av romprogram pr. 22. februar 2021 i 
kommunestyret 7. april 2021 
 

1. Annonsering prekvalifisering i Doffin                       12. april 2021 
Frist prekvalifisering                                                 12. mai 2021 
Evaluering ferdig                                                       18. mai 2021 
Klagefrist                                                                   01. juni 2021 
 

2. Utsendelse konkurransegrunnlag                             01. juni 2021 
 

3. Tilbudsfrist                                                                 16. august 2021 
Evaluering ferdig                                                       20. august 2021 
Klagefrist                                                                   03. september 2021 
 

4. Samspillfase                                                              03. september – 15. oktober 2021 
 

5. Byggestart                                                                 01. november 2021 
 

6. Ferdigstillelse                                                            19. august 2022 
 

7. Innflytting                                                                  22. – 31. august 2022 
 
 
Bergen, 22. februar 2021 
Erstad & Lekven Bergen AS 
  
 
Kjell Kvam 
 



Intensjonsavtale om kjøp av eigedom

mellom

Osterøy kommune (OK)

og

Osterøy Entreprenør AS org. 958154003

1. Bakgrunn

OK ønskjer å samlokalisere brann, redning, ambulanse, tekniske tenester og om

mogleg fleire tenester ein stad. I samband med dette, har heradstyret gjort eit vedtak

17.06.20 i sak 047/20.

2. Intensjonsavtale omfattar

OK skal erverve tomt på 5 daa i næringsområdet Oddalsmyra under føresetnad av

politisk godkjenning. Intensjonsavtalen gjeld ut 2021. Avtalen kan forlengast etter

avtale

3. Framdrift

OK har engasjert ein prosjektleiar. Det er sett i gong eit arbeid med romprogram og

estimering av kostnadar. Heradsstyret skal ta stilling til eit forslag om bygg og

kostnadar. Sidan OK er på Robek-lista, skal Fylkesmannen godkjenne oppstart av

prosjekt. OK tek sikte på avklaring i løpet av 2021.

Avtalen er underteikna i to eksemplarar, eitt til kvar av partene.

Date: &,So1 . 2o2(
,r!
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Osterøy kommune

I I

Osterøy Entreprenør AS



OSTERØY KOMMUNE 
Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning 

  

 
Osterøy.kommune 
Postboks 1 
5282 Lonevåg 
 

Telefon: 56 19 21 00 
Faks:     56 19 21 01 

Heimeside: www.osteroy.kommune.no 
post@osteroy.kommune.no 
Org.nr. 864.338.712  
 

 
 

 

 
 

Notat 

 
 
Til: Berit Karin Rystad 
 
Kopi til:  
 
Saksbehandler: Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning/Hege Eeg 
Vår referanse: 18/2439 - 77 / FA-H06, FA-M80, TI-&35 
Dato: 14.12.2020 

 

Emne: Referat frå møte om samlokalisering 10.12.20  

Til stades:  Frode Bødtker – Bergen Brannvesen (BB) 
  Gro Aarli – leiar arealkoordinering Helse Bergen (HB) 
  Tommy Nybakk – Helse Bergen 
  Cecilie Magnus Meland – Helse Bergen 
  Kjell Kvam – prosjektleiar for Osterøy kommune (PL) 
  Berit Rystad – sektorleiar Osterøy kommune (OK)  
  Hege Eeg – Osterøy kommune (referent) 
 

1. Kort presentasjon av dei tilstadeverande. 
2. Formål med møtet er dialog med dei ulike interessepartane i prosjektet. Avklare 

forventningar. Korleis jobbe saman for å få eit best mogleg resultat. 
3. Status hindringar. Det har vore dialog med Bergen brannvesen og Helse Bergen om behov. 

Prosjektleiar er på plass. Brannordninga på Osterøy har vore vurdert av DSB og Norconsult. 
Utgreiinga frå Norconsult gir klarsignal for forlenga utrykningstid på visse vilkår. 
Reguleringsplane er gamal. Det er krav om ROS m.m. i ny plan- og bygningslov om beredskap 
og tryggleik. Dette er avklart med Fylkesmannen og fylkeskommunen. Ein vil søke om 
byggeløyve og handtere det som kjem fram undervegs. Avkøyrsle – fylkeskommunen meiner 
denne er forsvarleg. 
 

4. PL tok opp spørsmålet om kva vi har av dokumentasjon. Det er ikkje utarbeidd eit 
romprogram eller noko tilsvarande. Det fins ein rapport. Den skal OK finne fram. HB har 
utarbeidd ein kravspesifikasjon på ambulansestasjon. PL vil sjå på det materiale vi har førtst 
og kome med forslag. Han meiner vi må ha ein prosess med å definere rombehov med 
brukarane. PL vil lage eit forslag før nyttår.  Avtale eit møte i veke 2 med OK. 
 

5. HB viser til at dei har ei utfordring i dialogen med arbeidstilsynet. Dei stillar mellom anna 
krav til garderobe som ikkje er realistiske som heis og HC-toalett. HB jobbar med å få 
arbeidstilsynet til å forstå korleis ambulansepersonell utførar arbeidet og kva som er 
naudsynt. Tilrår møte med Arbeidstilsynet. HB har opplevd at arbeidstilsynet stikkar skjeppar 

http://www.osteroy.kommune.no/


 

c:\docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\working\30da5384-ab7b-4ead-a0a8-

071a9cd70c77\websak8_osteroy_office2pdf_554863.docx 

i hjula og at ein må forklar kva ambulansestasjonen faktisk skal nyttast til. Meiner ein må ha 
fokus på garderobesituasjonen og for brann/redning. Sambruk med brann må vurderast. 

 
6. BB viser og til krav arbeidstilsynet kjem med – rein og skitten sone. Lurt å ta dei med tidleg i 

prosessen. 
 

7. Organisering av arbeidet.  

 OK er formell byggherre.  

 Det kan verte aktuelt med OFP og samarbeid med Husbanken. For HB er det viktig 
kven ein samarbeidar med og kven som skal stå for drift/vedlikehald. 

 Ok har ansvar for å halde politikarane orienterte undervegs. 

 PL ser for seg å ha separate møtar med kvar part og eit felles møte for å verte einig 
om sambruk. PL vil stå for programmeringsarbeid og organisere brukargruppar. 

 Tomta er ikkje byggeklar pr. i dag. OK legg til grunn at den vil verte klar innan det er 
aktuelt å bygge. 

 Tommy Nybakk, Cecilie Magnus og Renate vil delta i prosjektgruppa. Gro Aarli vil 
vere med på eit overordna nivå. 

 
Dokument som skal distribuerast: 

 PL skal ha rapport Ok har utarbeidd og kravspek ambulansestasjon. 

 Alle ønskjer reguleringsplanen. 
 
Adresseliste: 
Frode Bødtker <frode.bodtker@bergen.kommune.no> 
Aarli, Gro Jofrid <gro.jofrid.aarli@helse-bergen.no> 
Nybakk, Tommy <tommy.nybakk@helse-bergen.no> 
Meland, Cecilie Magnus cecilie.magnus.meland@helse-bergen.no 
Kjell Kvam <kjell.kvam@elb.no> 
Berit Karin Rystad berit.karin.rystad@osteroy.kommune.no 
Hege Eeg <hege.eeg@osteroy.kommune.no> 
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Fra: Uv, Arnt Magne <ArntMagne.UV@sweco.no>  
Sendt: torsdag 25. februar 2021 14.42 
Til: Kjell Kvam <kjell.kvam@elb.no> 
Kopi: Bonde, Eivind <Eivind.Bonde@sweco.no> 
Emne: OSTERØY SOLCELLER OG VARMEPUMPER 
 
 
Hei 
 
Som avtalt på telefon har jeg gjort noen generelle betraktninger knyttet til installasjon av solceller og 
varmepumpesom henter varme fra  fjellbrønner kontra luft. 
 
SOLCELLER 
 
Her er det nødvendig å vurdere en rekke faktorer og en overordnet vurdering vil derfor ha stor grad 
av usikkerhet. 
Vi kan nevne noen faktorer som er vesentlige: 

- Plassering i forhold til solinnstråling 
- Vinkel på panelene 
- Skal energien kun betjene bygget eller skal den også kunne selges ut  på nett 
- Energiprisen på strøm 

 
Vi har derfor antatt noen gjennomsnittsverdier som gir en overordnet oversikt. 

- Produksjon : 150-180 kWh/m2 år 
- Investering :  2-3.000,- kr/m2   inkl. mva 
- Strømpris    :  1,0 kr/kWh alt inkludert  
- Levetid        :  25-30  år 
 

En svært forenklet modell gir da at anlegget har en tilbakebetalingstid på minimum 15 år  når man 
også tar høyde for  
vedlikeholdskostnader og eventuelt tilskudd fra Enova. (Det kan være kommunale støtteordninger 
som gir kortere tid)  
Et mer realistisk anslag er nærmere 20 år. 
Erfaring viser at anleggene har realistisk levetid på 30 år , men at produksjonen har en mindre 
reduksjon pr. år 
 
Konklusjonen er at solceller er lønnsomme sett i et relativt langsiktig perspektiv.  
For det aktuelle anlegget på Osterøy som vil ha et totalt oppvarmet bruttoareal på ca 2500-2600 m2 
vil et typisk anlegg 
kunne ha en størrelse på 500-600 m2(for å komme under konsesjonsgrensen) og en investering 
på mellom 1-1,5 mill eks mva. 
 
VARMEPUMPER 
 
Her har vi gjort en forenklet vurdering mellom det å hente varme fra fjellbrønner kontra  luft . 
Vi har antatt  at totalt effektbehov til bygget for å dekke romoppvarming, oppvarming av varmt 
tappevann  
samt ettervarme av ventilasjonsluft  er ca. 150 kW og at varmepumpen skal dekke 50 – 60 % av 
denne effekten. 
(Tilsvarer 85-90 % av energibehovet til oppvarming) 
 
For en fjellbrønnløsning betinger dette 7-9 brønner på ca 200 m ned i fjellet. 

mailto:ArntMagne.UV@sweco.no
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En svært forenklet modell vil da si at prisdifferansen mellom løsningene er fjellbrønnene , en noe 
større varmesentral (5-6 m2) 
samt ladesystem for brønnene på sommeren (les ventilasjonskjøling)  
er merkostnader på investeringssiden og utgjør for aktuelt anlegg ca kr. 900.000,- til 1,1 mill. 
Fordelen ved fjellbrønner er en mer væruavhengig system med større ytelse knyttet til 
energileveransen, mindre værutsatt 
installasjon samt «gratis» kjøling på sommeren. Antatt bedring i energileveransen kan utgjøre så mye 
som 10-20.000 kWh/år 
Dersom luft- vannvarmepumpen også skal brukes til kjøling vil en slik løsning ha et vesentlig høyere 
energiforbruk for aktuelt bygg 
Kan dette utgjøre så mye som 30.000 – 40.000 kWh/m2 år. 
Vi ser likevel at løsning med fjellbrønner vil ha en tilbakebetalingstid på ca. 20 år. 
Antatt levetid for varmepumpene er 20-25 år. 
 
ENERGIMERKE 
 
Vi har sett at bygg med døgnkontinuerlig drift og store porter kan være svært vanskelig å «regne 
hjem» dersom kravene til energibruk settes for strengt 
F.eks. vil porter som er på markedet i dag vil generelt ikke oppfylle krav til passivhus. Vi vil derfor 
anbefale at man legger seg på energiklasse B etter TEK 17 
dersom man ønsker å holde  investeringskostnadene på et nøkternt nivå. Tiltak som nevnt over vil 
kunne gi bedre energi klasse , men har som man ser en 
merinvestering på entreprisenivå på 750 -1000,- kr/m2 
 
Håper dette kan bidra ,men presiserer at dette er grove betraktninger. 
 
Lykke til 
 

  

 

Arnt Magne Uv  

Markedssjef  

Region Trondheim  

 

Mobil +47 93 21 88 36  

arntmagne.uv@sweco.no  

Sweco Norge AS  

Sluppenvegen 19  

 

NO-7037 Trondheim  

Telefon +47 73 83 35 00  

www.sweco.no  
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Intensjonsavtale om leige av lokalar 

mellom Osterøy kommune (OK) 

og Helse Bergen HF (HB) 

 

1. Bakgrunn 
HB ønskjer å flytte ambulansestasjonen i Lonevåg. Heradstyret har gjort vedtak om at 
tenester i kommunen skal samlokaliserast på tomt i Oddalsmyra. HB skal leige lokalar 
i nytt bygg.  
  

2. Intensjonsavtalen omfattar 

HB skal leige ca. 350 kvm med parkering og bruk av fellesareal til ny 
ambulansestasjon på Osterøy. Lokala skal tilpassast dei behov og krav som stillast til 
ambulansestasjon. 

HB forpliktar seg til å leige lokala i 10 år til marknadspris.  

3. Framdrift 
OK har engasjert ein prosjektleiar. Han har utarbeidd framdriftsplan pr. 
22.2.21.under føresetnad av politisk godkjenning i heradsstyret 7.4.21 og seinare 
godkjenning av Statsforvaltaren:  

• Konkurranse ferdig evaluert 3.9.21 
• Samspillsfase 3.9-15.10.21 
• Byggestart 1.11.21 
• Ferdigstilling 19.8.2022 
• Innflytting 22.-31.8.2022 

 
4. Andre høve 

HB forpliktar seg til å delta i prosjektgruppe/arbeidsgruppe. 
 

Dato: 

 

_____________________________  ________________________________ 

Osterøy kommune    Helse Bergen 



Fra: Kjell Andre Sangolt <Kjell.Andre.Sangolt@norconsult.com> 
Sendt: fredag 20. november 2020 10.07 
Til: Hege Eeg 
Kopi: Tore Andre Hermansen 
Emne: Utredning innsatstid Osterøy sykehjem 
Vedlegg: NOT-01-Utredning innsatstid Osterøy sykehjem_D01.pdf 
 
Hei, 
 
Oversender brannteknisk notat med vurdering av brannvesenets innsatstid, se vedlegg. 
 
Dokumentet er satt i revisjon D01 for gjennomlesning av dere. Kom gjerne med tilbakemeldinger.  
 
Ha en fin dag videre.  
 
Med vennlig hilsen 
  
Kjell Andre K. Sangolt 
M.Sc. Brann og sikkerhet 
Tlf: +47 41215348 
Kjell.Andre.Sangolt@norconsult.com 
 
Norconsult AS, Postboks 1199, NO-5811 Bergen 
Valkendorfsgaten 6, NO-5012 Bergen 
Tel: +47 55 37 55 00 |  Fax: +47 55 37 55 01 
www.norconsult.no 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential 
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize 
the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
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Til: Hege Eeg
Fra: Norconsult AS/ Kjell Andre K. Sangolt
Dato 2020-11-20

Utredning innsatstid Osterøy sykehjem

1. Bakgrunn

Norconsult er engasjert av Osterøy kommune i forbindelse med bestemmelsesprosessen for lokasjon av en
ny brannstasjon. Plasseringen av brannstasjonen vil være avgjørende for brannvesenets innsatstid til
omliggende objekter, herunder Osterøy sykehjem. Innsatstid kan defineres som tiden fra innsatsstyrken er
alarmert til den er i innsats på brann- /skadested, og krav er angitt i forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften). Kravene til innsatstid er blant annet
bestemmende forlokaliseringen av brannstasjoner. Det er kommunen sitt ansvar å sikre et brannvesen som
er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende.
Norconsult er på bakgrunn av dette bedt om å vurdere om krav til innsatstid til Osterøy sykehjem er ivaretatt
ved etablering av ny brannstasjon på ny lokasjon. Osterøy sykehjem er ett av de omliggende objektene
påvirket av endring i innsatstid. Normalt skal innsatstiden ikke overstige 10 minutterfor denne typen
byggverk jf. dimensjoneringsforskriften § 4-8.

Underliggende dokumenter er mottatt fra Osterøy kommune og benyttet som underlag for denne
vurderingen:

1. Revisjon av brannordninga -Brannstasjon Osterøy
2. Brannteknisk vurdering for Osterøy kommune
3. Osterøy - avklaring om godkjenning av lokasjon for ny
4. Samlokalisering - Brannordningen_for_Osteroey_2016
5. Samlokalisering - kart til brannvurdering
6. Samlokalisering - tegning Osterøytunet
7. Brannteknisk konsept sykehjemmet og bofellesskapet
8. Vedlegg A(funksjons-og ytelseskrav)
9. Vedlegg B (tegningsliste)
10. Vedlegg C (fraviksanalyse)

2. Forutsetninger og avgrensninger

Norconsult er kun bedt om å vurdere innsatstid for Osterøy sykehjem. Hvilke andre objekter som ligger i
området, og hvorvidt de oppfyller krav til innsatstid, er ikke kjent eller en del av denne vurderingen.

Byggverket er ikke befartav Norconsult. Vurderingen er kun basert på tildelt informasjon og oversendte
dokumenter. Det forutsettes derfor at dokumentene eraktuelle og gjeldende for byggverket. Således
fortettes det at bygget er prosjektert og godkjent oppført etter daværende regelverk, inkludert at krav til
utvendig slokkevann er ivaretatt.

Vurderingen er kun relatert til innsatstid, sett i sammenheng med byggverkets nivå av brannsikkerhet. Det
gjøres ikke en vurdering av brannprosjekteringen avbyggverket.
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3. Analysebygget – Osterøy sykehjem  

Osterøy sykehjem er et eksisterende sykehjem oppført på adressen Hauge, G.nr. 4 og B.nr. 112. Byggverket 
består av tre etasjer inkluder kjeller og har et bruttoareal på ca. 6.550 m2. 

 

Figur 1: Oversiktsbilde av Osterøy sykehjem 

 

Brannteknisk prosjektering er utført av Interconsult Group datert 29.05.2001 (grunnlagsdokument nr. 6-10). 
Prosjekteringen er gjort iht. tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av 1997 og etter REN veiledning til 
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2. For den branntekniske utførelsen for øvrig vises 
det til denne dokumentasjonen i grunnlagsdokument nr. 6-10.  

Byggverket er i hovedsak definert som risikoklasse 6 og prosjektert etter ytelser for brannklasse 2. Bygget er 
prosjektert med en rekke fravik fra preaksepterte anbefalinger i REN. Fravik er vurdert av Interconsult Group 
opp mot effekten av kompenserende tiltak. Blant disse er det installert automatisk slokkeanlegg. 

Byggverket er utstyrt med følgende aktive sikkerhetstiltak mot brann: 

• Brannalarmanlegg kategori 2 (heldekkende) 
• Heldekkende sprinkleranlegg  
• Ledesystem med ledelys og markerings/henvisningsskilte 

 

Brev fra kommunen datert 05.11.2020 (grunnlagsdokument 2) angir at det er installert utvendig 
sprinklerdekning ved varelevering i kjeller (tørranlegg). I tillegg er det montert ny brannsentral på bygget med 
varsling til 110. 
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4. Osterøy brann- og redning  

Fra Osterøy sykehjem er nærmeste stasjon Osterøy brannstasjon, som i dag er lokalisert på adressen 
Hodlebrautsvegen 8. Distansen er omtrent 650 m fra sykehjemmet. Bemanningen iht. dokumentasjon av 
brann- og redningstjenesten i Osterøy kommune (grunnlagsdokument 4) er som følger: 

«Osterøy brannstasjon er bemannet med 18 brannmannskaper. Av de inngår fem utrykningsledere i 
rullerende vaktordning, 24 timer i døgeret. Utrykkingsleder disponerer utrykningskjøretøy, og rykker ut 
direkte til skadestad fra bosted/arbeidsplass. 

På dagtid i ukedager blir vaktordninga med ett ekstra brannmannskap i tillegg til utrykningsleder. En av de to 
disponerer utrykningskjøretøy slik at de kan kjøre direkte til skadestaden fra bustaden eller arbeidsplass. 

Det er i tillegg et vilkår at to av deltidsbrannmannskaper møter ved utalarmering. I helger blir vaktordninga 
utvida med et brannmannskap og ytterligere et brannmannskap i langhelger, høytider og ferier.» 

 

 

Figur 2: Lokaliser av Osterøy sykehjem, eksisterende brannstasjon samt planlagt plassering av ny stasjon 
(grunnlagsdokument 5).  
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Planlagt lokasjon for ny brannstasjon er på Oddalsmyra, G. nr. 4 og B.nr. 122. Distansen blir da omtrent 1,6 
km til sykehjemmet. Brannvesenet på Osterøy opplyser om at det er responstiden for deltidsmannskapene 
som ved ny plassering blir en utfordring. Mannskaper er bosatt i motsatt retning av brannstasjonen, noe som 
medfører at de vil passerer sykehjemmet for å komme til stasjonen, for så å kunne returnere tilbake til 
sykehjemmet. Som følge av at brannstasjonen ikke er kasernert blir innsatstiden avhengig av 
bosted/arbeidsplass hos mannskapene. Følgelig vil en ikke klare å ivareta innsatstid på inntil 10 minutter 
med planlagt plassering av ny stasjon. Innsatstiden er tiden fra alarm til vedkommende er klar til utkjøring fra 
stasjonen + kjøretid til skadested + angrepstid. 

 

5. Gjeldende regelverk 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen danner grunnlaget for organisering og 
dimensjonering av kommunens brannvesen. Det er i hovedsak den enkelte kommune som skal bestemme 
hvilke ressurser brannvesenet skal disponere på basis av risiko og sårbarhet. Hovedregelen for organisering 
og dimensjonering av brann- og redningstjenesten er at den skal være basert på risiko, samtidig er det satt 
noen minimumskrav i rammene som følger av dimensjoneringsforskriften.  

Underliggende nasjonale bestemmelser iht. § 4-8 er aktuelle for sykehjem: 

• Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

• Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Sykehjem et ett av 10-minuttersobjektene som etter første ledd faller innenfor 10 minutter som ramme for 
innsatstiden. Slik det fremgår ovenfor, følger det direkte av forskriftens § 4-8 annet ledd at innsatstiden til 
sykehjem kan være 20 minutter hvis det gjennomføres kompenserende sikringstiltak. Sikringstiltakene kan 
være både av teknisk og organisatorisk art. Det ligger innenfor kommunen/brann- og redningsvesenets 
handlingsrom å bruke muligheten som følger av § 4-8 annet ledd.  

 

6. Vurdering av innsatstid 

Det er kommunen/brann- og redningstjenesten som skal dokumentere at vilkåret om kompenserende tiltak 
er oppfylt jf.§ 4-8 annet ledd. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt en uttalelse av 
forskriften, datert 21.09.2020 (grunnlagsdokument 3): 

«For sykehus/sykehjem bygget etter risikoklasse 6 etter 2009, følger det av bygningsregelverket direkte at 
det skal være automatisk slukkesystem. For disse vil det ikke være nødvendig med annen dokumentasjon 
enn hva som følger av bygningsregelverket. For andre kompenserende tiltak bør det dokumenteres at 
tiltakene er tilsvarende eller bedre enn automatisk slukkesystem. Bakgrunnen for 10-minutterskravet var 
knyttet til at førsteinnsatsen kunne gi assistert rømning innenfor 10 minutter. Med for eksempel automatisk 
slukkesystem utvides tidsperspektivet til 20 minutter for hvor det kan være hensiktsmessig med assistert 
rømning.». 
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Sprinkleranlegg er et automatisk slokkeanlegg som bidrar til å vesentlig øke person- og verdisikkerheten. Et 
sprinkleranlegg vil kunne slokke eller kontrollere en brann i dens startfase. Dette fører til at et sannsynlig 
brannforløp ikke vil være tilsvarende en ISO 834 – brannkurve. Følgelig begrenses brannutvikling og 
bygningskonstruksjoner vil i større grad kunne opprettholde sin integritet i den tid som er nødvendig for 
rømning og redning. Ved aktivering av sprinkleranlegget vil overtenning med stor sannsynlighet utebli 
ettersom brannspredningen begrenses betydelig. Sprinkleranlegg er teknologi som er godt utprøvd, og er 
etter erfaringer og statistikk svært effektivt og med høy pålitelighet (ca. 90%). Bygget utstyres i tillegg med 
automatisk brannalarmanlegg kategori 2, samt ledesystem. Følgelig er det tilrettelagt for tidlig deteksjon og 
effektiv evakuering, som bidrar til økt personsikkerhet med hensyn til brann også ved eventuell sprinklersvikt. 
Basert på oversendte branntekniske tegninger skal byggverket være hyppig oppdelt i brannceller og være 
tilfredsstillende dekket med brannslanger.  

Som følge av at Osterøy sykehjem er fullsprinklet skal det i utgangspunktet være tilfredsstillende å legge til 
grunn innsatstid som kan overstige 10 minutter. Sprinkleranlegget er imidlertid brukt som et kompenserende 
tiltak av samtlige fravik i den branntekniske prosjekteringen. Blant annet for reduserte egenskaper på 
overflater, redusert krav til brannceller og bæring, samt at bygget ikke er oppført med seksjoneringsvegg. 
Det er således flere forhold som hviler på aktivering av sprinkleranlegget.  

Dersom brannstasjonen oppføres på ny planlagt lokasjon forventes en økning i innsatstid, vurdert til ca. 16-
20 minutter. Det er derfor utfordrende å legge til grunn brannvesenets assistanse i evakueringsfasen. I tillegg 
kan brannvesenet potensielt måtte håndtere en stor brann ved sprinklersvikt. Gjeldende brannordning 
(grunnlagsdokument 4) sier at brannmannskaper fra Osterøy brannstasjon normalt er framme etter 10 
minutter, men at det normalt er kun 4 brannmannskaper som kan møte på dagtid. Kravet om å kunne stille 
med ytterligere 8 mannskaper innen 15 minutter etter førsteinnsats, vil ikke kunne oppfylles på dagtid. Det 
fremgår ikke om enkelte av de påkrevde 8 mannskapene vil kunne møte. Med ny planlagt lokasjon forventes 
det ikke at dagens situasjon endres da kravet til ytterligere 8 mannskaper er 15 minuttet etter ny innsatstid, 
og at mannskaper trolig oppholder seg så langt unna brannstasjonen at forholdet ikke påvirkes. Det 
foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå hvorvidt plassering av ny brannstasjon vil 
påvirke samlet innsatsstyrke på dagtid. Dersom krav til samlet innsats ikke kan ivaretas vil situasjonen likevel 
være uendret sammenlignet med dagens løsning.  

 

7. Ytterligere tiltak 

Ettersom Osterøy sykehjem er et eldre eksisterende byggverk må punktene nedenfor gjennomgås og 
vurderes/revurderes spesielt i forbindelse med økt innsatstid for brannvesenet. Tiltakene omhandler 
vedlikehold av tekniske installasjoner, tilstrekkelig stor og trent brannvernorganisasjon, samt at brannvesenet 
har god nok kjennskap i byggverket.  
 

1. Utføre kontroll og ettersyn av branntekniske installasjoner. Det bør være inngått serviceavtale 
om dette ikke foreligger, som inkluderer kontroll av brannverninstallasjoner i tillegg til egenkontrollen 
(internkontroll). Det bør derfor etableres avtale for følgende installasjoner: 

o Brannalarmanlegg 
o Sprinkleranlegg 
o Ledesystem 
o Slokkeutstyr 
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2. Tilstrekkelig stor brannvernorganisasjon. Som del av løsningen bør det legges til grunn at 
byggverket til enhver tid skal ha tilstrekkelig bemanning for å kunne evakuere pasienter, samt at det 
etableres gode rutiner for evakuering (evakueringsplan). Det bør være tilstrekkelig bemanning til at 
ansatte alltid kan forflytte pasienter ut av startbranncellen til annen fløy (hele døgnet). Ettersom 
byggverket ikke er brannseksjonert, bør det også etableres en plan for evakuering av pasienter bort 
fra byggverket til sikkert sted.  
 

3. Trent brannvernorganisasjon. Rømning bør være fundamentert i bruker sine evakueringsplaner 
med beskrivelse om hvordan en håndterte et branntilfelle og sikrer evakuering til samlingsplass. 
Brannvernorganisasjonen i byggverket bør være godt trent og at ansatte er godt kjente med 
slokkeutstyr samt rømningsveiene i bygget. 
 

4. Særskilt kompetanseheving. I henhold til forskriftenes § 4-13 skal beredskapspersonell øves i 
oppgaver de kan bli stilt overfor. Underliggende punkter kan i tillegg vurderes. 

o Gjennomføre intensiv spesialopplæring f.eks. av røykdykkere i brannvesenet og eventuelle 
røykdykkere knyttet til risikoobjektet 

o Foreta hyppige befaringer/objektsyn med aktuelt personell 
o Utarbeide detaljerte innsatsplaner for brannvesenets og eventuelt objekteiers personell 
o Gjennomføre spesialopplæring av personell knyttet til risikoobjektet om det er nødvendig 

 

Ellers er det viktig at brannsikkerhetsnivået i bygget generelt blir opprettholdt uten svekkelser/defekte 
branndører og branncellevegger, samt at gjennomføringer er korrekt branntettet.   
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8. Konklusjon 

Sykehjem er ett av objektene som det ifølge dimensjoneringsforskriften § 4-8 første ledd i utgangspunktet 
skal ha en innsatstid innenfor 10 minutter. Likevel følger det direkte av forskriftens § 4-8 annet ledd at 
innsatstiden til sykehjem kan være 20 minutter hvis det gjennomføres kompenserende sikringstiltak.  

Aktive brannsikringstiltak ved Osterøy sykehjem, i hovedsak automatisk sprinkleranlegg, vil kunne fungere 
som kompenserende for en økt innsatstid til mellom 10-20 minutter. Dette er i samsvar med uttalelse fra 
DSB. På grunn av at sprinkleranlegget allerede er kompenserende for flere branntekniske forhold anses det 
imidlertid å være nødvendig at organisatoriske tiltak blir ivaretatt på en god måte. Det er angitt tiltak som må 
gjennomgås og vurderes/revurderes spesielt i forbindelse med økt innsatstid for brannvesenet, og det 
faktum at normalt oppmøte på dagtid er kun 4 brannmannskaper. 

Ettersom aktive tiltak er viktig for sikkerhetsnivået bør disse kontrollers og sjekkes jevnlig. Det er også ansett 
som viktig at det er tilstrekkelig bemanning til å kunne evakuere pasienter til andre steder i bygget, i tillegg til 
evakuering bort fra bygget (sikkert sted) da det ikke er brannseksjonert. Videre er det en klar fordel med en 
godt trent brannvernsorganisasjon. Rømning og redning vil da kunne skje langt mer effektivt. For 
brannmannskaper vil det være fordel om de er godt kjent med risikoobjektet. Det bør således være 
utarbeidet en innsatsplan. I tillegg er det gunstig med forebyggende arbeid i form av befaring/objektsyn.  

Merk forutsetningene innledningsvis, og som ligger til grunn for denne vurderingen. Blant annet er det ikke 
kjent eller en del av vurderingen hvilke andre objekter som befinner seg i området, og hvorvidt de oppfyller 
krav til innsatstid. 
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Kommunal overtaking av Sakslivegen  
 

Vedlegg: 
Sakslivegen faktaark. 
SKM_C55820120109510 
VS Sakslivegen SA - Årsmøte 
Sakslivegen  - kompensasjon for bruk i desember 2020 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Osterøy kommune overtek Sakslivegen som kommunal veg frå 01.01.2022. Vedtaket er gjort med 
heimel i veglova § 5. Kostnader med overtaking  vert lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022. 
 
 
Formannskapet - 021/21 
 
FS - behandling: 
Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt tilleggsframlegg:  
"Rådmannen sitt framlegg blir vedtatt med fylgjande tillegg: - Kommunen skal jobbe for at vegen 
Fitje-Bruvikdalen blir overtatt av fylkeskommunen" 
----------------------------------------- 
AVRØYSTING: 
Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke 
Henik Øksnes, FRP, sitt tilleggsforslag vert samrøystes vedteke 
 
 
FS - vedtak: 
Osterøy kommune overtek Sakslivegen som kommunal veg frå 01.01.2022. Vedtaket er gjort med 
heimel i veglova § 5. Kostnader med overtaking  vert lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022. 
 
Kommunen skal jobbe for at vegen Fitje-Bruvikdalen blir overtatt av fylkeskommunen 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Sakslivegen SA har teke kontakt med Osterøy kommune og bedt om kommunal overtaking av 
Sakslivegen. I etableringa av Sakslivegen har det vært ein plan at kommunen skulle ta over vegen 
etter kvart, og laget har hatt ei målsetting om at dette skulle finne stad i perioden 2020 – 2021. 
 
 
Bakgrunn 



Sakslivegen er i dag eigd av eit samyrkelag, Sakslivegen SA.  
 
I samband med raset i Bruvikvegen, seinhausten 2020, vart kravet om kommunal overtaking av vegen 
teke opp på nytt av representantar for Sakslivegen SA. Kommunen hadde møte med representantar 
frå styret i Sakslivegen SA om situasjonen, og ein vart samd om at det skulle leggast fram ei sak om 
mogleg kommunal overtaking av vegen.  
 
I kommuneplanen for 1996-2007 blei Sakslivegen lagt inn som mogleg fylkesveg frå Njåstad til Bruvik. 
Vegen ville kunna binda saman Bruvik og Lonevåg.  Det viste seg vanskeleg å få realisert vegen som 
fylkesveg, og rådmannen foreslo difor å bygge vegen som ein skogsbilveg med høg klasse. 
Skogsbilvegane er delte inn i mange klassar, og vegane med høgast standard kan trafikkerast med 
trailer heile året.  
Vegen frå Fitje til Njåstad er no kommunal veg, og her er det det gjort diverse oppgraderingar dei 
siste åra. 
 
I 2005 gjorde heradsstyret eit endeleg vedtak om bygging av vegen. Vegen blei bygd i regi av 
Sakslivegen skogvegforeining i perioden våren 2005 – haust 2007. Totalkostnad i 2007 var 3,8 
millionar kroner. 
 
Veglengda frå parkeringsplassen på Njåstad til fylkesveg ved Løtveit (mellom Hakanes 
og Løtveit) er ca. 3.68 km. Grunneigarane på Njåstad eig om lag 3 km av grunnen rekna frå Njåstad.  
 
Osterøy kommune vedtok i januar 2013 å gje kommunal garanti på kr 500.000,- for eit lån. I samband 
med refinansiering av gjeld har kommunen vedteke å forlenga garantien. Vedtaket er sendt til 
Statsforvaltaren for godkjenning i februar 2021. 
 
I 2014 blei det bygd autovern til kr. 525.000,-. Dette blei finansiert av privat lånefinansiering og 
private tilskot. Det blei og investert i ein snøfres i 2015 som kosta ca. 50.000,-. 
 
For å kunne finansiere vegvedlikehald vart det i 2011 gjort vedtak i kommunen om innføring av 
bompengar. I rådmannen si innstilling står det: «For å kunne oppretthalda eit forsvarleg 
vegvedlikehald er det med bakgrunn i at kommunen ikkje kan ta på seg vegvedlikehaldet naudsynt å 
sikre veglaget naudsynt inntening på veganlegget til å dekke opparbeidd gjeld og framtidig 
vegvedlikehald.». Bompengar på private vegar er heimla i veglova § 56.  
 
Vedtaket om bompengar vil ikkje gjelda om vegen vert offentleg. Bompengar på offentleg veg må 
handsamast i Stortinget og fastsetjast av departementet, jfr veglova § 27. 
Vidareføring av bompengar ser ein ikkje som aktuelt, og vegen vil verte open for fri ferdsel på same 
vilkår som andre kommunale vegar. 
 
Laget har pr. 2019 ei langsiktig gjeld på kr. 824.000,- delt på Sparebanken Vest med kr. 125.000,- 
(sluttrekning ved ferdigstilling av vegen) og privat gjeld på kr. 610.000,- (vegsikring og snøfres). 
Viser her til faktaark frå november 2020 og årsmelding og rekneskap frå 2019 som er lagt ved saka. 
 
Laget har eit program for vedlikehald til å drifta vegen på omlag kr. 100 - 130.000,- i året. Dette gjeld 
brøyting, fresing, strøing, grusing, skraping, kantslått mm. Inntekta i 2019 var kr. 175.000,-. 
 
I 2019 var det registrert 5955 passeringar. Dei siste 5 åra har det vært om lag 5732 passeringar kvart 
år. Bompengesatsen er kr. 30,- for bilar opp til 3500 kg og kr. 150,- for dei over 3500 kg. 
 
Viss kommunen overtek vegen og bompengane forsvinn, vil truleg trafikken auka og gi større slitasje 
på vegen.  



 
I samband med at Sakslivegen i fjor vart nytta som omkøyringsveg har kommunen i samråd med 
veglaget krevd økonomisk kompensasjon hjå Vestland Fylkeskommune. Brevet til fylkeskommunen 
er lagt ved. Kommunen ønskjer å få i stand ein avtale om beredskap med fylkeskommunen som skal 
gjelde når vegen må takast i bruk som omkøyringsveg.  
 
 
 
Vurdering 
Det har heile tida vært ein plan om at Sakslivegen etter kvart skulle bli fylkeskommunal eller 
kommunal veg. Ambisjonen frå Sakslivegen SA er å få til ei kommunal overtaking i løpet av 2020-
2021. 
 
Raset på Bruvikvegen seinhausten 2020 synte at vegen er ein viktig beredskapsveg for Osterøy 
kommune. Sjølv om ein kan løyse akutt stenging av vegen til Bruvik med ei båtrute, så vil ikkje 
brannbilar og ambulanse kunne komma fram. Heimetenesta til kommunen er og avhengig av bil for å 
kunne gi tenester til innbyggjarane i Bruvikområdet. Rådmannen meiner at når vegen er so viktig for 
beredskapen i kommunen bør den og driftast av kommunen. Ein kan ikkje vente at eit privat veglag 
skal ta kostnaden med å halda vegen. 
 
Vegen blir meir og meir viktig for turist- og besøksdestinasjonen Osterøy. Vegen gjev og tilgang til 
friluftsliv i eit svært attraktivt turområde. 
 
Sakslivegen dekkjer ikkje alle krava i vegnorma. Då dette er ein viktig beredskapsveg for kommunen 
vil ein gjere unntak frå norma og overta vegen slik den framstår i dag. Overtakinga av vegen vert gjort 
med heimel i veglova § 5 - 2. ledd  der det står: 
 
Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt vedtak ikkje 
er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i 
plan- og bygningslova. 
 
Det er ikkje aktuelt for kommunen å overta veggrunnen. Kommunen sin rett til vegen er sikra 
gjennom veglova. Rådmannen foreslår at kommunen overtek ansvaret for vegen frå 01.01.2022.  
 
Kommunen betaler ikkje vederlag, men vil overta laget si gjeld / eigedom. Det vert laga ein eigen 
avtale om korleis dette vert gjennomført. 
 
 
 
Folkehelse:  
Vegen gjev tilgang til flotte turar og opplevingar som gjev livskvalitet og styrkar folkehelsa. 
 
Miljø: 
 Ikkje spesielt vurdert. 
 
Økonomi:  
Ved å overta Saklivegen vil kostnaden til vedlikehald av kommunale vegar auka. Om vegen vert 
asfaltert vil det redusera det årlege vedlikehaldet vesentleg. Det kan og vere aktuelt at deler av 
vegen bør sikrast mot steinsprang / ras.  
 
Kommunen overtek også vegar i nye byggefelt i tråd med reguleringsplanar/rekkjefølgekrav og etter 
krav i kommunal vegnorm. Om ikkje budsjettet til vedlikehald vert auka tilsvarande, vil det medføra 



eit dårlegare vedlikehald av dei kommunale vegane.  
 
 
Konklusjon 
Rådmannen rår til at Osterøy kommune overtek Sakslivegen som kommunal veg og tek vedlikehald 
og drift av vegen. Grunngjevinga er at vegen er viktig for beredskapen i kommunen. Kostnaden med 
overtakinga blir lagt inn som investering i budsjettet for 2022. 
 
 
 
 
 



Frå:                                              Geir Kristoffer Vassdal <geir@vassdalrevisjon.no> 
Send:                                          tirsdag 1. desember 2020 10:42 
Til:                                               Lars Fjeldstad; Ingvild Kirsti Hjelmtveit; Roald Hovden 
Emne:                                        Ref møtet onsdag kl 09.00 
Vedlegg:                                   SKM_C55820120109510.pdf 
  
Hei, 
  
Oppdatert Faktaark Sakslivegen; 
  

• Innleing (markert med gul) 
• Rekneskapstal 
• Statistikk trafikkutvikling 

  
Mvh 
Geir Kristoffer Vassdal 
  
Fra: c558@parkvoss.no [mailto:c558@parkvoss.no]  
Sendt: 1. desember 2020 09:52 
Til: Geir Kristoffer Vassdal <geir@vassdalrevisjon.no> 
Emne: Message from KM_C558 
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Fra: Geir Kristoffer Vassdal <geir@vassdalrevisjon.no> 
Sendt: mandag 5. oktober 2020 09:07 
Til: Geir Kristoffer Vassdal 
Emne: VS: Sakslivegen SA - Årsmøte 
Vedlegg: Scan 264.pdf 
 
Årsrekneskapen for 2019. 



Sakslivegen SA

Org nr 986 093 672

Styret si Årsmelding 2019

Sakslivegen Vegforening BA vart omdanna etter lovkrav hausten 2012 og fekk namnet

Sakslivegen SA og er eit samvirkelag (SA) etter lova. Medlemmene i laget er dei same som

var stiftarar då vegforeininga vart starta. Medlemmene er:

• Private skogbruksinteresser

• Osterøy kommune

•  BKK.

Sakslivegen vart planlagt etter initiativ frå Osterøy kommune, og med skogbruksmidlar og lån

vart vegen ferdigstilt i 2007. Byggjelånet vart overteke av Osterøy kommune. Men vegen er

framleis ein privat skogbruksveg og vert drifta av eit privat styre. Frå medio 2011 vart det

etter kommunalt vedtak gjeve løyve til å krevja inn bompengar til føremål å finansiera drift og

vedlikehald av vegen. Sjølv om vegen vert nytta av mange og framstår som ein 'heilårsveg'

mellom Bruvik/Bruviksdalen og sentrale Osterøy, dekkjer forventa inntening berre eit minste

vedlikehald samt renter og avdrag på gjeld. Det er mange døme på at vegen fungerer som

sikringsveg i kortare og lengre periodar ved stogg i framkomelegheit langs Bruvikvegen.

Økonomi

Inntektsnivået i 2019 var på om lag same som nivå som foregåande år og vert rekna som

god inntening. I dei komande åra er det likevel forventa ei moderat auke i inntektene.

Kostnadsnivået er som forventa og noko lågare enn fjoråret. Vedlikehaldet i 2017 vart utsett

til 2018 og er no noko mindre i 2019. Dette grunna relativt god standard. I hovudsak gjeld

dette det ordinære vedlikehaldet skraping, grusing, valsing av vegbana samt reinsking av

grøfter. Periodevis etterfylling i holer er nødvendig. Ein større og grundig kantklypp måtte til i

2018.

Årsrekneskapen er gjort opp med eit underskot pa 24.011 etter avskrivning på 17.000. Styret

er difor tilfreds med det økonomiske resultatet i 2019. Likviditeten er noko utfordrande

ettersom vi betaler 50.000 i avdrag på langsiktig lån i Sparebanken Vest.

Men det er grunn til å understreka at mange brukarar framleis passerer 'bommen' utan å

betala. Dette er skuffande og styret held fram med å gjera kontrolltiltak. Vaktselskapet

Securitas AS vert nytta til dette. Heile 5 bilar vartilagde gebyr ved siste kontroll. Dette er

meir enn tidlegare. Kontrolltiltak vil verta trappa opp.

Lånet i Sparebanken Vest for å finansiera gamle forpliktingar, er nedbetalt med 350.000 og

står til rest med 150.000 pr 31.12.2019.

Bruk av rabattblokker fungerer godt.

Vidare planer



Vegen framstår i dag som tilfredsstillande med autovernsikring mot det bratte terrenget og

derved som ei trygg ferdsleåre. Styre har teikna eiga ansvarsforsikring. I tillegg er det sett

opp skilt med 'Køyring på eige ansvar - kjor varsamt - max 30 km'.

Vedlikehaldet vil verta utført så langt budsjett og økonomi tilet dette. I 2020 er det nytta meir

frest asfalt enn tidlegare ettersom røynsla med denne grusen er god.

Manglande betalingsvilje og snikkjøring uroar styret og tiltak mot dette vert vurdert. Styret vil

vurdera innkjøp av automatisk nummer-attkjenning-system med tilhøyrande fakturering.

Andre har gjort positiv erfaring med slikt system ettersom inntektsgrunnlaget viser seg å gå

opp.

Styret håpar at vegen kan vera til glede og nytte for alminneleg ferdsle. Dei tiltak som

her vert sett i verk, er for å sikra at denne føremonen kan halda fram. Styret vil arbeida

vidare med sikte på at kommunen snarleg kan taka over ansvaret for vegen.

10.juni 2020,

Geir K. Vassdal (sign)

Njastad (sign)

Sakslivegen SA

Lars Johan Fjelde (sign) Svein Jarle

Inge Njåstad (sign) Svein Magne Vassdal (sign)



Årsregnskap 2019

Sakslivegen
Sa

Org.nr.:986 093 672
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SAKSLIVEGEN SA

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2019 2018

Salgsinntekt 1 174 967 178 884
Sum driftsinntekter 174 967 178 884

Lønnskostnad 2 8 558 9 413
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle 3 17000 17 000
eiendeler
Annen driftskostnad 2 137 710 182 812
Sum driftskostnader 163 268 209 225

Driftsresultat 11 699 -30 340

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen finansinntekt 517 527
Annen rentekostnad 36 227 38 634
Resultat av finansposter -35 710 -38 107

Ordinært resultat før skattekostnad -24 011 -68 447
Skattekostnad på ordinært resultat 4 0 0
Ordinært resultat -24 011 -68 447

Årsresultat 5

OVERFØRINGER
Overført til udekket tap 5 24 011 68 447
Sum overføringer -24 011 -68 447

SAKSLIVEGEN SA SIDE2
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SAKSLIVEGE
NSA

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Note

3

2019

402 000
402 000

402 000

2018

419 000
419 000

419 000

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

4
15 525
31 088
46 613

45 950

92 563

5 910
30 009
35 919

34 880

70 799

494 563 489 799

SAKSLIVEGEN SA SIDE3
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SAKSLIVEGE

NSA

EGENKAPITAL OG GJELD Not 2019 2018
e

EGENKAPITAL
Udekket tap -649 213 -625 202

Sum opptjent egenkapital 5,6 -649 213 -625 202

Sum egenkapital -649 213 -625 202

GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Øvrig langsiktig gjeld 823 800 848 200

Sum annen langsiktig gjeld 6 823 800 848 200

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 197 163 156 260

Annen kortsiktig gjeld 122813 110 542

Sum kortsiktig gjeld 7 319 976 266 802

Sum gjeld 1 143 776 1 115 002

EE EESum egenkapital og gjeld

10.06.2020
Styret i Sakslivegen SA

Geir Kristoffer Vassdal
styreleder Svein Jarle Njåstad

nestleder

Inge Martin Njaastad
styremedlem

Lars Johan Fjelde
styremedlem

Svein Magne Vassdal

styremedlem

SAKSLIVEGEN SA SIDE4



REGNSKAPSPRINSIPPER

Det er ikke utarbeidet årsmelding, jf. regnskapsloven § 3-1. Styret bekrefter at forutsetningen for

fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Arsregnskapet er satt opp i

samsvar med regnskapsloven og NRS 8- God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet.

SKATT
Selskapet er ikke regnet som et skattepliktig foretak, men betaler formueskatt av netto eiendeler

redusert for gjeld.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til

anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være

forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske

levetid.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år

etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til

laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte

fordringene.



Note 1 Salgsinntekter

Sakslivegen SA er eit samvirkelag som har til føremål å byggja og drifta vegen mellom Njåstad og
Løtveit på Osterøy. I samsvar med vedtak i Osterøy heradstyre frå juni 2011 er det gjeve løyve til
å krevja inn bompengar på vegstrekninga. Selskapet sine driftsinntekter er i si heilheit bompengar
innkrevd i rekneskapsåret.

201 2018
Pr. Virksomhetsområde 9
Ordinære bompengepasseringer i regnskapsåret -118

-112 187 547
Passeringer etter salg av rabattblokker for vanlig bil -25 000 -39 025
Salgsinntekt VIPPS -35 780 -21 312
Kontrollavgifter -2 000 0
Sum -174 967 -178 884

Note 2 Annen driftskostnad og honorar

Andre driftskostnader er i hovedsak følgande;

2019 2018

Vedlikehald 43 712 87 571
Administrasjon, økonomi og rekneskap 86 214 86 936
Driftsutgifter 7 783 8 305
Sum 137 710 182 812

Det er belasta godtgjersle til selskap der styreleiar er tilsett med kr 46 813 (inkl
mva) for bistand ifm rekneskapsarbeid, økonomitenester og
administrasjonsoppgaver.

Det er avsatt styrehonorar for tidlegare år fram til medio 2019 som ikke er utbetalt.

Note 3 Anleggsmidler

Investering i rekkverk

Støttemidler
Anskaffelseskost 31.12.2019
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2019
Årets ordinære avskrivninger
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2019
Bokført verdi 01.01.2019
Årets avskrivning og nedskrivning
Bokført verdi 31.12.2019

Økonomisk levetid

Driftsløsør
e,

inventar
ol.

584 261
-80 000
504 261
68 261
17 000
85 261

419 000
17 000

402 000

30 år



Note 4 Skatt og meirverdiavgift

Selskapet er ikkje rekna som eit skattepliktig foretak, men betaler formuesskatt av netto eiendeler

redusert for gjeld. Selskapet er frivillig registrert for momsfritak for oppføring av skogsbilveg. Dette

er gjeve fullt momsfritak for utbygging av vegen og fram til tidspunkt for bompengeinnkreving. Det

vert deretter krevd refusjon av 50% moms på driftskostnader i samsvar med fordelinga av

nytte/bruk av vegen ut frå jord- og skogbruksinteresser og alminneleg ferdsle.

Til gode momsrefusjon pr 31.12.2019 er kr. 16 63B.

Forskuddsbetalt varekjøp på kr. 14 450

Note 5 Egenkapital

I samsvar med vedtektene blir eit overskot avsett til vedlikehaldsfond for bruk i etterfølgande

periodar. Underskot vert overført til udekka tap.

Pr. 31.12.2018

Pr 01.01.2019

Udekket tap

-625 202
-625 202

Arets resultat

Pr 31.12.2019 -625 202

Årets resultat Sum
egenkapital

0 -625 202

0 -625 202

-24 011 -24 011

-24 011 -649 213

Note 6 Forpliktelser

Selskapet hadde pr 31.12.2019 ei restgjeld på kr 150 000 til Sparebanken Vest som forfeil innan 3

år. Lånet er sikra ved kommunal garanti og vert dekka inn gjennom innkreving av bompengar.

Videre har selskapet eit langsiktig lån til selskap eigd av styremedlem på kr. 349 850 og kr. 323

950 hos annen ekstern privat långjevar. Låna er ikkje sikra og er planlagt innfridd etter

refinansiering  i  bank.

Note 7 Kortsiktig gjeld

I rekneskapsposten inngår blant anna verdien av unytta rabattblokker som er selt med kr 35 300

og som er rekneskapsført som "Forskudd frå kunder".
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Sakslivegen  - kompensasjon for bruk i desember 2020 

Brevet gjeld dekking av ekstraordinære utgifter grunna bruk av Sakslivegen som omkøyringsveg då 
Bruvikvegen FV 5418 var stengt grunna ras i Desember 2020. I Teams møte 05.02.21 mellom Vestland 
fylkeskommune, Osterøy kommune og vegeigar, la vi fram eit ynskje om dekking av kostnader til beredskap 
og vedlikehald i perioden Sakslivegen vart nytta som omkøyringsveg. I møte vart vi samde om at 
kommunen skulle sende brev på vegne av vegeigar og kommunen. Kommunen har eit godt samarbeid med 
vegeigar og har bidrege økonomisk til å få på plass denne vegen. Vi har ei felles interesse av at vegen er 
køyrbar og kan nyttast som beredskapsveg. 
 
For Osterøy kommune og for innbyggjarane på Bruvik var det viktig å raskt få til ei alternativ køyrerute i den 
tida ein ikkje kunne nytte Bruvikvegen. I dag er einaste alternative køyreveg via den private skogsbilvegen 
over Sakslia. Til vanleg er det bompengar på strekkja, kr 20 pr passering. I den tida då vegen vart opna som 
beredskapsveg i desember 2020 var det uråd å ta bompengar pr passering då vegen ikkje er steng med 
bom. Såleis har vegeigar mist eventuelle bompengeinntekter i desember 2020. Det har og vore auka slitasje 
på vegen i perioden. 
 
Sakslivegen er viktig som beredskaps veg når Bruvikvegen er stengt. Det vil ikkje vere ei fullgod løysing å ha 
båtrute i periodar der fylkesvegen er steng grunna ras. Både brannvesen og heimetenesta er avhengige av 
bil for å utføre sine tenester på Bruvik. 
 
Det primære kravet er å få rusta opp vegen som i dag er klassifiser som skogsbilveg klasse 3 slik at den kan 
fungere som trygg omkøyringsveg for Bruvikvegen. Det er ei kjent sak at det går hyppige ras langs 
Bruvikvegen truleg grunna eigenskapane med fjellsida. Vi ber difor om at Sakslivegen vert rusta opp med 
fast dekke slik at den toler auka bruk og kan fungere som beredskapsveg. Dette vil og lette vedlikehald og 
føre til mindre slitasje på vegen. .  
 
Det sekundere kravet vårt er at fylkeskommunen dekkjer opprusting grunna ekstraordinær slitasje som vart 
påført vegen dei 22 dagane den var i bruk som omkøyringsveg. Vegen fekk skader då den ikkje er bygd for 
den trafikkmengda som då  gjekk via Sakslivegen. Vi må ta omsyn til at i perioden vegen fungerte som 
omkøyringsveg var det vått og mykje regn, noko som gjorde at vegen var mjuk og ekstra utsett for 
slitasje.Asfaltering vil hindre slike skader og vil gjere arbeidet med brøyting lettare. 
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Det vart djupe slaghol og hjulspor i vegbana som må rettast opp med ny masse og nytt toppdekke. Vegeigar 
har opplyst at det vil koste anslagsvis kr 200 000,- å setje vegen tilbake i den stand den var i før den vart 
nytta som omkøyringsveg. 
 
Sjølv om Vestland fylkeskommune i møtet 05.02.2021 opplyste at dei såg seg ferdige med kompensasjon 
for bruk av vegen meiner både Osterøy kommune og vegeigar at løypande vedlikehald som brøyting og 
salting er noko anna enn påført slitasje grunna auka bruk. Vi meiner difor dette skal kompenserast.  
 
Vi ber og om at det vert laga ein berdeskapsavtale som skal gjelde i framtida når vegen må takast i bruk  
som omkøyringsveg. Vegeigar og Osterøy kommune ynskjer at vi utarbeider ein skriftleg avtale med 
Vestland fylkeskommune, som handlar om kva ordningar som skal gjelde når vegen skal nyttast som 
omkøyringsveg og korleis dette skal kompenserast økonomisk. 
 
Med helsing 
 

 

Ingvild Hjelmtveit   
rådmann  
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 

Kopi til: 
Sakslivegen Sa v/ Geir K Vassdal 

Vassdal 3 
5285 BRUVIK 
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Saksbehandlar  ArkivsakID 
Hege Eeg  21/149 
 

Valestrand - Søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for 
Rundhovde  
GBNR 135/5 

Vedlegg: 
Anmodning om ekspropriasjon.GKkh-5ghCEOEsPOWtF40Tgd 
Plankart 
Tilbod til grunneigar 18.9.20 
Svar frå grunneigar 7.10.20 
17043-W01-A3-grunnervervsplan gbrn135-5 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 

1. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av offentleg 
veg med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

2. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av felles veg 
med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

3. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for offentleg veg i 
samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

4. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for felles veg i 
samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

5. Rådmannen gis mynde til å begjære skjønn og eventuelt overskjønn for fastsetting av 
erstatning for inngrepet. 

6. Rådmannen gis mynde til å følge opp eventuell klage på vedtaket ovanfor klageinstansen. 
7. Rådmannen gis mynde til å søke om og gjennomføre forhåndstiltreding. 
8. Rådmannen gis mynde til gjennomføre ekspropriasjonen med bistand frå advokat 

 
Vedtak om ekspropriasjon gjerast på føresetnad av at dei faktiske kostnadar knytta til 
gjennomføring av ekspropriasjonen dekkast av utbyggar. 
 
Plan- og kommunalteknisk utval - 020/21 
 
PL - behandling: 
 
AVRØYSTING 
Rådmannen sitt framlegg - samrøystes vedteke (1H,1AP,1SP,1FRP,1V) 
 
 



PL - vedtak: 
"Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av offentleg veg 
med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

1. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av felles veg 
med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

2. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for offentleg veg i 
samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

3. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for felles veg i 
samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

4. Rådmannen gis mynde til å begjære skjønn og eventuelt overskjønn for fastsetting av 
erstatning for inngrepet. 

5. Rådmannen gis mynde til å følge opp eventuell klage på vedtaket ovanfor klageinstansen. 
6. Rådmannen gis mynde til å søke om og gjennomføre forhåndstiltreding. 
7. Rådmannen gis mynde til gjennomføre ekspropriasjonen med bistand frå advokat 

Vedtak om ekspropriasjon gjerast på føresetnad av at dei faktiske kostnadar knytta til 
gjennomføring av ekspropriasjonen dekkast av utbyggar." 
 
 
Formannskapet - 020/21 
 
FS - behandling: 
Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: 
"Det vert ikkje gjeve godkjenning til ekspropriasjon.  
Valnemnda kjem til heradstyret 7.april med tre forslag på navn til å sitte i eit meklarutval for denne 
type saker." 
------------------------------------------------ 
AVRØYSTING: 
Rådmannen sitt framlegg: 7 røyster (2AP, 2SP, 1KRF, 1H, 1SV) mot 2 (FRP) 
 
Henrik Øksnes, FRP, sitt framlegg vert difor ikkje votert over. 
 
 
FS - vedtak: 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 

1. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av 
offentleg veg med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

2. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av felles 
veg med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

3. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for offentleg 
veg i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

4. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for felles veg i 
samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005. 

5. Rådmannen gis mynde til å begjære skjønn og eventuelt overskjønn for fastsetting av 
erstatning for inngrepet. 

6. Rådmannen gis mynde til å følge opp eventuell klage på vedtaket ovanfor 
klageinstansen. 

7. Rådmannen gis mynde til å søke om og gjennomføre forhåndstiltreding. 
8. Rådmannen gis mynde til gjennomføre ekspropriasjonen med bistand frå advokat 



 
Vedtak om ekspropriasjon gjerast på føresetnad av at dei faktiske kostnadar knytta til 
gjennomføring av ekspropriasjonen dekkast av utbyggar. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Bakgrunn 
Kommunen har motteke søknad om ekspropriasjon for å bygge veg i samsvar med reguleringsplan 
for Rundhovde. Søknaden gjeld to føremål; 

1. Areal til bygging av V2, som vil verte ein kommunal veg 
a. Permanent avståing: 1,21 daa  
b. Mellombels avståing 0,69 daa 

1. Areal til bygging av V12, som vil verte ein felles veg for BF8 og BK6. 
a. Permanent avståing: 0,28 daa 
b. Mellombels avståing: 0,252 daa 

Begge skal opparbeidast iht gjeldande kommunal vegnorm. For å få ein samanhengande utbygging, 
må begge vegane byggjast. 

Utbyggar opplysar følgjande: Kommunen kravde under planarbeidet at delar av utbyggingsområde 
frå områdeplanen for Valestrand sentrum skulle inn i Reguleringsplan for Rundhovde. Det er årsaka 
til at nokon av byggetomtane til Rønhovde har vegutløysing over Reigstads eigedom. Rønhovdes 
opprinnelege plan var vegutløysing over eigen grunn.   
 

Berørt grunneigar: 

· Gnr. 135 bnr. 5 – Johannes Reigstad 

 
Vurdering 
 

Heimel for ekspropriasjon: 

Kommunen har heimel for å ekspropriere grunn til gjennomføring av reguleringsplan jfr. plan- og 
bygningslova § 16-2.  

Vilkår for ekspropriasjon: 

a. Saka skal vere best mogleg klarlagt 



Dette gjerast i dette saksframlegget. 

a. Grunneigar skal ha fått moglegheit til å uttale seg 

Utbyggar har sendt eit skriftleg tilbod til grunneigar 18.09.20. I same brev fekk grunneigar 
varsel om ekspropriasjon. Tilbod om kr. 50.000 i oppgjer. 

Grunneigar svara på dette brevet 7.10.20. Grunneigar avslår tilbodet og krev kr. 600.000 
pluss dekka utgifter til reguleringsplan og rettigheiter. 

a. Oreigningslova § 2 seier at « vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må 
reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade» 

Ein skal foreta ein interesseavveging, kor alle skadar og ulempar ein ekspropriasjon vil 
medføre for den berørte grunneigar skal målast opp mot den nytte ekspropriasjonen vil ha 
for samfunnet. 

1. Utbygginga er vedteken av kommunen og det har vore eit ønskje frå kommunen. 
For å kunne bygge ut, treng ein veg. Vegen skal verte kommunal veg. Vegen vil 
utløyse bustadareal både for utbyggar og grunneigar av 135/5. Det er ønskjeleg å 
få fleire innbyggarar til kommunen. Ekspropriasjonen vil medføre nytte for 
samfunnet i tillegg til at både utbyggar og grunneigar vil tene på å få bygd den 
kommunale vegen. Den offentlege vegen vil utløyse ytterlegare to tomtar til 
grunneigar. Avgjevar av areal vil få ei føremon av utbygginga. Ulempa for 
grunneigaren vert betydeleg redusert. 

 

Utbyggar har etablert ein infrastruktur som er dimensjonert for at heile planområdet vert 
utnytta – veg, vatn, avløp, straum. Det vil vere dårleg utnytting av ressursane å ikkje 
utløyse desse bustadane. 

For å kunne gjennomføre bygging av vegen, må ein ha tilgang til anleggsområde i 
anleggsperioden. Arealet ligg inntil vegarealet. Det er naudsynt å ha ein stad å leggje 
massar og kunne ha maskinar ståande.  

Vurderingen er at inngrepet etter dette «tvillaust» er meir til gagn enn skade for 
kommunen. 

 

2. Utbygginga er vedteken av kommunen og utbyggar viser til at det er krav frå 
kommunen som har gjort at vegen går over grunneigar si eigedom. Vegen vil 
utløyse moglegheit for bygging av 6 einebustadtomtar. 4 tomtar for utbyggar og 
2 tomtar for grunneigar. Avgjevar av areal vil altså sjølv få ei føremon av 



utbygginga. Ulempa for grunneigaren vert betydeleg redusert. 

 

Utbyggar har etablert ein infrastruktur som er dimensjonert for at heile planområdet vert 
utnytta – veg, vatn, avløp, straum. Det vil vere dårleg utnytting av ressursane å ikkje 
utløyse desse bustadane og. Utbyggar viser til at det var kommunen som tok initiativ til å 
leggje vegen der den er regulert. Utbygger viser til at det er avgjerande for økonomien i 
prosjektet at desse tomtane kan byggjast ut. Det er viktig for kommunen å støtte opp 
under utvikling i kommunen og det som kan bidra til fleire innbyggarar. 

For å kunne gjennomføre bygging av vegen, må ein ha tilgang til anleggsområde i 
anleggsperioden. Arealet ligg inntil vegarealet. Det er naudsynt å ha ein stad å leggje 
massar og kunne ha maskinar ståande.  

Vurderingen er at inngrepet etter dette «tvillaust» er meir til gagn enn skade. 

a. Førehandstiltreding. 

Det vil av kapasitetsomsyn i domstolane ta noko tid før sjølve skjønnssaken kjem opp til 
handsaming i rettssystemet etter at det er kravd skjønn og før endeleg erstatning 
fastsettast. Det er difor mogleg å søke om rett til å tiltre eigedomen, som skal 
eksproprierast, på førehand for å starte naudsynte arbeider før skjønn er heldt. 
Førehandstiltreding er viktig for bustadutbygginga i Valestrand.   

Eksproprianten må i tilfelle sørge for naudsynt dokumentasjon av eigedomens tilstand før 
inngrepet setjas i verk. Eit samtykke til førehandstiltreding er eit enkeltvedtak etter 
forvaltningslova og berørte partar skal varslas og få moglegheit til å uttale seg. Dette tek 
utbyggar ansvar for. 

a. Innskrenkingar i råderetten. 

Etter at ekspropriasjon er vedteken, kan ikkje grunneigar eller rettshavar råde rettsleg over 
eigedomen utan samtykke frå eksproprianten og han kan heller ikkje gjera noko med 
eigedomen som «kan hindra, valda vanskar for eller fordyra» ekspropriasjonen jfr. 
oreigningslova § 28.  

Eigar kan krevje erstatning for skadar eller ulempar i skjønnet som følgje av at det er lagt 
band på råderetten. 

 
Økonomi  
Utbyggar Rønhovde Eiendom AS dekkar kostnadane til ekspropriasjonen. 

 



Konklusjon 
Vilkåra for ekspropriasjon er oppfylt og rådmannen tilrår å vedta ekspropriasjon. 
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Osterøy kommune 
Geitaryggen 8  
5282 LONEVÅG       
 
 
 
  Bergen, 15.01.2021 
  E-post: gil@stieglerwks.no 
  Ansvarlig advokat: Georg Ibsen Lexander             
  Vår ref. 16234 

 
  
 
Anmodning om ekspropriasjon 
 
Det vises til reguleringsplan for Rundhovde bustadområde, plan nr.1253_2015005. 
 
Undertegnede bistår Rønhovde Eiendom AS som for tiden planlegger utbygging i den øverste delen 
av planområdet. I første omgang tomtene 15, 18, 19, 20 og 21. 
 
I henhold til reguleringsplanen skal det opparbeides kommunal veg som skal gå over gnr 135 bnr 5, 
som eies av Johannes H. Reigstad. 
 
Vi har vært i kontakt med grunneier for å forsøke å komme til enighet om kjøp av nødvendig 
veigrunn til der det er regulert kommunal vei. Grunneier krever imidlertid en urimelig høy pris for 
arealet, slik at det ikke er mulig å komme til enighet om en avtale. 
 
På denne bakgrunn anmodes det om at i kommunen vedtar ekspropriasjon av nødvendig areal til 
veigrunn slik at reguleringsplanen kan gjennomføres jf. plan og bygningsloven § 16-2. Rønhovde 
Eiendom AS vil dekke kommunens omkostninger knyttet til ekspropriasjonen. Vårt firma kan på 
vegne av kommunen, for Rønhovdes regning, begjære skjønn og bistå i skjønnsprosessen. 
 
Det forutsettes at det inngås nærmere avtale mellom kommunen og Rønhovde Eiendom AS om 
gjennomføring av ekspropriasjonsprosessen etter at ekspropriasjon er endelig vedtatt i kommunen. 
 
Når det gjelder hvilket areal som skal eksproprieres er det alt areal som i reguleringsplanen er avsatt 
til offentlig vei og går over gnr 135 bnr 5. Rønhovde Eiendom AS kan bistå med utarbeidelse av 
nødvendig kartgrunnlag dersom kommunen har behov for dette. Det er behov for at det i tillegg til 
selve veiarealet eksproprieres nødvendige rettigheter til midlertidig tilgang i anleggsperioden utenfor 
veiarealet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stiegler WKS Advokatfirma AS 
 
 
 
 
Georg Ibsen Lexander 
advokat 
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Brev vedr tilbud om kjøp av grunn 
 
Undertegnede bistår Rønhovde Eiendom AS i forbindelse med pågående utbyggingsprosjekt på 
Valestrand. 
 
I gjeldende reguleringsplan er det bestemt at det skal gå kommunal veg over din eiendom gnr 135 
bnr 5. I forbindelse med at Rønhovde Eiendoms AS skal tilrettelegge for utbygging av tomtene 15, 
18, 19, 20 og 21 er det behov for at deler av den kommunale vegen nå opparbeides. Det er da 
nødvendig for at du avstår areal til den regulerte veien. 
 
Rønhovde Eiendom AS ønsker på denne bakgrunn å tilby å kjøpe arealet som er nødvendig for å 
opparbeide den del av den vegen som går over din eiendom, og som er nødvendig for å bygge ut de 
overnevte tomter. Arealet som ønskes kjøpt fremgår av vedlagt kartskisse. 
 
Det aktuelle vegstykket vil også legge til rette for at du kan bygge ut de tomtene som er regulert på 
din eiendom, og således innebære en verdistigning på din hånd. 
 
Dersom ikke det oppnås enighet om salg av nødvendig vegareal vil vi be kommunen om at arealet 
eksproprieres. Erstatningen vil da fastsettes etter rettslig skjønn. Det må forventes at erstatningen i 
så tilfelle vil bli en del lavere en kjøpesummen som tilbys nå. 
 
Arealet som Rønhovde tilbyr å kjøpe er om lag 730m2. Arealet kan ikke lovlig benyttes til andre 
formål en veg. Vegen som skal bygges vil som sagt over også være nødvendig for utnytting av din 
eiendom. Etter reglene om erstatning ved ekspropriasjon er det det økonomiske tapet basert på 
forventet utnytting av arealet som skal legges til grunn ved beregning av erstatningen. Dette 
innebærer at for arealet det er tale om i vår sak vil erstatningssummen antagelig bli svært lav – det 
kan ikke kreves kvadratmeterpris tilsvarende en byggetomt i området. I praksis vil erstatningsnivået 
på slike steder være i størrelsesorden 10-30 kr per m2. For dyrket mark kan det være tale om opp 
mot 50 per m2. 
 
I et forsøk på å løse saken uten at det pådras unødig tid og ekstra kostnader til ekspropriasjon tilbys 
det nå å kjøpe arealet vist i vedlagt kartskisse for kroner 50 000,-. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris 



  

2 
 

på over 68,- kroner. Med henvisning til det som fremgår over er dette en langt høyere erstatning enn 
det som kan ventes ved en eventuell ekspropriasjon.  
Tilbudet står ved lag til 5. oktober 2020. Etter dette vil vi på vegne av Rønhovde eiendom AS, uten 
ytterligere varsel, be kommunen om å vedta ekspropriasjon av vegarealet.  
 
Ta kontakt om du har spørsmål. Jeg nås lettest på telefon 93003734. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stiegler WKS Advokatfirma AS 
 
 
 
 
Georg Ibsen Lexander 
advokat 
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Løypemelding - status for detaljregulering Holmane Næring og Saltverket i Fotlandsvåg  
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Heradsstyret tek orienteringa til vitande  
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Planane for detaljregulering Holmane Næring og Saltverket næringsområde i Fotlandsvåg vart av 
heradsstyret vedteke å sende til departementet for endeleg avgjerd den 28. oktober 2020 etter at 
ein ikkje klarte å løyse motsegn frå Vestland fylkeskommune (VLFK) og Statens Vegvesen (SVV).  
 
I september 2020 tok Vestland fylkeskommune, ved avdeling Infrastruktur og veg, kontakt med 
plankonsulent Asplan Viak, med førespurnad om å sende over DWG-fil for planlagt vegløysing i 
Fotlandsvåg. Dei ville teste ut andre løysingar for området, spesielt for veglinene. 
 
16. november 2020 inviterte VLFK til digitalt møte med rådmann, sektoreleiar og ordførar i Osterøy 
kommune. VLFK var villig til å sjå på minimumsløysingar for tilbod til mjuke trafikantar frå Holmane 
næring til avkøyrsel til skulen. Utgangspunktet for vidare arbeid var å finne minimumsløysingar med 
tekniske løysingar som vegeigar kunne godkjenne. Dei var og villig til å sjå på motsegnspunkta dei 
hadde til detaljregulering Saltverket. Dette gjaldt to motsegn: svingradius på 12,5 meter i avkøyringa 
til næringsområdet og busslomme i retning Fotlandsvåg utforma i tråd med vegnormalane.  
 
Det har i denne prosessen ikkje vært dialog med SVV.  
 
I prosessen har rådmannen i godt samarbeid med plankonsulent og tiltakshavar klart å bli einig om 
alternative og tilpassa løysinger med VLFK. Motsegnspunkta til detaljreguleringa for Saltverket er 
avklart og ein har funne tilpassa løysingar som VLFK kan akseptere. SVV har motsegn på regulering og 
opparbeiding av løysing for mjuke trafikantar frå Saltverket næringsområde til Fotlandsvåg 
senter/skule. Rådmannen håpar no at ein i dialogen med SVV og vegeigar VLFK og kan finne ei 
mogleg løysing på SVV sin motsegn. 
 
Rådmannen tok kontakt med Statsforvaltaren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å 
sikre at prosessen gjekk riktig for seg i høve prosessreglane i plan og bygningslova. Tilbakemeldinga 
var at departementet ikkje handsamar saker som ikkje er politisk handsama, og at med dei 
endringane som var foreslått i planane, må begge planane gjennom ein ordinær reguleringsendring, 
evt ei forenkla prosess med mindre endring.  
 
I januar 2021 blei det teke kontakt med SVV for om mogleg å kome til einigheit om dei nye 
løysingane som kommunen var i dialog om med fylkeskommunen (vegeigar). Det er gjennomført eitt 
møte med SVV og det er satt opp eit oppfølgingsmøte tidleg i mars for å diskutere dei nye løysingane. 
Fylkeskommunen deltek på desse møta.  



 
Det må og avklarast kva rekkefølgjekrav SVV og VLFK kan godta for opparbeiding av løysing til mjuke 
trafikantar Det er svært viktig for kommunen og tiltakshavar at vi får avklaringar på dei nye 
løysingane før vi legg planane ut på høyring. Kommunen har no ein konstruktiv dialog med vegeigar, 
og prøver å løyse utfordringane med motsegnene utan å måtte sende planane til KMD. 
 
På den måten håpar vi å få gjennom desse to planane raskare og utan motsegn.  
 
Tiltakshavar har heile tida vært tett på prosessen, og vært positiv rådmannen sine forsøk på å finne 
løysingar. 
 
 
Bakgrunn 
Den 28. oktober 2020 gjorde heradstyre vedtak om å sende planane for detaljregulering Holmane 
Næring og Saltverket i Fotlandsvåg til departementet for endeleg avgjerd etter at ein ikkje hadde 
lukkast å komme til semje med Vestland fylkeskommune (VLFK) og Statens Vegvesen (SVV). Planane 
blei difor vedteke med motsegn frå VLFK og SVV. 
 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderar det slik at ei avgrensa regulering og ny høyring med dei nye løysingane for 
motsegnspunkta vil føre til at planane kan bli vedteke raskare enn å sende dei til departementet for 
avgjerd. Kommunen har fått klare signal frå statsforvaltaren at motsegn skal løysast gjennom dialog 
mellom partane og ikkje i departementet. Det er både tids- og ressurskrevjande. 
 
Folkehelse: 
Minimumsløysingane for mjuke trafikantar vil gjere vegen tryggare og meir tilgjengeleg for gange og 
sykkel.  
Miljø: 
Minimumsløysingane vil gjere dei fysiske inngrepa i landskap og mot sjø/standsone mindre. Ein vil i 
større grad ta omsyn til landskap 
Økonomi: 
Planane vil være gjennomførbare i høve til dei investeringane som må gjerast på infrastruktur/veg før 
planane kan realiserast 
 
Konklusjon 
Rådmannen arbeider vidare med å finne minimumsløysingar for Holamne næring og Saltverket som 
gjer at planane kan godkjennast og realiserast utan at tiltakshavar gir opp prosjekta. 
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Tysse vassverk, vassleidning Tysse - Fotlandsvåg, avlaupsleidning Fotlandsvåg - 
Kleppskaret. Rapportering på prosjekt og kostnader.  
 

Vedlegg: 
20191220154832868 
Notat Tysse og Haus 29.09.2020 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Orienteringa vert teke til vitande. 
 
Formannskapet - 023/21 
 
FS - behandling: 
Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt tilleggsframlegg:  
"Merknad: 
Periodisert oppstilling av kostnadar som visar årvis pengeforbruk til prosjektet 
Kostnadar for juridisk bistand oppsatt årvis 
Kostnadar for konsulentbistand oppsatt årvis 
Kostnadar med ny veg og avkjøring ved austre Kleppe høgdebasseng må spesifiserast. 
Forventa meirkostnad i samband med opprydning, grunnavståing og ferdigstilling jfr. Pkt I i forlik må 
spesifiserast. Dette gjeld gnr 101 bnr 3." 
 
----------------------------------------------------- 
AVRØYSTING: 
Henrik Øksnes, FRP, sitt tilleggsframlegg fell 2 røyster (FRP) mot 7 røyster (2AP, 2SP, 1KRF, 1H, 1SV) 
Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke 
 
 
FS - vedtak: 
Orienteringa vert teke til vitande. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
 
Hovudplan for vassforsyning vart vedteke 19.06.2013  med val av trase Alt 1 a for Tysse vassverk.  
Kalkylen i hovudplanen var 23,4 millionar kroner. 



 
Sumaren 2013 var det lyst ut konkurranse for å prosjektere anlegget og Asplan Viak vant denne. 
 
Det vart gjort politisk vedtak 11.12.2013 om bygging av avlaupsanlegg Fotlandsvåg – Austre Kleppe i 
same prosjekt som Tysse vassverk. Budsjettet for Fotlandsvåg – Austre Kleppe var 5,2 millionar 
kroner 
 
Prosjektering blei utført vinteren 2013/2014 og byggearbeidet vart utlyst våren 2014.  
 
For hovudarbeidet med grøfter, borehol, leidningar, basseng mm fekk kommunen inn  4 tilbod. 
Implenia AS vant konkuransen.  
 
Det var eige anbod på leveranse av vasspumpestasjon. Denne vart levert av firma Axflow. 
 
Byggearbeidet starta seint 2014 og var ferdig på slutten av 2015. 
 
Kontraktsummen som vart avtalt med Implenia AS er kr. 19.770.516,48 eks mva.  I sluttoppgjeret 
kravde Implenia kr. 64.027.920,-. Forliket mellom Osterøy kommune og Implenia AS for arbeidet er 
på kr.26.943.714,-.  
 
Differansen mellom kontraktsum og  sluttsum gjeld avrekning av mengdepostar ihht kontrakt, 
godkjente endringar/tillegg  og tilslutt forliket som vart inngått.  
Forliksavtalen gjeld både Haus og Tysse og er vedlagt saka. 
 
Prosessen med sluttoppgjer er gjennomført i perioden frå 2016 fram til forliket vart inngått den 
20.12.2019. 
I 2020 har det vore avklaringar i samband med vilkår i forliksavtalen og ein har no ferdigattest på 
anlegget. 
 
Rådmannen syner her til notat frå Advokatfirma Sands datert 29.09.20 som har bistått kommunen i 
saka. Notatet gjeld både for Haus og Tysse prosjektet. 
 
Osterøy kommune har brukt Asplan Viak AS til prosjektering, bistand i byggeperioden og til  
sluttoppgjer.  
Kommunen leigde inn byggjeleiar i starten  gjennom DIHVA ( Driftsassistansen i Hordaland vatn og 
avløp) før nytilsett prosjektleiar i kommunen overtok. I tillegg har kommunen brukt 
juridisk rådgjeving v/ advokatfirma Sands DA i samband med endringskrav og sluttoppgjer. 
Det har og vært utgifter til BKK for  framføring av straum, div byggesaksgebyr, grunnoppgjerd, intern 
føring av kostnader til personell, arbeid utført i eigenregi,  mm 
 
Kostnader. 
Rekneskapen for perioden 2013 – 2021 syner ein samla kostnad på kr. 31.299.703,-. Dette gjeld både 
for vassleidning og avlaupsleidning. 
Kommunen fekk tilskot frå Bkk på  ein million kroner i samband med at Tysse vassverk vart lagt ned. 
Dette ligg inne i rekneskapen. 
 
Saka med frådeling av grunn for høgdebassenga er ikkje sluttført og her vil det koma noko kostnader. 
 
Løyving til  prosjektet frå investeringsbudsjettet 
Osterøy kommune har gitt årlege løyvingar til prosjektet frå 2013 til 2019.  
Løyvinga er vist i dei ordinære og reviderte budsjetta.  
 



I perioden då sluttoppgjeret vart gjennomført  (2016 – 2019 ) er budsjettet vurdert slik at det ikkje 
skulle påverke forhandlingane med Implenia AS. Med unntak i utbetaling av forliket er kostnadane i 
denne perioden hovudsakleg gått til teknisk og juridisk bistand i samband med sluttoppgjeret. 
 
Vurdering 
Prosjektet har vore svært utfordrande og kravd stort ressursbruk for administrasjonen. Grunnen til 
dette er saka med  Implenia AS både i byggefasen og spesielt ved sluttoppgjeret. 
Forøvrig viser rådmannen til notatet frå Advokatfirma Sands. 
 
Konklusjon 
Rådmann syner til saksutgreiinga og vedlagte dokument  
og  kjem med framlegg om at orienteringa vert teke til vitande. 
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NOTAT 

  

SANDS sine merknader til sluttoppgjør for VA Haus og VA Tyssebotn 
 

1. Innledning 
 

SANDS Advokatfirma har bistått Osterøy kommune i forbindelse med sluttoppgjør for prosjektene VA Haus 
og VA Tyssebotn. Vi er bedt om å utforme en redegjørelse og vurdering av prosessen og resultatet.  

 

2. Aktuelle kontrakter 
 
Osterøy kommune (heretter «OK») inngikk 09.04.2014 kontrakt med Implenia Norge AS (heretter 
«Impenia») om utbygging av VA anlegg til Haus. Den 04.07.2014 ble det mellom de samme parter inngått 
avtale om utbygging av VA anlegg til Tyssebotn. De to kontrakten har ingen innbyrdes sammenheng, men 
gjelder samme type arbeid på to ulike lokasjoner i Osterøy kommune. Osterøy kommune hadde ulike 
tekniske rådgivere i de to ulike kontraktene.  
 

3. Kort om kravene som ble fremmet og tvisten 
 
3.1 Haus 

 
Kontraktssummen for VA Haus var opprinnelig i overkant av 15 millioner kroner eks mva. Prosjektet ble 
underveis vesentlig forsinket, etter Osterøy kommunes oppfatning skyldtes store deler av forsinkelsene 
forhold på entreprenørens side. Forhold som forsinket prosessen var blant annet at det ble gravd bredere 
grøfter store deler av traseen, dette medførte en betydelig økning av masser som måtte håndteres. Videre 
viste det seg å være behov for en del sikringsarbeid og det var også noen nødvendige tilleggs- og 
endringsarbeider. Et forhold som skapte svært lang forsinkelse var at det skulle gjennomføres boring, 
hvilket var et arbeid som skulle utføres av en av Implenias underentreprenører. Det ble av Implenia opplyst 
at underentreprenøren ikke hadde kapasitet til å gjennomføre arbeidet. Arbeidene i Hausprosjektet ble 
avsluttet høsten 2015. Implenia leverte sitt sluttoppgjør den 28.12.2015. Kravet som ble fremmet var kr 
41 011 219 eks mva. Osterøy kommune reagerte sterkt på kravet som ble fremmet i sluttoppgjøret, da kravet 
langt oversteg det beløpt Osterøy kommune mente utgjorde et korrekt vederlag. Forliksprosessen beskrives 
nedenfor. Gjennom endelig forlik mellom partene ble sluttoppgjøret avtalt å utgjøre kr 20 000 000 eks 
mva, altså 21 011 219 eks mva mindre enn kravet fra Implenia, og i prosent 48,8% av det opprinnelige krav.  
 

 
 

Til:      Osterøy kommune  

Fra:    SANDS Advokatfirma DA 

 

Bergen, 29. september 2020  
Vår ref: 30333.132482  floash 

Ansvarlig advokat:  Åshild Fløisand 
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3.2 Tysse 
 
For VA Tysse var kontraktssummen i overkant av 19 millioner kroner eks mva.  Prosjektet på Tysse ble 
gjennomført dels parallelt med prosjektet på Haus, men lå tidsmessig noe etter. Utover i prosjektet ble det 
mottatt en rekke svært store krav fra entreprenøren som Osterøy kommune var sterkt uenig i.  
 
Arbeidene i Tysseprosjektet ble avsluttet like før jul i 2015. Implenia leverte sitt sluttoppgjør den 
22.01.2016. Kravet som ble fremmet var kr 64 027 920 eks mva. På tidspunktet Osterøy kommune mottok 
dette sluttoppgjørskravet, hadde administrasjonen allerede gjennomført et omfattende arbeid med å svare 
ut sluttoppgjørskravet for Haus. Dette hadde vist seg å være svært krevende ettersom det gjennomgående 
var svært dårlig dokumentasjon for kravene. Da sluttoppgjøret for Tysse kom var administrasjonen således 
godt forberedt på det som kom. Sluttoppgjøret hadde mange likhetstrekk til det kravet som hadde kommet 
for Hausprosjektet noen måneder tidligere. Også i dette sluttoppgjøret overskred kravet langt det beløp 
Osterøy kommune mente utgjorde et korrekt vederlag. Av kravet utgjorde påståtte tilleggskrav nesten 34 
millioner kroner. Forliksprosessen beskrives nedenfor. Gjennom endelig forlik mellom partene ble 
sluttoppgjøret avtalt å utgjøre kr 26 943 881 altså 37 084 039 eks mva mindre enn kravet fra Implenia, og 
i prosent 42,1% av det opprinnelige krav. 
 

 
4. Innsigelsene, forliksprosess og løsning 

 
 
Våren 2016 sto Osterøy kommune i en svært uoversiktlig og krevende situasjon. En stor entreprenør hadde 
fremmet krav på samlet over 100 millioner kroner, for arbeider som Osterøy kommune oppfattet at skulle 
ha en langt lavere kostnad. Ettersom kravene var svært høye, og det var en vanskelig dialog med 
entreprenøren, ba administrasjonen undertegnede om bistand til å håndtere sluttoppgjørskravene korrekt. 
Situasjonen ble oppfattet som alvorlig, og det var viktig å opptre korrekt for å sikre at Osterøy kommune 
fikk både juridiske og strategiske råd om håndtering av kravene.  
 
Det første leddet i arbeidet var å utforme innsigelsesbrev i samsvar med de aktuelle kontrakter (NS 8405 
for Haus og NS 8406 for Tysse). Arbeidet med innsigelsesbrevene ble ledet av Carina Schrøder, og juridisk 
kvalitetssikret av undertegnede. Normalt er det en fordel at både entreprenør og byggherre er så nøkterne 
og saklige som mulig i en slik prosess, for å unngå å eskalere et sluttoppgjør inn i en tvistesituasjon. I disse 
to konkrete kontraktene var det imidlertid fra entreprenørens side tatt et helt ekstremt utgangspunkt 
gjennom at det var fremsendt udokumenterte og aggressive krav, flere av dem med en så svak 
dokumentasjon at det var vanskelig å ta stilling til dem. Vår anbefaling til Osterøy kommune var derfor å 
være svært tydelig tilbake, avvise alle krav som det var det minste tvil om og å fremme alle potensielle 
motkrav og innsigelser. Dette har dels med å sikre byggherren en god forhandlingsposisjon, men i dette 
tilfellet var innsigelsene bevisst omfattende fordi de var tilnærmet umulig å ta endelig stilling til flere av 
kravene grunnet manglende dokumentasjon. For å kunne ende opp med et korrekt endelig sluttoppgjør 
måtte følgelig de udokumenterte kravene avvises. Det følger av både NS 8405 og NS 8406 at byggherren 
ikke senere kan gjøre gjeldende innsigelser som ikke er fremmet innen kontraktens frister.  
 
Innsigelser for VA Haus ble fremmet først, dette skjedde 18. februar 2016. Deretter gikk teamet over på 
arbeidet med sluttoppgjøret for VA Tysse og innsigelser ble levert 21. mars 2016. I mars 2016 startet 
partene også en møteserie med sikte på å drøfte sluttoppgjøret for Haus, det ble i denne anledning 
gjennomført møte først 11.03.2016 og så 15.04.2016. Deretter ble det gjennomført tilsvarende møter for 
gjennomgang av oppgjøret på Tysse. Her ble det gjennomført møter 03.05.2016, 23.05.16 og så 
27.06.2016. Osterøy kommune utfordret i møtene Implenia på det som ble oppfattet som ukorrekte krav 
og det ble krevd dokumentasjon. Det var et massivt arbeid og man ble ikke ferdig til ferien i 2016 som 
ønsket, neste møte ble gjennomført 07.10.2016, deretter 19.01.2017 og 02.02.2017.  
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Gjennom møteserien som er beskrevet ovenfor klarte Osterøy kommune å slå tilbake store deler av 
Implenias krav. Målsetningen med prosessen var å klare å ende opp med en minnelig løsning basert på et 
korrekt sluttoppgjør uten en rettslig tvist. Med korrekt sluttoppgjør, menes det at Osterøy kommune 
styrte drøftelsene etter et formål om å finne frem til hvilket beløp entreprenøren hadde rett på etter 
kontrakten for det faktisk utførte arbeid.  
 
Prosessen med drøftelser om sluttoppgjør ble dessverre langdryg og var preget av stadig endring av 
kontaktpersoner hos Implenia. Dette fremgår av referatene hvor man kan se hvordan deltagerne endrer 
seg gjennom prosessen. Dette medførte et stort merarbeid for Osterøy kommune ved at de har måttet 
gjenta de samme opplysninger flere ganger, og at det til stadighet kommer nye oppfatninger om prosesser 
og hva som er avtalt, og som ikke harmonerer med det som faktisk er avtalt. Osterøy kommune opplevde 
også til stadighet at avtaler ikke blir fulgt opp av Implenia.  
 
Det ble gjennomført et møte mellom partene i oktober 2017, på dette tidspunktet fant vi det nødvendig å 
sette mer trykk på ved å involvere Rådmannen i møte, og ved å kreve deltagelse fra Implenias nasjonale 
ledelse. Møtet hadde til hensikt å få sluttoppgjørsprosessen inn et raskere og mer konstruktivt spor med 
sikte på å komme til en avslutning av sakene på nyåret i 2018. Personene som kom inn fra Implenias side 
i dette ryddemøtet forsvant fort igjen, og vi hørte ikke noe fra dem siden. Osterøy kommune sendte over 
flere løsningsforslag som det tok nærmere et halvt år å få svar på. Vi oppfattet på dette tidspunktet at vi 
var kommet langt på vei i strategien som var å tilbakevise urettmessige krav gjennom tung og saklig 
argumentasjon, underbygget av dokumentasjon. Implenia var på vikende front og tiden jobbet for Osterøy 
kommune. Jo lengre tid som gikk og jo flere personer som kom og gikk, jo vanskeligere ble det for 
Implenia å opprettholde de ukorrekte kravene og sjansene for at saken ville ende med en rettslig prosess 
ble redusert uke for uke og måned for måned.  
 
Et av forholdene som hadde medført problemer med prosessen var en omtvistet sak om en mur ved vei til 
skytebanen på Tysse. Etter prosjekteringen var det ikke inntegnet noen mur her, men underveis i 
prosjektet hadde Implenia (formodentlig etter avtale med grunneier) flyttet traseen og etablert en mur 
inn i en skråning. Muren var ikke byggemeldt, og hadde ikke en sikker utførelse. Osterøy kommune hadde 
således anmerket utførelsen her som en mangel helt fra overtagelsen. Etter overtagelsen var det antatt at 
Implenia ville utbedre muren, i stedet ble muren bygget enda høyere. I forbindelse med forliksprosessen 
med Implenia gjentok Osterøy kommune at en forutsetning for et forlik, var et Implenia ryddet opp i alle 
mangler og uavklarte forhold, herunder den ikke-godkjente muren.  
 
I 2018 kom Ole Henning Davik inn som ny regionssjef i Implenia. Han forsøkte å ta tak i prosessen for å 
få avsluttet sluttoppgjørene. Problemene med den beskrevne muren ovenfor var et forhold han brukte 
mye ressurser på. Osterøy kommunes utgangspunkt var i denne saken at Implenia, måtte sørge for at 
muren ble utbedret og fikk en trygg og stabil utførelse. Hvorvidt muren var etablert med eller uten 
godkjenning fra grunneier opprinnelig, var uten betydning for Osterøy kommunes tilnærming. Muren var 
et resultat av at Implenia hadde endret utførelse uten byggherrens godkjenning, og var forpliktet til å 
ordne opp i dette både mtp privatrettslige avtaler og offentligrettslige avtaler. Osterøy kommune deltok i 
flere befaringer om den aktuelle muren, med sikte på å både legge til rette for at sluttoppgjørene kunne 
komme til en avslutning og med sikte på å bidra til at anlegget ble utbedret til en trygg og stabil utførelse. 
Ole Henning Davik gjorde et omfattende arbeid for å rydde opp i dette. Implenias arbeidet tok tid, lengre 
tid enn ønsket, men Osterøy kommune oppfattet at det på dette tidspunkt ble jobbet seriøst mot en 
konstruktiv løsning.  
 
Den 20.12.2019 ble det inngått endelig forliksavtale mellom partene. For Tysseprosjektet ligger det til grunn 
en meget detaljert gjennomgang av alle krav, og forliksbeløpet gjenspeiler etter min oppfatning svært så 
nøyaktig det som er et korrekt vederlag for utført arbeid. Det var noen forsinkelser på prosjektet som kunne 
medført noe dagmulkt, på den annen side var det noen uklarheter i prisskjema i konkurransegrunnlaget 
som medførte risiko for at Osterøy kommune ville måtte betalt mer på noen graveposter enn det forliket gir 
uttrykk for. Også for Hausprosjektet har Osterøy kommune sin rettesnor for drøftelsene vært å finne frem 
til korrekt vederlag for utført arbeid. For Hausprosjektet var det imidlertid en betydelig forsinkelse hos 
Implenia, som etter Osterøy kommunes oppfatning ga rett på noe dagmulkt. I forliksbeløpet er dette 
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hensyntatt. Forlikssummen på 20 000 000 kr er således fra Osterøy kommunes side beregnet med 
utgangspunkt i hva som ville være korrekt vederlag for utført arbeid (noe over 20 millioner kroner) og gjort 
et fradrag for byggherrens motkrav, for eksempel kompensasjon til grunneiere og en andel av dagmulkten. 
I en slik forliksdrøftelse er det ikke snakk om ren matematikk, men basert på hva kommunen anså som 
korrekt vederlag, fratrukket 50% av den maksimale dagmulkt så ville man endt på et beløp på i overkant av 
19,9 millioner kr eks mva. Dette ble avrundet til 20 000 000 kr, hvilket i praksis betyr at Osterøy kommune 
har betalt for alt man mener er reelt utført arbeid etter kontraktens priser, men at man har fått dekket 
konkrete merkostnader og noe dagmulkt men litt under 50% av maksimal dagmulkt i kontrakten.  

 
 

5. Vurdering av prosess og resultat 
 

Det er dessverre en ikke-uvanlig problemstilling for offentlige byggherrer at de mottar svært omfattende 

krav i entrepriseprosjekt (når jeg skrive omfattende mener jeg både i antall og beløp). En strategi fra enkelte 

aktører i bransjen synes være å overrumple byggherrene med et stort antall krav, ofte med svært mye men 

rotete og ikke korrekt dokumentasjon. Kravene er ofte grundig beskrevet og vedlagt noe som tilsynelatende 

fremstår som en relevant dokumentasjon. I drøftelser om kravene velger enkelte av aktørene en veldig 

aggressiv og pågående stil, som gjør det svært krevende for mottagerorganisasjonen å håndtere kravene på 

en forsvarlig måte. Jeg vil understreke at dette ikke er normalbildet, og at de fleste både bygge og 

anleggsprosjekter forløper uten problemer og med en god dialog. I enkelte tilfeller kommer det imidlertid 

situasjoner som i Haus og Tysseprosjektet hvor man som byggherre får presentert massive og urettmessige 

krav, som det er vanskelig å håndtere.  

Som advokater ser vi denne type situasjon regelmessig, men sjelden så ekstremt som i de to sakene som er 

beskrevet i dette notatet. Situasjonen som oppsto vinteren 2015/2016 var krevende, men ble etter vår 

vurdering håndtert på en forbilledlig måte av Osterøy kommune. Det ble tidlig lagt en strategi for prosessen 

og den ble fulgt. Strategien var at man skulle styre mot et korrekt oppgjør i begge kontrakter, og at 

målsetningen var at man skulle klare dette uten å havne i en rettslig tvist, men det var uttalt tydelig at 

dersom man ikke lykkes med å forhandle ned kravene til et korrekt nivå så skulle man ikke vegre seg mot å 

kjempe mot kravene i retten. Avtalt metodikk for å oppnå målsetningen i strategien var å bruke både 

ingeniørfaglig og juridisk ekspertise i et forhandlingsteam.  

Når jeg sammenligner prosessen her med tilsvarende prosesser i andre kontraktforhold, er det min 

vurdering av Osterøy kommune lykkes svært godt både med strategien og gjennomføringen. Det som var 

uheldig i prosessen var et den tok lang tid og krevde mange timers arbeid både av interne og eksterne 

ressurser. Dette skyldes imidlertid i stor grad forhold på Implenias side som beskrevet ovenfor med stadige 

endringer av personell. Alternativet til den prosessen som ble valgt hadde vært å unnlate å gå i 

forliksdrøftelser våren 2016, men heller avvente et søksmål fra Implenia. Slik situasjonen sto våren 2016, 

med Implenias manglende forståelse for sin egen posisjon, hadde faren for en omfattende rettslig prosess 

vært stor om man ikke hadde gjennomført forhandlingene. Jeg er ikke i tvil om at Osterøy kommune har 

kommet bedre ut av de to sakene gjennom å følge forlikssporet, enn kommunen hadde gjort ved å presse 

frem en rettslig prosess.  

Enkelte vil kanskje stille spørsmål ved om forliket er godt for kommunen, når det er betalt mer enn den 

opprinnelige kontraktssummen. Til dette vil jeg si at det er helt normalt i VA prosjekter at den endelige 

kontraktsum er høyere enn det som fremgår før man starter arbeidet. En rekke forhold er ikke kjent når 

man lager beskrivelsen og derfor er beskrivelsene normalt (og her) basert på avregning etter medgåtte 

mengder. Gjennomgangen av kravene som er godkjent har vært grundig vurdert både VA faglig og juridisk 

og det er min vurdering at vederlaget som er dekket gjennom forliksavtalen er et korrekt og rimelig vederlag 

for det arbeidet som er utført.  
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Et forhold noen kanskje vil innvende mot prosessen er at det har tatt lang tid, altså ikke ressursbruken i seg 

selv, men tiden som har gått. Dette mener jeg er mindre relevant. Normalt er det ønskelig å avslutte en 

prosess så snart som mulig, men i dette tilfellet var tiden som gikk en faktor som var i Osterøy kommune 

sin favør. Osterøy kommune hadde gjennom grundig innsats i begge sakene i 2016 full kontroll på faktum 

og det handlet om å styre prosessen i mål til det beste mulige resultat.  

Jeg mener Osterøy kommune bør ta lærdom av det man lykkes med i disse to prosessene. Det grundige og 

gode arbeidet som ble utført av administrasjonen i disse sakene var kritiske suksessfaktorer, jeg vil 

fremheve først og fremst Carina Schrøder som gjorde et veldig omfattende arbeid, men også Roald Hovden 

som var med gjennom alle faser av forhandlingene. De samarbeidet god, både internt og med innleid 

ingeniør Terje Skaar i Asplan Viak og innleid juridisk kompetanse. Rådmann ble også konsultert på viktige 

punkter, og traff nødvendige avgjørelser slik at prosessen kunne forløpe videre med nødvendige 

godkjenninger.  

Om jeg sammenligner denne prosessen med andre sluttoppgjør som etter min mening er håndtert dårligere 

av byggherren, så skiller disse to prosjektene seg ved at man hadde et slik grundig teamarbeid med 

nødvendig kompetanse, og valgte å stå solid i tvisten fremfor å la seg presse til å betale et urettmessig krav. 

Det koster, men det gir resultater. Det bør også være et prinsipp for en offentlig byggherre å ikke premiere 

entreprenører som presser på med uriktige krav.  

 
 
Med vennlig hilsen 

SANDS Advokatfirma DA 

 

Åshild Fløisand 

Partner | Advokat 
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Bakgrunn 
Generelt. 
Utbygginga er forankra i hovudplan for vassforsyning 2013 – 2024, avlaupsplan og plan for forsyning 
av Espevoll næringsområde. 
 
Prosjektet gjeld følgjande anlegg: 
Avlaupsanlegg. 



Sanering av eksisterande slamavskiljar og bygging av nytt kloakkreinseanlegg i tråd med 
utsleppsløyve. Reinseanlegget er dimensjonert for eksisterande og framtidig utbygging i Haus – 
Åsheim – Mjelddalen inkludert næringsområdet på Espevoll. 
Diverse omlegging av avlaupsleidningar, ny pumpestasjon Mjelddalen, pumpeleidning i Mjeldavatnet, 
ny utsleppsleidning frå reinseanlegget og felles vatn og avlaupsleidning i  Nedre Mjeldalen. 
 
Vassforsyning. 
For å kunna forsyna eit framtidig bustadfelt på Åsheim og industriområde på Espevoll er det bygd  
ein høgtrykksleidning frå bustadfelt Øvre Verkane, gjennom Haus sentrum og vidare inn 
Mjeldavågen. 
 
Både vass og avlaupsleidning vart i forlenga i området Nedre Mjelde slik at bustader og landbruk 
kunne kopla seg til. 
 
Planlegging og bygging. 
 
Sumaren 2011 var det konkurranse for å prosjektere anlegget, og Multiconsult AS Bergen vant 
denne. 
 
Byggearbeidet vart utlyst vinter 2013/ 2014. 
Kloakkreinseanlegget  vart utlyst som eigen konkurranse og vart tildelt Sobye Miljøfilter AS.  
 
For hovudarbeidet med grøfter, borehol, leidningar, grunnarbeid for kloakkreinseanlegg, ny 
utsleppsleidning, kloakkpumpestasjon Mjelddalen mm fekk kommunen inn  7 tilbod. Implenia AS 
vant konkuransen.  
 
Arbeidet starta våren 2014 og var ferdig på slutten av 2015. 
 
Kostnader. 
 
Kontraktsummen som vart avtalt med Implenia AS er kr. 14.450.899,- eks mva. I sluttoppgjeret 
kravde Implenia kr. 41.011.219,-.  Totalkostnad  etter forliket mellom Osterøy kommune og Implenia 
AS er på kr.20.000.000,- eks mva.  
 
Differansen mellom kontraktsum og  sluttsum gjeld avrekning av mengdepostar ihht kontrakt og 
godkjente endringar/tillegg og til slutt forliket som vart inngått.  
 
Prosessen med sluttoppgjer er gjennomført i perioden frå 2016 og fram til forlik vart inngått den 
20.12.2019. 
 
Rådmannen syner her til notat frå Advokatfirma Sands datert 29.09.20 som har hjelpt kommunen i 
saka. Notat gjeld både for Haus og Tysse prosjektet. 
 
Osterøy kommune har brukt Multiconsult til prosjektering og bistand i byggeperioden.  
Kommunen leigde inn byggjeleiar i starten  gjennom DIHVA ( Driftsassistansen i Hordaland vatn og 
avløp) før nytilsett prosjektleiar i kommunen overtok. I tillegg har kommunen brukt 
juridisk rådgjeving v/ advokatfirma Sands DA i samband med endringskrav og sluttoppgjer. 
Det har og vært utgifter til BKK for  framføring av straum, div byggesaksgebyr, grunnoppgjerd, intern 
føring av kostnader til personell, arbeid utført i eigenregi,  mm 
 
Rekneskapen for perioden 2011 – 2021 syner ein samla kostnad på kr. 28.713.402,-.  
 



Løyving til  prosjektet frå investeringsbudsjettet 
Osterøy kommune har gitt årlege løyvingar til prosjektet frå 2011 til 2019.  
Løyvinga er vist i dei ordinære og reviderte årlege budsjetta.  
I perioden då sluttoppgjeret vart gjennomført  (2016 – 2019 ) er budsjettet vurdert slik at det ikkje 
skulle påverke forhandlingane med Implenia AS. Med unntak i utbetaling av forliket er kostnadane i 
denne perioden hovudsakleg gått til juridisk rådgjeving. 
 
 
 
Vurdering 
Prosjektet har vore svært utfordrande og kravd stort ressursbruk for administrasjonen. Dett gjeld 
særleg tilhøve til Implenia AS gjennom byggefasen og spesielt ved sluttoppgjeret. 
Forøvrig viser rådmannen til notatet frå Advokatfirma Sands. 
Den samla kostnaden gjeld det som er ført i  perioden 2011 – 2019. Å vurdera dette ut frå dei årlege 
budsjett ser ein som lite relevant, då desse også har vore revidert ut frå aktivitet og kostnad. 
 
 
Konklusjon 
Rådmann syner til saksutgreiinga og vedlagte dokument  
og  kjem med framlegg om at orienteringa vert teke til vitande. 
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NOTAT 

  

SANDS sine merknader til sluttoppgjør for VA Haus og VA Tyssebotn 
 

1. Innledning 
 

SANDS Advokatfirma har bistått Osterøy kommune i forbindelse med sluttoppgjør for prosjektene VA Haus 
og VA Tyssebotn. Vi er bedt om å utforme en redegjørelse og vurdering av prosessen og resultatet.  

 

2. Aktuelle kontrakter 
 
Osterøy kommune (heretter «OK») inngikk 09.04.2014 kontrakt med Implenia Norge AS (heretter 
«Impenia») om utbygging av VA anlegg til Haus. Den 04.07.2014 ble det mellom de samme parter inngått 
avtale om utbygging av VA anlegg til Tyssebotn. De to kontrakten har ingen innbyrdes sammenheng, men 
gjelder samme type arbeid på to ulike lokasjoner i Osterøy kommune. Osterøy kommune hadde ulike 
tekniske rådgivere i de to ulike kontraktene.  
 

3. Kort om kravene som ble fremmet og tvisten 
 
3.1 Haus 

 
Kontraktssummen for VA Haus var opprinnelig i overkant av 15 millioner kroner eks mva. Prosjektet ble 
underveis vesentlig forsinket, etter Osterøy kommunes oppfatning skyldtes store deler av forsinkelsene 
forhold på entreprenørens side. Forhold som forsinket prosessen var blant annet at det ble gravd bredere 
grøfter store deler av traseen, dette medførte en betydelig økning av masser som måtte håndteres. Videre 
viste det seg å være behov for en del sikringsarbeid og det var også noen nødvendige tilleggs- og 
endringsarbeider. Et forhold som skapte svært lang forsinkelse var at det skulle gjennomføres boring, 
hvilket var et arbeid som skulle utføres av en av Implenias underentreprenører. Det ble av Implenia opplyst 
at underentreprenøren ikke hadde kapasitet til å gjennomføre arbeidet. Arbeidene i Hausprosjektet ble 
avsluttet høsten 2015. Implenia leverte sitt sluttoppgjør den 28.12.2015. Kravet som ble fremmet var kr 
41 011 219 eks mva. Osterøy kommune reagerte sterkt på kravet som ble fremmet i sluttoppgjøret, da kravet 
langt oversteg det beløpt Osterøy kommune mente utgjorde et korrekt vederlag. Forliksprosessen beskrives 
nedenfor. Gjennom endelig forlik mellom partene ble sluttoppgjøret avtalt å utgjøre kr 20 000 000 eks 
mva, altså 21 011 219 eks mva mindre enn kravet fra Implenia, og i prosent 48,8% av det opprinnelige krav.  
 

 
 

Til:      Osterøy kommune  

Fra:    SANDS Advokatfirma DA 

 

Bergen, 29. september 2020  
Vår ref: 30333.132482  floash 

Ansvarlig advokat:  Åshild Fløisand 
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3.2 Tysse 
 
For VA Tysse var kontraktssummen i overkant av 19 millioner kroner eks mva.  Prosjektet på Tysse ble 
gjennomført dels parallelt med prosjektet på Haus, men lå tidsmessig noe etter. Utover i prosjektet ble det 
mottatt en rekke svært store krav fra entreprenøren som Osterøy kommune var sterkt uenig i.  
 
Arbeidene i Tysseprosjektet ble avsluttet like før jul i 2015. Implenia leverte sitt sluttoppgjør den 
22.01.2016. Kravet som ble fremmet var kr 64 027 920 eks mva. På tidspunktet Osterøy kommune mottok 
dette sluttoppgjørskravet, hadde administrasjonen allerede gjennomført et omfattende arbeid med å svare 
ut sluttoppgjørskravet for Haus. Dette hadde vist seg å være svært krevende ettersom det gjennomgående 
var svært dårlig dokumentasjon for kravene. Da sluttoppgjøret for Tysse kom var administrasjonen således 
godt forberedt på det som kom. Sluttoppgjøret hadde mange likhetstrekk til det kravet som hadde kommet 
for Hausprosjektet noen måneder tidligere. Også i dette sluttoppgjøret overskred kravet langt det beløp 
Osterøy kommune mente utgjorde et korrekt vederlag. Av kravet utgjorde påståtte tilleggskrav nesten 34 
millioner kroner. Forliksprosessen beskrives nedenfor. Gjennom endelig forlik mellom partene ble 
sluttoppgjøret avtalt å utgjøre kr 26 943 881 altså 37 084 039 eks mva mindre enn kravet fra Implenia, og 
i prosent 42,1% av det opprinnelige krav. 
 

 
4. Innsigelsene, forliksprosess og løsning 

 
 
Våren 2016 sto Osterøy kommune i en svært uoversiktlig og krevende situasjon. En stor entreprenør hadde 
fremmet krav på samlet over 100 millioner kroner, for arbeider som Osterøy kommune oppfattet at skulle 
ha en langt lavere kostnad. Ettersom kravene var svært høye, og det var en vanskelig dialog med 
entreprenøren, ba administrasjonen undertegnede om bistand til å håndtere sluttoppgjørskravene korrekt. 
Situasjonen ble oppfattet som alvorlig, og det var viktig å opptre korrekt for å sikre at Osterøy kommune 
fikk både juridiske og strategiske råd om håndtering av kravene.  
 
Det første leddet i arbeidet var å utforme innsigelsesbrev i samsvar med de aktuelle kontrakter (NS 8405 
for Haus og NS 8406 for Tysse). Arbeidet med innsigelsesbrevene ble ledet av Carina Schrøder, og juridisk 
kvalitetssikret av undertegnede. Normalt er det en fordel at både entreprenør og byggherre er så nøkterne 
og saklige som mulig i en slik prosess, for å unngå å eskalere et sluttoppgjør inn i en tvistesituasjon. I disse 
to konkrete kontraktene var det imidlertid fra entreprenørens side tatt et helt ekstremt utgangspunkt 
gjennom at det var fremsendt udokumenterte og aggressive krav, flere av dem med en så svak 
dokumentasjon at det var vanskelig å ta stilling til dem. Vår anbefaling til Osterøy kommune var derfor å 
være svært tydelig tilbake, avvise alle krav som det var det minste tvil om og å fremme alle potensielle 
motkrav og innsigelser. Dette har dels med å sikre byggherren en god forhandlingsposisjon, men i dette 
tilfellet var innsigelsene bevisst omfattende fordi de var tilnærmet umulig å ta endelig stilling til flere av 
kravene grunnet manglende dokumentasjon. For å kunne ende opp med et korrekt endelig sluttoppgjør 
måtte følgelig de udokumenterte kravene avvises. Det følger av både NS 8405 og NS 8406 at byggherren 
ikke senere kan gjøre gjeldende innsigelser som ikke er fremmet innen kontraktens frister.  
 
Innsigelser for VA Haus ble fremmet først, dette skjedde 18. februar 2016. Deretter gikk teamet over på 
arbeidet med sluttoppgjøret for VA Tysse og innsigelser ble levert 21. mars 2016. I mars 2016 startet 
partene også en møteserie med sikte på å drøfte sluttoppgjøret for Haus, det ble i denne anledning 
gjennomført møte først 11.03.2016 og så 15.04.2016. Deretter ble det gjennomført tilsvarende møter for 
gjennomgang av oppgjøret på Tysse. Her ble det gjennomført møter 03.05.2016, 23.05.16 og så 
27.06.2016. Osterøy kommune utfordret i møtene Implenia på det som ble oppfattet som ukorrekte krav 
og det ble krevd dokumentasjon. Det var et massivt arbeid og man ble ikke ferdig til ferien i 2016 som 
ønsket, neste møte ble gjennomført 07.10.2016, deretter 19.01.2017 og 02.02.2017.  
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Gjennom møteserien som er beskrevet ovenfor klarte Osterøy kommune å slå tilbake store deler av 
Implenias krav. Målsetningen med prosessen var å klare å ende opp med en minnelig løsning basert på et 
korrekt sluttoppgjør uten en rettslig tvist. Med korrekt sluttoppgjør, menes det at Osterøy kommune 
styrte drøftelsene etter et formål om å finne frem til hvilket beløp entreprenøren hadde rett på etter 
kontrakten for det faktisk utførte arbeid.  
 
Prosessen med drøftelser om sluttoppgjør ble dessverre langdryg og var preget av stadig endring av 
kontaktpersoner hos Implenia. Dette fremgår av referatene hvor man kan se hvordan deltagerne endrer 
seg gjennom prosessen. Dette medførte et stort merarbeid for Osterøy kommune ved at de har måttet 
gjenta de samme opplysninger flere ganger, og at det til stadighet kommer nye oppfatninger om prosesser 
og hva som er avtalt, og som ikke harmonerer med det som faktisk er avtalt. Osterøy kommune opplevde 
også til stadighet at avtaler ikke blir fulgt opp av Implenia.  
 
Det ble gjennomført et møte mellom partene i oktober 2017, på dette tidspunktet fant vi det nødvendig å 
sette mer trykk på ved å involvere Rådmannen i møte, og ved å kreve deltagelse fra Implenias nasjonale 
ledelse. Møtet hadde til hensikt å få sluttoppgjørsprosessen inn et raskere og mer konstruktivt spor med 
sikte på å komme til en avslutning av sakene på nyåret i 2018. Personene som kom inn fra Implenias side 
i dette ryddemøtet forsvant fort igjen, og vi hørte ikke noe fra dem siden. Osterøy kommune sendte over 
flere løsningsforslag som det tok nærmere et halvt år å få svar på. Vi oppfattet på dette tidspunktet at vi 
var kommet langt på vei i strategien som var å tilbakevise urettmessige krav gjennom tung og saklig 
argumentasjon, underbygget av dokumentasjon. Implenia var på vikende front og tiden jobbet for Osterøy 
kommune. Jo lengre tid som gikk og jo flere personer som kom og gikk, jo vanskeligere ble det for 
Implenia å opprettholde de ukorrekte kravene og sjansene for at saken ville ende med en rettslig prosess 
ble redusert uke for uke og måned for måned.  
 
Et av forholdene som hadde medført problemer med prosessen var en omtvistet sak om en mur ved vei til 
skytebanen på Tysse. Etter prosjekteringen var det ikke inntegnet noen mur her, men underveis i 
prosjektet hadde Implenia (formodentlig etter avtale med grunneier) flyttet traseen og etablert en mur 
inn i en skråning. Muren var ikke byggemeldt, og hadde ikke en sikker utførelse. Osterøy kommune hadde 
således anmerket utførelsen her som en mangel helt fra overtagelsen. Etter overtagelsen var det antatt at 
Implenia ville utbedre muren, i stedet ble muren bygget enda høyere. I forbindelse med forliksprosessen 
med Implenia gjentok Osterøy kommune at en forutsetning for et forlik, var et Implenia ryddet opp i alle 
mangler og uavklarte forhold, herunder den ikke-godkjente muren.  
 
I 2018 kom Ole Henning Davik inn som ny regionssjef i Implenia. Han forsøkte å ta tak i prosessen for å 
få avsluttet sluttoppgjørene. Problemene med den beskrevne muren ovenfor var et forhold han brukte 
mye ressurser på. Osterøy kommunes utgangspunkt var i denne saken at Implenia, måtte sørge for at 
muren ble utbedret og fikk en trygg og stabil utførelse. Hvorvidt muren var etablert med eller uten 
godkjenning fra grunneier opprinnelig, var uten betydning for Osterøy kommunes tilnærming. Muren var 
et resultat av at Implenia hadde endret utførelse uten byggherrens godkjenning, og var forpliktet til å 
ordne opp i dette både mtp privatrettslige avtaler og offentligrettslige avtaler. Osterøy kommune deltok i 
flere befaringer om den aktuelle muren, med sikte på å både legge til rette for at sluttoppgjørene kunne 
komme til en avslutning og med sikte på å bidra til at anlegget ble utbedret til en trygg og stabil utførelse. 
Ole Henning Davik gjorde et omfattende arbeid for å rydde opp i dette. Implenias arbeidet tok tid, lengre 
tid enn ønsket, men Osterøy kommune oppfattet at det på dette tidspunkt ble jobbet seriøst mot en 
konstruktiv løsning.  
 
Den 20.12.2019 ble det inngått endelig forliksavtale mellom partene. For Tysseprosjektet ligger det til grunn 
en meget detaljert gjennomgang av alle krav, og forliksbeløpet gjenspeiler etter min oppfatning svært så 
nøyaktig det som er et korrekt vederlag for utført arbeid. Det var noen forsinkelser på prosjektet som kunne 
medført noe dagmulkt, på den annen side var det noen uklarheter i prisskjema i konkurransegrunnlaget 
som medførte risiko for at Osterøy kommune ville måtte betalt mer på noen graveposter enn det forliket gir 
uttrykk for. Også for Hausprosjektet har Osterøy kommune sin rettesnor for drøftelsene vært å finne frem 
til korrekt vederlag for utført arbeid. For Hausprosjektet var det imidlertid en betydelig forsinkelse hos 
Implenia, som etter Osterøy kommunes oppfatning ga rett på noe dagmulkt. I forliksbeløpet er dette 
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hensyntatt. Forlikssummen på 20 000 000 kr er således fra Osterøy kommunes side beregnet med 
utgangspunkt i hva som ville være korrekt vederlag for utført arbeid (noe over 20 millioner kroner) og gjort 
et fradrag for byggherrens motkrav, for eksempel kompensasjon til grunneiere og en andel av dagmulkten. 
I en slik forliksdrøftelse er det ikke snakk om ren matematikk, men basert på hva kommunen anså som 
korrekt vederlag, fratrukket 50% av den maksimale dagmulkt så ville man endt på et beløp på i overkant av 
19,9 millioner kr eks mva. Dette ble avrundet til 20 000 000 kr, hvilket i praksis betyr at Osterøy kommune 
har betalt for alt man mener er reelt utført arbeid etter kontraktens priser, men at man har fått dekket 
konkrete merkostnader og noe dagmulkt men litt under 50% av maksimal dagmulkt i kontrakten.  

 
 

5. Vurdering av prosess og resultat 
 

Det er dessverre en ikke-uvanlig problemstilling for offentlige byggherrer at de mottar svært omfattende 

krav i entrepriseprosjekt (når jeg skrive omfattende mener jeg både i antall og beløp). En strategi fra enkelte 

aktører i bransjen synes være å overrumple byggherrene med et stort antall krav, ofte med svært mye men 

rotete og ikke korrekt dokumentasjon. Kravene er ofte grundig beskrevet og vedlagt noe som tilsynelatende 

fremstår som en relevant dokumentasjon. I drøftelser om kravene velger enkelte av aktørene en veldig 

aggressiv og pågående stil, som gjør det svært krevende for mottagerorganisasjonen å håndtere kravene på 

en forsvarlig måte. Jeg vil understreke at dette ikke er normalbildet, og at de fleste både bygge og 

anleggsprosjekter forløper uten problemer og med en god dialog. I enkelte tilfeller kommer det imidlertid 

situasjoner som i Haus og Tysseprosjektet hvor man som byggherre får presentert massive og urettmessige 

krav, som det er vanskelig å håndtere.  

Som advokater ser vi denne type situasjon regelmessig, men sjelden så ekstremt som i de to sakene som er 

beskrevet i dette notatet. Situasjonen som oppsto vinteren 2015/2016 var krevende, men ble etter vår 

vurdering håndtert på en forbilledlig måte av Osterøy kommune. Det ble tidlig lagt en strategi for prosessen 

og den ble fulgt. Strategien var at man skulle styre mot et korrekt oppgjør i begge kontrakter, og at 

målsetningen var at man skulle klare dette uten å havne i en rettslig tvist, men det var uttalt tydelig at 

dersom man ikke lykkes med å forhandle ned kravene til et korrekt nivå så skulle man ikke vegre seg mot å 

kjempe mot kravene i retten. Avtalt metodikk for å oppnå målsetningen i strategien var å bruke både 

ingeniørfaglig og juridisk ekspertise i et forhandlingsteam.  

Når jeg sammenligner prosessen her med tilsvarende prosesser i andre kontraktforhold, er det min 

vurdering av Osterøy kommune lykkes svært godt både med strategien og gjennomføringen. Det som var 

uheldig i prosessen var et den tok lang tid og krevde mange timers arbeid både av interne og eksterne 

ressurser. Dette skyldes imidlertid i stor grad forhold på Implenias side som beskrevet ovenfor med stadige 

endringer av personell. Alternativet til den prosessen som ble valgt hadde vært å unnlate å gå i 

forliksdrøftelser våren 2016, men heller avvente et søksmål fra Implenia. Slik situasjonen sto våren 2016, 

med Implenias manglende forståelse for sin egen posisjon, hadde faren for en omfattende rettslig prosess 

vært stor om man ikke hadde gjennomført forhandlingene. Jeg er ikke i tvil om at Osterøy kommune har 

kommet bedre ut av de to sakene gjennom å følge forlikssporet, enn kommunen hadde gjort ved å presse 

frem en rettslig prosess.  

Enkelte vil kanskje stille spørsmål ved om forliket er godt for kommunen, når det er betalt mer enn den 

opprinnelige kontraktssummen. Til dette vil jeg si at det er helt normalt i VA prosjekter at den endelige 

kontraktsum er høyere enn det som fremgår før man starter arbeidet. En rekke forhold er ikke kjent når 

man lager beskrivelsen og derfor er beskrivelsene normalt (og her) basert på avregning etter medgåtte 

mengder. Gjennomgangen av kravene som er godkjent har vært grundig vurdert både VA faglig og juridisk 

og det er min vurdering at vederlaget som er dekket gjennom forliksavtalen er et korrekt og rimelig vederlag 

for det arbeidet som er utført.  
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Et forhold noen kanskje vil innvende mot prosessen er at det har tatt lang tid, altså ikke ressursbruken i seg 

selv, men tiden som har gått. Dette mener jeg er mindre relevant. Normalt er det ønskelig å avslutte en 

prosess så snart som mulig, men i dette tilfellet var tiden som gikk en faktor som var i Osterøy kommune 

sin favør. Osterøy kommune hadde gjennom grundig innsats i begge sakene i 2016 full kontroll på faktum 

og det handlet om å styre prosessen i mål til det beste mulige resultat.  

Jeg mener Osterøy kommune bør ta lærdom av det man lykkes med i disse to prosessene. Det grundige og 

gode arbeidet som ble utført av administrasjonen i disse sakene var kritiske suksessfaktorer, jeg vil 

fremheve først og fremst Carina Schrøder som gjorde et veldig omfattende arbeid, men også Roald Hovden 

som var med gjennom alle faser av forhandlingene. De samarbeidet god, både internt og med innleid 

ingeniør Terje Skaar i Asplan Viak og innleid juridisk kompetanse. Rådmann ble også konsultert på viktige 

punkter, og traff nødvendige avgjørelser slik at prosessen kunne forløpe videre med nødvendige 

godkjenninger.  

Om jeg sammenligner denne prosessen med andre sluttoppgjør som etter min mening er håndtert dårligere 

av byggherren, så skiller disse to prosjektene seg ved at man hadde et slik grundig teamarbeid med 

nødvendig kompetanse, og valgte å stå solid i tvisten fremfor å la seg presse til å betale et urettmessig krav. 

Det koster, men det gir resultater. Det bør også være et prinsipp for en offentlig byggherre å ikke premiere 

entreprenører som presser på med uriktige krav.  

 
 
Med vennlig hilsen 

SANDS Advokatfirma DA 

 

Åshild Fløisand 

Partner | Advokat 
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1 Innleiing 
Alle kommuner skal minst ein gong i valperioden utarbeide ei eigarskapsmelding som skal bli 
vedteke av kommunestyret sjølv1. Denne eigarskapsmeldinga skal innehalde: 

- kommunen sine prinsipp for eigarstyring 
- ei oversikt over selskap, kommunale føretak og andre verksemder kommunen har 

eigarinteresser eller tilsvarande interesse i 
- kommunen sitt formål med sine eigarinteresser eller tilsvarande interesser i desse 

verksemdene 

Osterøy kommune har etablert fleire kommunale selskap som utfører ei rekkje tenesteoppgåver 
på vegne av kommunen. Sjølv om delar av kommunen sine verksemder er lagt ut i eit selskap, 
har kommunestyret det overordna ansvaret. 

Eigarmeldinga trekk opp kommunen sin eigarpolitikk overfor selskapa og gir føringar for korleis 
selskapa skal styrast og korleis kontakta mellom eigar og selskap skal innrettast. Styringa skjer 
gjennom selskapet sine vedtekter, formålsparagrafar, selskapsstrategiar, 
representantskapsmøter / generalforsamling og eigarmøter.  

Eigarmeldinga er eit styringsverktøy for både folkevalde og administrasjonen som skal: 
- sikre heilskapeleg politisk styring av kommunen sine eigarinteresser 
- fremje openheit knytta til kommunen sitt eigarskap 
- medverke til aktiv eigarstyring av kommunalt eigde selskap 
- medverke til samfunnsansvarleg eigarskap 
- medverke til klargjering av roller og ansvar 
- medverke til strategisk, målretta og føreseieleg eigarutøving til beste for kommunen sine 

innbyggjarar, kommunen sjølv og kommunen sine selskap 
- leggje grunnlag for utvikling av selskapa i tråd med eigars interesser og syn 
- gi ein oversikt over og vurdering av kommunen sine  ulike selskap og selskapsformer 

Eigarmeldinga har spesielt fokus på eigarskap i heileigde aksjeselskap og deltaking i 
interkommunale selskap, sidan desse blir styrt indirekte gjennom eigarrepresentant i eit 
eigarorgan. 

Kommunen si første eigarmelding blei vedteke av heradsstyret i 2016. 

 

1Jf. koml. §26-1 
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1.1 Årshjul for oppfølging av kommunen sitt eigarskap 
Her blir vist eit årshjul avgrensa til organisering og oppfølging av kommunens eigarskap. 
 

 

2 Eigarpolitikk 
Utskiljing av kommunal verksemd gjennom selskapsorganisering fører med seg at 
kommunestyret ikkje lenger kan utøve direkte styring og kontroll overfor verksemda. Verksemda 
må styrast indirekte gjennom selskapa sine eigarorgan. For å forhindre at for mykje 
avgjerdsmyndigheit og kontroll blir overført frå folkevalde organ til selskapsorgan, er det 
formålstenleg å utvikle ein tydeleg eigarpolitikk. 

Eigarpolitikken utgjer rammeverket for kommunen si eigarstyring og omfattar alle overordna 
prinsipp, retningsliner og strategiar som regulerer kommunen si styring og kontroll. Kommunen 
si eigarstyring av selskap blir utøvd innanfor ramma av det lovverket som gjeld for den aktuelle 
selskapsforma. I eigarpolitikken inngår og retningsliner og strategiar som er spesifikke for den 
einskilde selskapsform og det einskilde selskap. Kommunen sin eigarpolitikk vert rullert kvart 
fjerde år etter val. 
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Tidspunkt Administrative prosessar Politiske prosessar og slutningar 

Januar Folkevaldopplæring kvart 4. år etter val  

Våren  Arbeidsutval for valsaker utarbeider 
begrunna forslag. 

Mai / juni  Formannskapet / heradsstyret sin 
førebuing på årsmøter / 
generalforsamling / 
representantskapsmøte, inkludert 
handsaming av årsrapportane frå kvart 
selskap. 

August Oppstart eigarmelding, med rullering av: 
- eigarportefølje kvart år 
- eigarpolitikk kvart 4. år etter val 

 

November Rådmannen sitt utkast til eigarmelding 
blir ferdigstilt , med rullering av: 

- eigarportefølje kvart år 
- eigarpolitikk kvart 4. år etter val 

Heradstyrets eigarrmøte for rullering av: 
- eigarportefølgje kvart år 
- eigarpolitikk kvart 4. år etter val

 

Heile året  Rapportering frå eigarrepresentant(ar) til 
formannskapet / heradsstyret 



 
 
Osterøy kommune tek hand om ei rekkje roller overfor selskapa dei eig. Kommunen er kunde, 
eigar og myndigheitsutøver. Kommunen må opptre ryddig og skilje mellom rollene for å ha 
legitimitet og truverd i utøvinga av kvar rolle. Eigarpolitikken stiller krav til kommunen sin 
eigaroppfølging. Den skal sikre at kommunen opptrer som ein aktiv, føreseieleg og langsiktig 
eigar overfor selskapa. Eigarpolitikken stiller og krav til selskapa sine verksemder. Dei 
selskapsspesifikke eigarstrategiane gir blant anna uttrykk for kommunen sine mål med 
eigarskapet og forventingar til selskapet sine verksemder. Eigarpolitikken medverkar til å sikre 
at kommunen realiserer måla som ligg til grunn for eigarskapet. 

2.1 Motiv for eigarskap 
Utgangspunktet for ein god eigarskapspolitikk er å tenke gjennom kva som er motivet med 
eigarskapet. Det er naturleg å skilje mellom fire (4) motiv for kommunalt eigarskap: 

Samfunnsøkonomisk motivert 
Selskap som er motivert i at kommunen, gjennom slike selskap, vil oppnå eit totalt sett meir 
samfunnsøkonomisk gunstige resultat. Typiske oppgåver som blir løyst av selskap med denne 
motivasjonen vil ikkje vere lønsame å gjennomføre i kommersiell regi, men fortsatt løne seg for 
samfunnet sett under eit. Offentleg engasjement og styring i oppgaveløysinga vil vere ein 
sentral grunngjeving for slikt eigarskap. 

Politisk motivert 
Selskap der motivet er ein samfunnsnyttig og strategisk posisjonering av kommunen og/eller 
regionen. Verken økonomi eller omsyn til tenesteproduksjon er ein viktig grunngjeving for slikt 
eigarskap. 

Effektivisering av tenesteproduksjonen 
Selskap som i hovudsak er motivert og grunngjeve med forventing om meir effektiv 
tenesteproduksjon og betre forvaltning. 

Finansielt motivert 
Selskap der motivet og hovudgrunnen for eigarskapet er høve til økonomisk utbyte og 
avgrensing av kommunen sin økonomiske risiko. Føremålet er naturleg for selskap som er 
kommersielt orientert, og der bedriftsøkonomiske kriteria for lønsemd ligg til grunn for selskapet 
sitt arbeid. 

2.2 Etablering av selskap og val av selskapsform 
Kommunane står stort sett fritt til å velje selskapsform i dei tilfelle danning av selskap er aktuelt. 
Ein må gjera ei vurdering om selskapsforma passar til dei oppgåver og funksjonar selskapet er 
tenkt å utføre, og kva rammevilkår selskapet har behov for. Før selskapsform blir vald, skal 
fylgjande tilhøve vurderast: 
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● Mogelegheita for politisk styring; mogelegheita for innretning av eigarskap, samt 
eigarane sin reelle styring gjennom representasjonsmodellar. 

● Økonomisk ansvar; kva plikter tek kommunen på seg i høve til selskapet. 
● Kostnadeseffektivitet. 
● Eigarskap som 100% eigar eller å vera deleigar/partnar med andre. 
● Risikovurderingar; økonomiske, markedsutsikter, miljø og samfunnstryggleik, kvalitet og 

kvantitet av den kommunale tenesta og tilhøvet til sluttbrukar/innbyggjarane 
● Selskapet sin økonomiske sjølvstende; plikter i høve til eit selskap kontra å behalde 

eigen myndigheit i høve til avgjerder om prioritering av ressursbruk. 
● Fleksibilitet - endring av eigartilhøve/samarbeid med private. 
● Skatte- og avgiftstilhøve. 
● Reglar for anskaffingar. 
● Arbeidsgjevarpolitisk strategi. 

 
Graden av politisk styring er ulik i høve til kva type organisering ein vel. Dette kan synleggjerast  
gjennom følgjande figur: 
 

 
Framstilling av aktuelle selskapsformer er gjort i vedlegg.  

2.3 Politisk og administrativ eigaroppfølging 
I dette avsnittet følgjer ei overordna framstilling av politisk og administrativ eigaroppfølging i 
Osterøy kommune. I figuren under er ei oversikt over dei ulike rollene og forholdet mellom dei. 
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Heradsstyre 
Heradsstyret er kommunen sin øvste myndigheit med overordna ansvar for kommunen sine 
samla verksemder, og har av den grunn ei sentral rolle i eigaroppfølging. Kommunelova og 
relevante særlover angjer kommunestyret sitt ansvar og myndigheit: 
 

● Heradsstyret fattar vedtak om deltaking, avvikling, uttreden, opptak av nye deltakarar 
og selskapsavtalen i eit interkommunalt selskap (IKS)2 

● Interkommunale politiske råd og kommunalt oppgåvefelleskap skal utarbeide eit eige 
årsbudsjett innafor dei rammane som er vedteke av heradstyret i deltakarkommunane3. 

● Heradsstyret er avgjerdsorgan ved etablering av aksjeselskap (AS), i den samanheng 
kjøp og sal av aksjer. 

● Heradsstyret fatter vedtak om deltaking i interkommunalt samarbeid4, 
vertskommunesamarbeid5 og andre juridiske einingar. 

● Kommunestyret oppnemner kommunen sine representantar i selskapa sine eigarorgan. 

2 Jf. IKS-lova §§ 4 og 32 
3 Jf. koml. § 14-8 
4 Jf. koml. §17-1 
5 Jf. koml. §20-1 
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Heradsstyret fastset kommunen sin eigarpolitikk, i den forbindelse overordna prinsipp og 
retningsliner for kommunen si eigarstyring og eigarstrategiar for det einskilde selskap. 
Heradsstyret behandlar kommunen si eigarberetning som omhandlar utviklingstrekk og resultat 
for kommunen si samla eigarportefølje. Kommunestyret vil i tillegg behandle saker som i følgje 
lovgivninga, vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler skal behandlast av kommunestyret. 

Formannskapet 
Formannskapet er delegert myndigheit til å utøve løpande eigarstyring, der formannskapet: 

● er tillagt ansvaret for å leie nødvendige politiske avklaringar i forkant av møter i 
eigarorganene, når eigarrepresentantane har behov for dette 

● innstiller til heradstyret i saker som omhandler kommunen sine eigarskap. 
● skal sjå til at selskapa utøver si drift innanfor eigarskapspolitikken og eigarstrategiane, i 

den forbindelse er det organ som behandlar saker om varsling. 
● skal sikre tilfredsstillande informasjonsutveksling mellom selskapa og politisk leiing. 

 
Formannskapet skal vareta dialogen mellom kommunen og selskapa gjennom rapportering frå 
kontaktmøter med eigarrepresentantane. Rapporteringa/møta gjennomførast etter eigen plan og 
målet er at alle selskapa skal vere gjenstand for behandling minimum ein gong i året. 

Eigarrepresentantane skal informere om resultat, rammevilkår, framtidsutsikter med videre. 
Kontaktmøtene skal vidare bli benytta til å avklare målforståing og evaluere partanes oppfølging 
av eigarstrategiar. 

Ordførar 
Ordførar har ingen formell lovpålagt rolle i forhold til kommunen sine eigarskap. Det betyr at 
ordførar ikkje har noko anna funksjon overfor kommunen sine eigarinteresser enn dei øvrige 
folkevalde, med mindre ordførar vert gjeve myndigheit av heradsstyret. 

Folkevalde 
Den enkelte folkevalde har som medlem av heradsstyret ei eigarrolle gjennom rolla og ansvaret 
som medlem av heradsstyret. Folkevalde skal settje seg inn i saker som vedrører kommunen 
sine eigarforhold og eigarstyring. 
 
Sit eit folkevald medlem i styret i eit av kommunen sine selskap skal den folkevalde i utføringa 
av vervet som styremedlem vareta selskapet sine interesser. Eit styreverv medfører at ein har 
ansvar for å setje seg inn i kva styrevervet medfører i forhold til rolla som folkevald, samt kva 
lovverk som gjeld for verksemda og styrevervet. Eit styreverv kan og medføre eit personleg 
ansvar.  
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Eigarrepresentant 
Heradsstyret oppnemner kommunen sine representantar i selskapa sine eigarorgan. 
Kommunen skal fremje sine eigarinteresser gjennom representantskapsmøte (IKS) og 
generalforsamling (AS). Den politiske debatt og vedtak om korleis kommunen som eigar skal 
stilla seg til selskapa skjer i heradsstyret / formannskapet. 
 
Representantskapet i eit interkommunalt selskap er eigarorganet. Representantskapet sine 
medlemmar er personleg vald/oppnemnd for 4 år og kan bli halden ansvarlege på same måte 
som styret sine medlemmar6. Representantskapet sine medlemmar blir valde blant dei faste 
representantane i heradsstyret. 
 

● Eigarrepresentantane skal i representantskapsmøte/generalforsamling vareta Osterøy 
kommune sine eigarinteresser; og stemme i samsvar med vedtak i 
heradsstyre/formannskap. 

● Eigarrepresentantane skal utøve sine verksemder innanfor dei rammer som framgår av 
eigarmeldinga, og andre føringar som er vedtekne av heradsstyre/formannskap. 

● Eigarrepresentant(ar) i kommunen er forplikta til å stemme i samsvar med heradsstyret / 
formannskapet sitt vedtak. 

● Eigarrepresentantane har sjølvstendig ansvar for å innhente informasjon og avklare 
kommunen sine mål og strategiar knytta til selskapet sine verksemder. 

● Eigarrepresentantane skal vera aktive bidragsytarar i å gjennomføra verkemdene sine 
oppgåver. 

● Representantskapet (IKS) fastset budsjett- og økonomiplan, og vedtak om pantsetjing av 
fast eigedom, kapitalinvesteringar og investeringar i anleggsmiddel. 

● Eigar skal i generalforsamling (AS) godkjenne årsrekneskap og årsmelding, i den 
forbindelse utdeling av utbytte. 

Rådmannen 
Rådmannen har inga formell rolle i eigarstyringa av kommunale selskap. Rådmannen skal 
likevel leggje til rette for den politiske eigarstyringa av selskapa. 
 

● Rådmannen er ansvarleg for å førebu eigarsaker som skal til politisk behandling. 
● Rådmannen skal hjelpe ordførar og kommunen sine representantar i å utøve 

eigarstyring på vegne av kommunen og såleis sikre at avgjerder frå eigar blir tekne i 
generalforsamling/ representantskap. 

● Rådmannen skal leggje til rette for naudsynt kontakt og dialog mellom selskap og eigar 
utanom generalforsamling/representantskap, i den forbindelse førebu og delta på 
eigarmøter og sørgje for informasjonsflyt mellom eigar, styre og administrasjon. 

6 JF IKS-lova §38 
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● Rådmannen skal medverke til å videreutvikle eigarpolitikken gjennom å føreta ein 
regelmessig revidering av eigarmeldinga kvart 4. år etter val. 

● Rådmannen skal føreta ein årleg rapportering på selskapa sine resultat og utvikling 
gjennom eigarberetninga av kommunen si eigarportefølje. 

● Faktaopplysningar om det einskilde selskap skal bli oppdatert fortløpande. 
● Rådmannen skal gjennomføre folkevaldopplæring knytta til eigarstyring og 

selskapsleiing. Opplæring i den politiske eigarrolla blir gjennomført i kommunestyret 
kvart 4. år etter val. Kommunen sine representantar i selskapsorgana skal bevisstgjerast 
si rolle som eigarrepresentantar og kva interesser dei skal ta hand om. Dei skal ha 
kunnskap om eigarstrategiar og rapporteringsrutinar til eigar. 

Eigarorganet 
Eigerstyringa skal skje gjennom eigarorganet for selskapa (AS og IKS) og gjennom 
kommunestyret for føretaka (KF). Eigarorganet er generalforsamlinga for aksjeselskapa (AS) og 
representanskapsmøtet for dei interkommunale selskapa (IKS). 

For selskapa blir etablert føreseielege kommunikasjonsformer mellom heradsstyre/formannskap 
og eigarorganet som blir forankra i eigarskapsmeldinga. Særskilt gjennom prinsipp for 
eigarstyring og årshjul for oppfølging av kommunen sitt eigarskap. 
 

Eigarmøter 
Nokre gonger har eigarane behov for å diskutere strategiar seg imellom utan å treffe formelle 
avgjerder, og dette bør kunne gjerast utan å måtte kalle inn til møte i generalforsamlinga eller 
representantskapet etter dei formelle reglane i loven.  

KS anbefaler at det jevnleg blir gjennomført eigarmøter for å medverke til god eigarstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eigrmøte er eit møte mellom representanaer frå kommunen 
som eigar, styret og dagleg leiar for selskapet. Et eigarmøte er ikkje lovregulert og er bare ein 
uformell arena der det ikkje skal treffast vedtak. I tillegg bør det ikkje leggjast føringer eller «gjes 
signaler» i eigarmøtene som kan bli rekna som å gripe inn i styret sitt myndigheitsområde. 
Eigarmøtene er uforpliktande for eigarane og for selskapet. 

For dei heileigde aksjeselskapa som inngår i porteføljen til Osterøy kommune er det 
vedtektsfesta at ordførar og rådmann har møte og talerett i selskapa sine styremøter. 

Kontrollutvalet 
Kommunestyret har både eit tilsyns- og kontrollansvar for kommunen si verksemd. 
Kontrollutvalet har det løpande tilsynet på vegne av kommunestyret og skal sjå til at det blir ført 
kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap og gjennomføre 
selskapskontroll av kommunalt eigde selskap7. 

7 Jf. koml. §23-1 
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Osterøy kommune kan sikre at kommunen sine interesser blir tatt hand om ved å utforme ein 
tydeleg eigarskapspolitikk for selskapa. Ein tydeleg eigarskapspolitikk vil gjere det lettare å 
vurdere om eigarrepresentantane utøver eigarstyring i tråd med heradsstyret sine vedtak og om 
selskapa følgjer opp styringssignal frå eigar. Eigarskapspolitikken vil såleis understøtte 
selskapskontrollane, og selskapskontrollane vil igjen medverke til å sikre at eigarskapspolitikken 
blir varetatt i styringa og drifta av selskapa. 

Arbeidsutval for valsaker 
Arbeidsutvalet skal utarbeida framlegg til val av representantar til kommunale og 
interkommunale styre, råd, utval, nemnder m.v. som kommunestyret eller andre kommunale 
organ skal velja, og har i slike saker direkte innstillingsrett overfor det aktuelle organ. Likeeins 
skal nemnda fremja forslag på nyoppnemningar og val som skjer i løpet av 
kommunestyreperioden når dette er nødvendig. I tillegg kjem framlegg til val og val av personar 
til eksterne organ som har heimel i særlovane eller etter avtale.8 

Utvalet sitt framlegg skal være basert på gode prosessar og tenelege kriterier for å få fram gode 
representantar.  

2.4 Eigarstrategi 
Utøvinga av eigarskapet har direkte konsekvens for selskapa sine disponeringar og 
prestasjonar. Hvis eigar ikkje stiller krav og ikkje har definert mål for sitt eigarskap vil 
verksemdene ha tilsvarande diffuse mål. Uavhengig av innhaldet i eigarmåla må dei vere klart 
kommunisert. Dette for å sikre forutsigbarheit for selskapa sine verksemder, herunder tryggleik 
for selskapet sine tilsette. 
 
Ikkje alle spørsmål knytta til forvaltning av verdiane i eit selskap er eit spørsmål for eigaren. Når 
kommunen har vald å leggje ein del av sine verdiar inn i eit selskap medfører dette og 
overføring av styringsrett til verksemda. Selskapet sitt styre og administrasjon skal leggje opp 
verksemd- og forretningsstrategien innanfor ei ytre ramme som er sett opp av eigar. Det er den 
ytre ramma som er eigarstrategien, og innanfor den skal selskapet ha betydeleg grad av 
spelerom.  

Det mest fundamentale eigarspørsmålet er om kommunen fortsatt skal vere eigar i den aktuelle 
verksemda. Det er eit sett av ulike forhold som inngår i ein totalvurdering for å kunne gje svar på 
eit slikt spørsmål. Dersom kommunen bestemmer seg for fortsatt å eige, må strategien for 
eigarskapet konkretiserast. Det er fleire ulike måtar å forankre ein eigarstrategi på i selskapa. 
For det første vil selskapet sin formålsparagraf tegne opp ei ytre ramme. I tillegg vil 
generalforsamlingsvedtak kunne gje instruksar om eigar sine krav og forventningar. Den 
løpande kommunikasjon mellom eigar og styre er og viktig.  

8 REGLEMENT FOR ARBEIDSUTVAL FOR VALSAKER, vedteke av heradsstyret i møtet 16.10.19 i sak 
070/19 
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Kommunen sitt eigarskap kan som tidligare nemnt ha utspring i ulike motiv som spenn frå eit 
finansielt formål, basert på avkastningsbetraktningar, til eit samfunnsøkonomisk formål, med 
fokus på samfunnsmessig måloppnåing. Dersom eigarstrategien konkluderer med at formålet 
med eigarskapet er å vareta politiske eller samfunnsøkonomiske mål, er det viktig å synleggjere 
at slik prioritering har ein kostnad. Ein kostnad som oppstår på bakgrunn av politiske avgjerder 
og ikkje som følgje av reine driftsmessige konsekvensar, må synleggjerast for dei som tek 
vedtaka.  Dersom slike kostnader ikkje er synleggjort, innskrenkar det dei politiske 
prioriteringsmoglegheiter. Forenkla sagt kan man sei at den samfunnsmessige nytta må vere 
større enn den økonomiske kostnaden for at eit slikt val skal kunne la seg forsvare. 

3 Prinsipp for eigarstyring 
Målet med å utarbeide felles prinsipp for kommunen sitt eigarskap er å medverke til til god 
forvaltning og utvikling av selskap og samarbeid i regionen, ved å tydeleggjere styringssignal i 
samsvar med dei målsetjingar kommunen har for sitt eigarskap. Prinsippa vil danne grunnlag for 
klarare retningsliner til selskapa og forenkle samarbeidet med dei andre eigarane. Prinsippa 
gjeld uavhengig av selskapsform og kva for målsetjingar kommunen (kommunane) har med 
selskapet eller samarbeidet. 

3.1 Openheit  
Kommunen sitt eigarskap skal vere prega av openheit. Prinsippet om meiroffentlegheit skal 
liggja til grunn. All informasjon skal vere tilgjengeleg i eit enkelt språk. Informasjonen skal vere 
kort, konsis, tydeleg og lettlese for innbyggjarane.  

3.2 Opplæring  
Kommunalt eigarskap skal vere eit viktig tema på folkevaldopplæringa i starten av kvar 
heradsstyreperiode. Roller, styringsliner og ansvarsfordeling skal vere sentrale emne i 
opplæringa.  

Eigarskap/eigarskapsmelding skal og vere tema/sak på eit heradsstyremøte tidleg i valperioden.  

3.3 Rapportering  
Kommunen sin årsrapport skal innehalde eit oversyn over kommunalt eigarskap. Status og 
utvikling i viktige selskap skal vere omtalt i kommunen sin årsrapport eller i eiga melding. 
Heradsstyret skal minst ein gong i kvar heradsstyreperiode få seg førelagt ei ajourført 
eigarskapsmelding for drøfting. Formannskapet skal årleg drøfte utvikling i selskapa, behov for 
og ønskje om mogelege endringar og tiltak. Protokoll frå møte i eigarorgana 
(generalforsamlinga) skal vere tilgjengeleg for formannskap og heradsstyre. Det skal vere eit 
årshjul kor innbyggjarane kan sjå når ulik informasjon blir gjort tilgjengeleg. Det skal vere eit 
eige område på ei digital løysning kor alle i heradsstyret kan få tilgong til alle 
årsrapportar/-meldingar samla frå kvart år og selskap. 
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3.4 Utarbeiding og revidering av eigarstrategi  
Osterøy kommune skal utarbeide ein klar eigarstrategi peradsstyret sine forventningar til 
selskapet er formulert. Eigarstrategiane skal reviderast/gjennomgåast med jamne mellomrom - 
minst ein gong i kvar heradsstyreperiode.  

Eigarstrategien skal klargjere motiv for eigarskap, eigarformålet og gje innsikt i verksemda sitt 
omfang, orgnisering og historikk. Den skal og tydeleggjere forventningar til type avkastning, 
enten det er i finansiell forstand (utbyte) eller på annan måte og tydeleggjere eventuelle 
kostnader forbunde med eigarskapet. Eigarstrategien skal og avklare om kommunen ynskjer å 
fortsetje eigarskapet eller ikkje. 

3.5 Selskapsavtale og vedtekter  
Selskapet sitt formål skal gå fram av selskapsavtale/vedtekter. Formålet med selskapet bør bli 
vurdert med jamne mellomrom. Det er særleg viktig at kommunestyret er medvitne om kor stor 
handlefridom styret har til å utvide verksemda.  

3.6 Tilsyn og kontroll  
Kontrollutvalet skal på vegne av heradsstyret sjå til at det blir ført kontroll med kommunen sine 
eigarinteresser i selskap.  

Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeide ein plan for selskapskontroll som skal 
bli vedteke av heradsstyret. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalet gje rapport til 
heradsstyret om gjennomførte kontrollar og resultata av desse.  

Kontrollutvalet og kommunen sin revisor har høve til å vere til stades på møte i eigarorgan i 
kommunale selskap og aksjeselskap som er fullt ut offentleg eigde.  

3.7 Eigarorganet  
Selskapet sitt eigarorgan er generalforsamling (AS), representantskapsmøte (IKS) eller 
årsmøte. 
 
Osterøy kommune vel sine eigarrepresentantar til eigarorgan blant sine faste medlemmar i 
heradsstyret. I dei tilfelle der det eventuelt skulle oppstå dobbeltrollar må kommunen velja 
alternative personar/løysingar til å vareta myndigheit i eigarrollen for å hindra ugildskap. 
 
Det skal vere kommunikasjon mellom heradsstyret/formannskapet og kommunen sin 
representant i høve til generalforsamling/representantskapsmøte. Utøvinga av kommunal 
eigarskap skal spegle heradsstyret sitt fleirtal. Kommunelova fastset at deltaking i 
representantskap (IKS) skal dekkast av valde medlemmar eventuelt varamedlemmar og fullmakt 
kan ikkje nyttast. Styret i selskapa skal følgje opp vedtak i eigarorgana, ikkje kva som blir 
vedteke i heradsstyret. 
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Osterøy kommune har praksis å velje politisk leiing, ved ordføraren, som representant i 
eigarorganet. Osterøy kommune har i dei heileigde aksjeselskapa vedtaksfesta at ordførar og 
rådmann har møte- og talerett i styremøta.  

3.8 Eigarmøte 
I tillegg til generalforsamling/representantskap blir det sterkt oppmoda til møte mellom dagleg 
leiar, styret og eigarrepresentant i selskapet og heradsstyret med jamne mellomrom. For 
selskap som Osterøy kommune eig 100%, eller har dominerande eigarposisjon i, skal det utan 
unntak vere årlege eigarmøte med heradsstyret. 

For selskap der Osterøy kommune er deleigar av ein viss storleik blir det sterkt oppmoda til å 
vere minst eit eigarmøte i kvar heradsstyreperiode. I slike møte skal det ikkje bli fatta formelle 
vedtak. Eigarmøtet er ein uformell arena kor selskapet informerer om status og utfordringar og 
der selskapet si utvikling og strategi blir diskutert. Slike eigarmøte kan eventuelt bli halde i 
tilknyting til møte i generalforsamling/representantskap.  

Ved ynskje frå representantar frå heradsstyret kan det innkallast til eigarmøte mellom 
heradsstyre og selskapet ved dagleg leiar og styre. 

3.9 Avtaler mellom eigar og selskap  
Det kan bli utarbeidd aksjonær-/eigaravtale som beskriv tilhøvet mellom eigarane, ordningar 
med informasjon til eigarane utanom representantskap/generalforsamling, selskapet si 
verksemd og val av styre. Eigarane skal i samspel med styret og leiing sikre god leiing av 
selskapet.  

3.10 Valkomite  
Osterøy kommune brukar utval for valsaker for å sikre samansetjing av styret med utfyllande 
kompetanse og i tråd med eigar sitt formål med selskapet. Valutvalet består av dei ulike 
politiske gruppeleiarane i heradsstyret. Valutval si tilråding bør vere grunngjeve og bli lagt fram 
for formannskap/heradsstyre før generalforsamling/representantskapsmøte. For dei heileigde 
kommunale selskapa skal det vere ei tilråding og bli lagt fram for formannskap/heradsstyre før 
generalforsamling/representantskapsmøte.  
 
Valutval skal innhenta styrets eiga evaluering før ein byrjar på ein ny prosess for det enkelte 
selskapet. 

3.11 Krav til styrekompetanse og styresamansetjing  
Det er eigar sitt ansvar å sørgje for at styret blir sett saman og får rammevilkår slik at dei kan 
utøve sitt virke til beste for selskapet. Styret er eit kollegium som består av personar med 
personlege eigenskapar som utfyllar kvarandre når det gjeld kompetanse.  

Eit styreverv er personleg, styremedlemmane representerer ikkje kommunen sjølv om dei er 
valde av kommunen. Styremedlemmane skal arbeide for selskapet sitt beste. 
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Der det blir peika ut vararepresentantar til styret bør ordninga med numerisk vara bli brukt for å 
sikre kontinuitet og kompetanse i styret. Det skal vere eit tilbod om styreopplæring for alle 
styremedlemmar for å sikre tilstrekkeleg kompetanse blant alle styremedlemmar.  

Politisk deltaking i selskapsstyre er tillate. Ordføraren bør, grunna 
generalforsamlingsmyndigheit, ikkje vere styremedlem der kommunen har eigarinteresser.  

KS tilrår og at kommunen er kritisk i bruken av leiande folkevalde (formannskapet) i styre for 
selskap der kommunen har eigarinteresser9. I selskap der ein har eigarmøte med 
formannskapet bør ikkje desse vere ein del av styret. I kommunale føretak (KF) kan rådmannen 
og rådmannen sin stedfortredar ikkje sitje i styret. KS tilrår og at kommunen er kritisk å nytte 
rådmann eller rådmann sin stedfortredar til styremedlem i selskap der kommunen har 
eigarinteresser.  

Ein ønskjer at administrasjonen får rett til å møta som observatør i dei kommunale selskapa.  
Osterøy kommune vil ha ei bevisst haldning til val av styremedlemmar der ulike omsyn blir 
balanserte, «ikkje for nært og ikkje for fjernt.»  

Kommunen skal ha ei bevisst haldning til samansetjing av styre og eigarorgan slik at 
rolleblanding og habilitet blir behandla på ein god måte.  

Osterøy kommune vil arbeide for bruk av funksjonstid/tenestetid for styremedlemmar for å sikra 
kontinuitet, fornying og tilknyting til kommunale interesser.  

Osterøy kommune skal følgje lovens krav til kjønnsrepresentasjon i alle styre.  

3.12 Godtgjering og registrering av styreverv  
Godtgjeringa til dei som sit i styra bør reflektera styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og 
verksemda sin kompleksitet. Styreleiar bør godtgjerast særskild i høve til styremedlemmane. 
Osterøy kommune vil arbeide for at styregodtgjerslene er nøkterne og at det blir lagt hovudvekt 
på å godtgjere for tidsbruken vervet krev. Styret skal ikkje fastsetje si eiga godtgjering. Osterøy 
kommune vil arbeide for at valnemndene på bakgrunn av eit utvida mandat kjem med framlegg 
på styregodtgjeringa i selskapa.  Eigarorganet fastset styregodtgjeringa. Alle som tek på seg 
styreverv for kommunale selskap bør registrere verva sine på www.styrevervregisteret.no. 

3.13 Habilitet  
Sentralt i vurderingane kring habilitet er å ha ein klar oppfatning av ulike roller.  
Eit styreverv er eit frivillig personleg verv der du representerer deg sjølv. Ein styremedlem skal 
vareta selskapets interesser i høve til alle eigarane. Det er eit sunt prinsipp å unngå 
dobbeltrollar og rolleblanding, då sikrar ein og best høg integritet.  

Eigar-, styre- og dagleg leiar-rolla skal derfor som hovudregel utøvast av ulike personar.  

9 KS Veiledar: Anbefalinger om eigarstyring, selskapsledelse og kontroll 
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Det er eit klart lovverk som utgangspunkt for vurderingar av habilitet. Lovverket er innskjerpa 
ved at ein ikkje lenger skil mellom private selskap og fullt ut offentleg eigde selskap. Det betyr at 
politikarar og administrativt tilsette som medlemmar av «selskapsstyre» som regel blir ugilde 
ved tilrettelegging og handsaming av selskapet sine saker i eigarorgana.  

Når det gjeld KF, som ikkje blir rekna som selskap i juridisk forstand, så gjeld ikkje dette. 
Styremedlemmar i eit KF kan såleis delta i eigarorganet sine drøftingar kring saker i KF-et, men 
KS tilrår at ein er varsame /ikkje nyttar dei aktive sentrale politikarane i styre for KF grunna 
direktelinja mellom styre og kommunestyre.  

Sentralt i høve til habilitet er og vurderingar om personlege interesser knytt til ei sak. Då må det 
gjerast avklaringar omkring automatisk habilitet («partsinteresser»), skjønnsmessig habilitet ( 
«større fordel, tap») eller avleia habilitet ( «overordna/underordna») Osterøy kommune skal ha 
opne og ryddige avklaringar i høve til ulike roller og gjere gode vurderingar i høve til habilitet for 
å sikra gode prosessar og vedtak som det ikkje hefter mistru til.  

3.14 Etiske retningsliner  
Kommunen skal sjå til at styra for større selskap utarbeider og føl opp etiske retningsliner for 
drifta av selskapet. Dei etiske retningslinene bør omfatta selskapet sitt samfunnsansvar knytt til 
miljø, likestilling, openheit og andre etiske område.  

3.15 Arbeidsgjevarrolla til selskapet  
Kommunalt eigde selskap bør vere medlem av ein arbeidsgjevarorganisasjon.  
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4 Eigarskap 
Dette kapittelet viser ei samla oversikt over kommunen sitt eigarskap, deltaking i 
interkommunale samarbeid og andre interesser i stifingar, samvirkelag, medlemsorganisasjonar 
mm. 

4.1 Kommunale aksjeselskap (AS) 
Oversikt over aksjeselskap der kommunen har ein eigarandel. 
 

4.2 Interkommunale selskap (IKS) 
Oversikt over interkommunale selskap der kommunen er ein deltakar. 
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Kommunale aksjeselskap (AS) Org.nr. Eigarandel 

Osterøy utvikling AS 970 956 433 100% 

OPRO AS 967 772 518 100% 

Osterøy Aktiv AS 980 107 779 100% 

Vann Vest AS 924 367 148 5,56% 

BIR AS 983 495 400 2,54% 

Interkommunale selskap (IKS) Org.nr. Deltakarar 

Region Nordhordland IKS 
(tidlegare namn: Region Nordhordland helsehus 
IKS) 

915 031 579 Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, 
Masfjorden, Modalen, Osterøy 
og Vaksdal 

Nordhordland Utviklingsselskap IKS 
(tidlegare namn: Regionrådet Nordhordland IKS) 
 

971 361 514 Austrheim, Fedje, Gulen, 
Masfjorden, Modalen og 
Osterøy 

Vestlandsrevisjon IKS 
 

925 841 153 
 

Austrheim, Eidfjord, Fedje, 
Masfjorden, Modalen, Osterøy, 
Ullensvang, Ulvik og Voss 
 

Driftsassistanse i Hordaland - Vann og Avløp IKS 987 701 390 Askøy, Bergen, Eidfjord, Gulen, 
Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, 
Modalen, Bjørnafjorden, 
Osterøy, Samnanger, Ulvik, 
Vaksdal og Voss 



 
 

 

4.3 Interkommunale samarbeid 
Oversikt over interkommunale samarbeid der kommunen er ein deltakar, inndelt etter 
kommunelovas inndeling i interkommunale samarbeidsformer: 

● Interkommunalt politisk råd (Jf. koml. §18) 
● Kommunalt oppgåvefellesskap (Jf. koml. §19) 
● Vertskommune (Jf. koml. §20) 
● Interkommunalt samarbeid (Jf. koml.§17) 
● Interkommunalt samarbeid (Jf. koml 1992. §27) 
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Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 
 

971 348 496 Alver, Askøy, Austevoll, 
Austrheim, Bømlo, Eidfjord, 
Etne, Fedje, Fitjar, Kvam, 
Kvinnherad, Masfjorden, 
Modalen, Bjørnafjorden, 
Osterøy, Samnanger, Stord, 
Sveio, Tysnes, Ullensvang, 
Ulvik, Vaksdal, Voss og 
Øygarden 

Interkommunalt samarbeid 
(Oppgåvefellesskap) 

Org.nr. Deltakarar 

IKT NORDHORDLAND KOMMUNALT 
OPPGÅVEFELLESSKAP 
 

923 971 890 Alver, Austevoll, Austrheim, 
Fedje, Gulen, Masfjorden, 
Modalen, Osterøy, Samnanger 
og Vaksdal 

 Bergen og Omland Friluftsråd 871 426 732 Askøy, Austevoll, Austrheim, 
Bergen, Bjørnafjorden, Alver, 
Samnanger, Tysnes, Nye 
Øygarden, Vaksdal, Kvam og 
Osterøy 

Interkommunalt samarbeid (Vertskommune) Org.nr. Deltakarar 

NORDHORDLAND INTERKOMMUNALE 
LEGEVAKT 
 

988 240 869 
 
 

Alver (vertskommune), 
Austrheim, Fedje, Gulen, 
Masfjorden, Modalen og 
Osterøy 

Krisesenter for Bergen og omegn  Bergen (vertskommune) + 20 
kommunar i Vestland fylke 



 
 

 
 

 
 

 

4.4 Stifttingar 
Oversikt over stiftingar der kommunen har ei interesse gjennom deltaking ved etablering og 
vedtaksfesta oppgåve knytt til oppnevning av styre eller representantskap. 
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IUA Bergen region  Alver, Askøy, Austevoll, 
Austrheim, Bergen 
(vertskommune), Eidfjord, Fedje, 
Bjørnefjorden, Gulen, Hyllestad, 
Kvam, Masfjorden, Modalen, 
Osterøy, Samnanger, Solund, 
Ulvik, Vaksdal, Voss og 
Øygarden 

Interkommunalt samarbeid (Jf. koml. 1992. §27) Org.nr. Deltakarar 

Vest brann- og redningsregion  Askøy, Austevoll, Bergen 
(administrasjonskommune), 
Bjørnafjorden, Bømlo, Fitjar, 
Kvam, Kvinnherad, Osterøy, 
Samnanger, Stord, Tysnes, 
Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, 
Voss og Øygarden 

Interkommunalt samarbeid (andre) Org.nr. Kommentar 

Nordhordaland kursregion Samarbeidsor
gan 

Alver, Austrheim, Fedje, 
Masfjorden, Modalen og 
Osterøy 

Osterfjordrådet Samarbeidsor
gan 

Modalen, Osterøy og Vaksdal 

Stiftelser Org.nr. Kommentar 

Stiftinga Osterøy museum 981 344 146 Osterøy utnemner eit 
styremedlem og varamedlem. 

Stiftinga Museumssenteret i Hordaland 971 349 743 Utfører tenester innan 
samlingsforvaltning for musea. 
Osterøy kommune eig Osterøy 
museum og Havråtunet. 



 
 

 

4.5 Samvirkelag 
Oversikt over samvirkelag der kommunen har ei interesse. 
 

 

4.6 Andre interesser 
Oversikt over andre interesser. 
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Kommunane i Nordhordland 
utnemner eit styremedlem 

Stiftinga KYSTKULTUR NO! 
(tidlegare namn: Kystsogevekene Stiftinga) 

980 898 644 Osterøy utnemner ein 
representant til 
representantskapet 

Bjørn West Museet Stiftelse 977 155 320 Osterøy utnemner eit 
styremedlem til styret 

Samvirkeforetak Org.nr. Kommentar 

SAKSLIVEGEN SA 986 093 672 Ei samanslutning av skogeigarar 
med det føremålet å byggja og 
vedlikehalda Sakslivegen 
mellom Løtveit og Njåstad som 
skogsbilveg. 
Osterøy kommune har gjeve 
bankgaranti for lån til opprusting 
av vegen.. 

Andre Org.nr. Kommentar 

Fotlandsvåg helselag 980 639 894 Eigarandel i Fotlandsvåg 
Helselag Servicebygg 

Kommunal landspensjonskasse Gjensidig 
forsikringsselskap (KLP) 

938 708 606 
 

Gjensidig forsikringsselskap 

Osterfjord næringssamarbeid 984 077 882 Samarbeidsforeining, der 
Osterøyrådet er ein 
samarbeidspartnar 

KS-kommunesektorens organisasjon (KS) 971 032 146 Medlemsorganisasjon 

Mattilsynet  Avdeling Bergen og omland 
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dekkjer kommunane Askøy, 
Alver, Austrheim, Bergen, 
Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, 
Gulen, Kvam, Masfjorden, 
Modalen, Osterøy, Samnanger, 
Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, 
Voss og Øygarden 

Miljøretta helsevern  Avtale med Bergen, som og 
leverer tenester til Austevoll, 
Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal 
og Øygarden 

Nettverk For Kyst- og Fjordkommuner 995 863 995 Medlemsorganisasjon med eit 
stort antal kystkommunar 

Norsk kommunalteknisk foreining (NKF) 970 168 427 
 

 

Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep i 
Hordaland 

979 338 686 Privat stifting som vert drive på 
offentlege middel og gjev tilbud 
til alle kommunar i Hordaland. 

Transparency International Norge 981 958 659 Medlemsorganisasjon med fleire 
kommunale medlemmar 

Landsamanslutninga for nynorskkommunar  Eit stort antal kommunar frå 
Agder til Møre og Romsdal 

Klimapartnar Vestland  Kvar partnarregion blir eigd og 
er forankra i sin respektive 
fylkeskommune. Partnarskapa 
blir finansiert gjennom årleg 
partnarkontingent og tilskot frå 
fylkeskommunen. 



 
 

5 Eigarstrategi for særs viktige selskap 

5.1 Osterøy Utvikling AS 
Formålsgruppering:  
✓ Samfunnsøkonomisk motivert 
✓ Politisk motivert 
❏ Effektivisering av tenesteproduksjonen 
❏ Finansielt motivert 

Eigarformål: 
Selskapet sitt formål er eigedomsforvalting og eigedomsutvikling på Osterøy og i 
Bergensregionen. Selskapet skal og leggja til rette for næringsutvikling i Osterøy.  
Eigedomsutvikling og næringsutvikling kan gjerast i eigen regi eller i samarbeid med andre. 

Verksemd: 
Selskapet driv primært med tilretteleggjing for næringsutvikling gjennom prosjektoppdrag for 
kommunen. Prosjektet Arena for Næringsutvikling har vore primærinntektskjelde for selskapet 
dei tre siste åra og blir avslutta i februar 2021. Selskapet leiger og ut omsorgshusvære til 
kommunen.  

Historisk bakgrunn for eigarinteressene i selskapet: 
Selskapet blei stifta 20.04.1994. Formålet med selskapet var tidlegare «å stå for drifts- 
og utviklingsoppgåver på vegne av Osterøy kommune. I tilknytning til formålet kan selskapet 
kjøpe opp andre kommunale selskap eller på annen måte taka del i eller samarbeide med andre 
kommunale verksemder». Hovuddrifta har fram til 2016 blitt basert på forvalting og utleige av 
bygningsmasse i kommunen. I 2017 blei det gjennomført ei vedtektsendring og sidan den gong 
har primærfokuset vore å leggja til rette for næringsutvikling. 

Organisering: 
Selskapet har 1 tilsett i 100% stilling som dagleg leiar. Selskapet har eit dotterselskap “Lonevåg 
Utvikling AS” som fungerer som eigarselskap av Bankbygget. 

Sentrale kontaktpunkt mellom eigar og selskap: 
● Årleg generalforsamling 
● Årleg eigarmøte 

Finansielle mål: 
Selskapet har ikkje som mål å skaffa eigarane økonomisk utbytte. 

Oppfølgings- og investeringsbehov: 
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Selskapet er avhengig av nye prosjektoppdrag frå kommunen for å sikre inntekter som gjer 
vidare drift mogleg. Inntekta frå utleige av omsorgshusvere åleine dekkjer ikkje løpande 
kostnader.  
Selskapet har i dag eit uteståande lån til Osterøy kommune på 5 millionar med ein årleg rente 
på 4%. 

Eigarstrategi:  
✓ Fortsatt eige  
❏ Avhende 

Grunngjeving: 
Kommunen ønskjer å leggje til rette for vidare næringsutvikling på Osterøy og å styrke det 
eksisterande næringslivet. Det vurderast best varetatt av Osterøy Utvikling AS. 

Finansielle tal: 

Vedtekter: 

§1 Selskapet sitt føretaksnamn skal vera Osterøy Utvikling AS. 

§2 Selskapet sitt føremål er eigedomsforvalting og eigedomsutvikling på Osterøy og 
i Bergensregionen. Selskapet skal og leggja til rette for næringsutvikling i Osterøy. 
Eigedomsutvikling og næringsutvikling kan gjerast i eigen regi eller i samarbeid med 
andre. 

§3 Selskapet sitt forretningskontor skal vera i Osterøy kommune. 

§4 Aksjekapitalen er NOK 480.000,00 fordelt på 3.000 aksjar a kr.160,00. 

§5 Alle aksjar skal eigast av Osterøy kommune. 
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OSTERØY UTVIKLING AS 2019 2018 2017 2016 2015 

Sum driftsinntekter 1 667 2 973 1 222 924 897 

Driftsresultat -163 1171 -1096 26 430 

Ordinært resultat før skatt -185 785 -1010 -18 86 

Årsresultat -185 785 -1 010 -18 86 

Resultat av drift i % 9,8 % 39,4 % -82,7 % -1,9 % 9,6 % 

Totalkapital 12 538 11 803 13 705 14 915 15 301 

Bokført eigenkapital 4 188 4 374 3 589 4 599 4 617 

Soliditet (eigenkapital del) 33,4 % 37,1 % 26,2 % 30,8 % 30,2 % 



 
 

§6 Selskapet sitt styre skal ha 5 medlemmer og 3 vararepresentantar i prioritert 
rekkefølgje. Funksjonstida for alle er 2 år. Minst 2 av medlemmene og 
vararepresentantane er på val kvart år. Styreleder vert valt kvart år.  

Ordførar og rådmann har møte og talerett. Generalforsamlinga vel medlemmer og 
vararepresentantar til styret. 

§7 Styreleiar saman med ein styremedlem teiknar selskapet. I styreleiar sitt fråvær 
teiknar to styremedlemmer selskapet. 

§8 Kunngjering til aksjonær skjer ikkje i offentleg tiding. Ordinær generalforsamling 
vert halde innan utgangen av juni månad. Innkalling med dagsorden skjer med minst 8 
dagars varsel til aksjonæren. Årsmelding og årsrekneskap i revidert stand skal følgje 
innkallinga. 

Ekstraordinær generalforsamling vert halde etter aksjelova sine reglar. 

§9 På den ordinære generalforsamlinga skal fylgjande saker handsamast: 

1. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap, her under utdeling av utbytte. 
2. Val av styre, styreleiar, nestleiar og revisor 
3. Vedtektsendringar 
4. Andre saker som ligg til generalforsamlinga å handsame 

§10 Forslag som aksjonær ynskjer handsama i den ordinære generalforsamlinga, 
skal vere skriftleg og sendt styret innan 1.mai. 
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5.2 Osterøy Aktiv AS 
Formålsgruppering:  
✓ Samfunnsøkonomisk motivert 
❏ Politisk motivert 
❏ Effektivisering av tenesteproduksjonen 
❏ Finansielt motiver 

Eigarformål: 
● å sikra ei effektiv og rasjonell drift av Osterøyhallen 
● å ha som mål å medverke til ei utviding av anlegga og stå for drift av framtidige anlegg 

som det er naturleg å knyta til eksisterande 
● å utvikla bruken av anlegga til å skapa mest mogeleg positiv fysisk aktivitet for flest 

mogeleg 
● å bli ein betydeleg bidragsytar til eit positivt oppvekstmiljø for barn og unge på Osterøy. 
● å fremja utvida bruk av anlegga, ved å nytta dei til konsertar, teater, messer, utstillingar, 

konferansar, o.l. 
● å driva aktiv marknadsføring av anlegga for å auka utleiga. 

Verksemd: 
Verksemda i selskapet er sentrert rundt å leggje til rette for bruk av Osterøyhallen for idrettslag, 
skular og kulturarrangement i kommunen og ulike typer messer og dagleg drift og vedlikehald 
av Osterøyhallen. Driften blir dekka ved utleige av hallen til kommune og fylkeskommune 
(skolegymtimar) og utleige til idrettslag, og utleige til andre arrangement. 

Historisk bakgrunn for eigarinteressene i selskapet: 
Selskapet blei stifta 03.06.1998. Formålet med selskapet har vore uendra sidan stiftinga. 

Organisering: 
Selskapet har 1 tilsett i 50% stilling som dagleg leiar. 

Sentrale kontaktpunkt mellom eigar og selskap: 
● Årleg generalforsamling 
● Årleg eigarmøte 

Finansielle mål: 
Selskapet har ikkje til mål å skaffa eigarane økonomisk utbyte. Eventuelle driftsoverskot skal 
førast attende til verksemda til styrking og vidareutvikling av den ordinære drifta. Selskapet 
mottek for tida eit halvårleg tilskot frå kommunen på 50 000,- for å kunne tilby gratis bruk av 
hallen på ukedagar fram til kl 19. 

Oppfølgings- og investeringsbehov: 
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Eigarstrategi:  
✓ Fortsatt eige  
❏ Avhende 

Grunngjeving: 
Det er ikkje identifisert betre løysingar som sikrar oppnåing av eigarformåla. 
 
Finansielle tal: 

 

Vedtekter: 
Godkjent på ordinær generalforsamling 29.05.2008 

§ 1 Selskapet sitt namn er OSTERØY AKTIV AS. 

§ 2 Selskapet sitt forretningskontor er i Osterøy kommune, adresse 5282 Lonevåg. 

§ 3 Selskapet sitt føremål er: 

- å sikra ei effektiv og rasjonell drift av Osterøyhallen 

- å ha som mål å bidra til ei utviding av anlegga samt stå for drift av framidige anlegg 
som det er naturleg å knyta til eksisterande. 

- å utvikla bruken av anlegga til å skapa mest mogeleg positiv fysisk aktivitet for flest 
mogeleg. 

- å verta ein betydeleg bidragsytar til eit positivt oppvekstmiljø for barn og unge på 
Osterøy. 
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OSTERØY AKTIV AS 2019 2018 2017 2016 2015 

Sum driftsinntekter 1 341 1 254 1 152 1 219 1 167 

Driftsresultat -1 84 -212 -221 71 

Ordinært resultat før skatt 3 87 -210 -217 78 

Årsresultat 3 87 -210 -217 78 

Resultat av drift i % 0,0 % 6,7 % -18,4 % -18,1 % 6,1 % 

Totalkapital 1 535 1 515 1 442 1 650 1 831 

Bokført eigenkapital 1 332 1 329 1 242 1 452 1 669 

Soliditet (eigenkapital del) 86,8 % 87,7 % 86,1 % 88,0 91,2 % 



 
 

- å fremja utvida bruk av anlegga, ved også å nytta dei til konsertar, teater, messer, 
utstillingar, konferansar, o.l. 

- å driva aktiv marknadsføring av anlegga for å auka utleiga. 

Selskapet har ikkje til føremål å skaffa eigarane økonomisk utbyte. 

§ 4 Selskapet sin aksjekapital er på kr. 100.000,-, fordelt på 100 aksjar á kr. 1.000,- 
fullt  
Innbetalt og lydande på namn.  Det er ikkje høve for eigar å ta ut midlar ved 
kapitalnedskrivning. 

§ 5 Selskapet sitt styre er samansett av minst 3 medlemer som vert valde for 2 år om 
gongen. 

Samstundes skal det veljast minst 1 varamedlem. 

§ 6 Selskapet skal teiknast av dagleg leiar og ein av styremedlemene. 
Styret skal meddela prokura. 

§ 7 Erverv av aksjar ved overdraging er betinga av styret sitt samtykke og skal 
handsamast slik: 

Ved utviding av aksjekapitalen eller ved sal av aksjar, er omsetnaden avgrensa i det dei 
opphavlege aksjeeigarane skal ha forkjøpsrett til aksjar som vert stilt for sal. 

Når spørsmål om overdraging av aksjar vert teke opp, skal styret varsla aksjonærane  
straks.  Styret skal gje denne meldinga skriftleg i rekommandert brev. 

Fristen for å gjera forkjøpsretten gjeldande er 6 veker, frå det tidspunkt styret har gjeve 
melding til aksjonærane.  Dersom dei opphavlege aksjonærane gjer retten sin gjeldande, 
skal aksjane fordelast etter dåverande aksjefordeling.  Oddeaksjar vert fordelt ved 
loddtrekning. 

Forkjøpsretten vert gjort gjeldande til aksjen sin verkelege verdi. 

Osterøy kommune skal ha minimum 51% av aksjane. 

§ 8 Den ordinære generalforsamling skal handsama: 

a) Årsmelding, samt fastsetjing av resultatrekneskap og balanse. 

b) Bruk av overskot eller dekning av underskot i høve til fastsett balanse. 
Overskot skal nyttast i samsvar med selskapet sitt føremål. 
Eigar kan ikkje disponera overskot/utbytte. 

c) Val av styre og revisor, samt styret og revisor si godtgjering. 
Val av leiar og nestleiar i styret. 

d) Andre saker av større betyding for selskapet og saker som etter lov eller 
vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga. 
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§ 9 Om ikkje anna går fram av vedtektene, gjeld reglane i aksjelova av 04.06.1976. 
 

Merknad: 

Forholdet mellom Osterøy kommune som eigar av Osterøyhallen og aksjeselskapet som 
driftsselskap for hallen vert regulert gjennom ein driftsavtale. 
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5.3 OPRO AS 
Formålsgruppering:  
✓ Samfunnsøkonomisk motivert 
❏ Politisk motivert 
✓ Effektivisering av tjenesteproduksjonen 
❏ Finansielt motivert 

Eigarformål: 
Selskapet sitt føremål er, gjennom tilrettelagt arbeid å skapa grunnlag for sysselsetjing i den 
ordinære arbeidsmarknaden for personar med yrkeshemming.  

Verksemd: 
Verksemda er organisert rundt tre tiltaksavdelingar (Vaskeriavdeling, Fruktavdeling og 
Treavdeling) som tilbyr ulike VTA-plassar for NAV. Verksemda har berre VTA og tilbyr såleis 
ikkje formell kompetanse og utdanning. NAV Hordaland inngår årleg avtale med Opro AS om å 
gje tilskot for gjennomføring av tiltak. 

Overordna mål er at deltakarane skal kome tilbake i ordinær jobb. Både kommunen, bedrifter og 
private kjøper i dag tenester frå Opro AS. Vaskeriet handterer vask av klede for sjukeheimen og 
heimetenesta i tillegg til bedrifter og private. Fruktavdelinga tilbyr jobbfrukt til bedrifter og 
Treavdelinga diverse trearbeid etter bestilling, trefelling og vedsalg.  

Selskapet driv og eit dagsenter med aktivitetstilbod for psykisk utviklingshemma som treng tett 
oppfølging. Det er kommunen som kjøper dagsentertenester av selskapet. Det blir diskutert om 
kommunen skal ta over denne tenesta sjølv og dagsentertenesta vil då ikkje lenger bli tilbydd av 
selskapet.  

Historisk bakgrunn for eigarinteressene i selskapet: 
Opro vart stifta 26.mai 1993 og har sitt opphav i HVPU-reforma – Ansvarsreforma i helsevernet 
for psykisk utviklingshemma. Ansvarsreforma innebar blant anna nedleggjing av sentrale 
institusjonar og overføring av ansvaret for bu- og arbeidstilbod til personar med psykisk 
utviklingshemming frå fylkeskommunane til kommunane. 

Som ein del av Osterøy kommune sitt arbeid for å imøtekome ansvarsreforma sitt krav til 
normalisering, der alle psykisk utviklingshemma skulle ha eigna bustad, arbeid og eit fritidstilbod 
i heimstadskommunen, vart det etablert eit arbeidssenter med tilbod om tilrettelagt arbeid, 
lokalisert på Hauge. I 1993 fekk ein godkjent 18 Varig tilrettelagt plassar frå Aetat. Opro heitte 
den gong Osterøy ASVO. 

Formålsparagrafen til selskapet har blitt endra i 2020. Det har over tid vore ei vridning frå 
omsorgsretta aktivitet mot arbeidsretta aktivitet, med ei klar forventing frå eigarar om lønsam 
drift.  
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Organisering: 
Pr 31.12.2019 hadde Opro AS 9 ordinært tilsette innanfor VTA-tiltaket fordelt på 6,37 
årsverk: 

1 Dagleg leiar - 0,75 årsverk 
2 Avdelingsleiarar - 2 årsverk 
4 Arbeidsleiarar - 3 årsverk 
1 Regnskapsansvarleg - 0,4 årsverk 
1 Reinhaldar- 0,35 årsverk 

Sentrale kontaktpunkt mellom eigar og selskap: 
● Årleg generalforsamling 
● Årleg eigarmøte 

Finansielle mål: 
Så lenge NAV yter tilskot til drifta, gjeld også mål og retningsliner utarbeidde av desse for drifta.  
Tilsagnet føreset at heimkommunen til den enkelte deltakar har ein samarbeidsavtale om å 
dekkje minimum 25 % av tilskotet. I dag har selskapet samarbeidsavtale med Osterøy 
kommune og Alver kommune. Opro AS skal ha ein berekraftig økonomi. Eventuelle 
driftsoverskot skal førast attende til verksemda til styrking og vidareutvikling av den ordinære 
drifta.  

Oppfølgings- og investeringsbehov: 
- 

Eigarstrategi:  
✓ Fortsatt eige  
❏ Avhende 

Grunngjeving: 
Det er ikkje identifisert betre løysningar som sikrar oppnåing av eigarformåla. 
 
Finansielle tal: 
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OPRO AS 2019 2018 2017 2016 2015 

Sum driftsinntekter 14 218 13 639 13 071 12 823 12 627 

Driftsresultat 701 -383 211 -1 458 1 191 

Ordinært resultat før skatt 488 -581 8 -1 617 1 130 

Årsresultat 488 -581 8 -1 617 1 130 

Resultat av drift i % 4,9 % -2,8 % 1,6 % -12,6 % 9,4 % 

Totalkapital 8 235 7 988 8869 9 005 6 585 



 
 

 
Vedtekter: 

§ 1 Selskapet sitt namn er Opro AS. 

§ 2 Selskapet sin forretningsadresse er på Osterøy. 

§ 3 Selskapet sitt føremål er, gjennom tilrettelagt arbeid å skapa grunnlag for 
sysselsetjing i den ordinære arbeidsmarknaden for personar med yrkeshemming.  

§ 4 Selskapet sin aksjekapital er NOK 100.000,- fordelt på 100 aksjar á NOK 1.000,-, 
fullt innbetalt og lydande på namn. Osterøy kommune skal ha aksjemajoriteten i 
selskapet. Overdraging av aksjar ved sal eller på anna måte er ikkje gyldig utan styre si 
godkjenning. 

§ 5 Eventuelle driftsoverskot skal førast attende til verksemda. Ved eventuell 
oppløysing av selskapet kan det ikkje delast ut likvidasjonsutbytte til eineaksjonær 

§ 6 Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemer med 3 varamedlemmar. 1.varamedlem 
er møtande. Funksjonstida for alle er 2 år, likevel slik at høvesvis 3 eller 2 av 
medlemane står på val kvart år, samt minst eitt av varamedlemmane. Båe skal veljast 
mellom dei som er valde som kommunen sine representantar i styret. Ordførar, 
rådmann, dagleg leiar/forretningsførar, representant for Arbeids- og velferdsdirektoratet 
(så lenge desse yter driftstilskot), representant for dei tilsette og lokallagsrepresentant 
for Norges Forbund for Utviklingshemma, har møte- og talerett men ikkje røysterett i 
styret. 

§ 7 Styreformannen saman med ein styremedlem teiknar selskapet sitt firma. Styret 
kan gje prokura. 

§ 8 Ordførar representerar kommunen på generalforsamlinga i selskapet. 

§ 9 Ordinær generalforsamling vert halde kvart år innan utgangen av juni månad. 
Styret kallar inn med minst 3 veker varsel til aksjonærane. 

Følgjande saker skal hansamast på den ordinære generalforsamlinga: 

a. Orientering om resultatrekneskap og balanse med revisjonsmelding. 
b. Godtgjersle til styret sine medlemer og varamedlemer. 
c. Godtgjersle til revisor. 
d. Val av styre i samsvar med § 5, samt val av styreleiar og nestleiar kvart år. 
e. Andre saker som er nemnde i innkallinga eller som vert melde til selskapet si 

leiing minst 2 veker før generalforsamlinga vert halde.  

Ordførar representerer kommunen på generalforsamlinga. 
Styreformann og dagleg leiar har møte- og talerett på generalforsamlinga. 
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Bokført eigenkapital 1 843 1 355 1936 1 927 3 544 

Soliditet (eigenkapital del) 22,4 % 17,0 % 21,8 % 21,4 % 53,8 % 



 
 
 
Vedtektene (§5) er endra etter møte i generalforsamlinga 01.06.94. 
Vedtektene (§5 ) er endra etter møte i generalforsamlinga 29.05.02. 
Vedtektene (§4) er endra etter møte i generalforsamlinga 21.05.03. 
Vedtektene (§8) er endra etter møte i generalforsamlinga 29.05.17. 
Vedtektene (§8) er endra etter møte i generalforsamlinga 14.06.18. 
Vedtektene (§§ 3 og 5) er endra etter ekstraordinær generalforsamling 20.12.18. 
Vedtekene (§3) er endra og (§5) lagt til etter møte i generalforsamlinga 20.08.20.  
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6 Vedlegg 

Ulike selskaps- og organisasjonsformer 
Tenesteeining 
Organisering av tenesteeiningane blir ikkje nærmare omtalt her då det ikkje går inn under 
omgrepet eigarskap. 

Kommunalt føretak (KF) 
Kommunale føretak er ein del av kommunen som rettssubjekt og heimla i kommunelova10. Det 
kommunale føretaket er ein del av kommunen og er underlagt kommunestyret. Gjennom 
føremålet fastset kommunestyret den verksemd som føretaket skal drive og den ytre ramma for 
styret sin myndigheit. Kommunestyret kan gjennom vedtektene eller andre typar vedtak gje 
bindande pålegg for føretaket. Både stifting og oppløysing av kommunale føretak blir vedteke av 
kommunestyret. 

Reglane for kommunale føretak tek sikte på å gje eit alternativ for meir sjølvstendig organisering 
av kommunale oppgåver. Organiseringa blir nytta spesielt når både forretningsmessige og 
samfunnsmessige omsyn skal varetas. 

I lova er det ikkje grenser for kva for oppgåver kommunen kan leggje inn i eit kommunalt 
føretak. 

Kommunalt føretak skal leiast av styre og dagleg leiar. Styret har myndigheit til å treffe avgjerder 
i føretaket sine saker. 

Det er kommunestyret som vel styremedlemmar i føretaket dersom kommunestyret ikkje har 
delegert til andre organ å velja styre. Styret har eit overordna ansvar for organiseringa av 
føretaket si verksemd. 

Dagleg leiar har det overordna ansvaret for dei tilsette i kommunale føretak. Kommunen sin 
overordna arbeidsgjevarpolitikk legg rammene og for kommunale føretak. 

Som ein del av kommunen er føretaket underlagt kommunestyret sin budsjettmyndigheit. Det vil 
seie at det er dei kommunale budsjetta som set ramme for føretaket si verksemd. 

Kommunen si styring og kontroll er fleire og meir omfattande i kommunale føretak enn i 
sjølvstendige selskap. 

Kommunale føretak har ei sjølvstendig stilling i høve til kommunen sin administrasjon . 
Rådmannen har ikkje instruksjons- eller omgjeringsmyndigheit overfor dagleg leiar, men 

10 Jf. koml. §9 
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rådmannen kan instruere dagleg leiar om å ikkje setje i verk eit tiltak eller ei sak før 
kommunestyret har behandla saka. 

Interkommunalt selskap (IKS) 
Samarbeid mellom fleire kommunar og/eller fylkeskommunar kan organiserast etter lov om 
interkommunalt selskap (IKS) av 29.01.1999. Lova heimlar at interkommunale selskap er eigne 
rettssubjekt som rettsleg og økonomisk er skilt frå deltakarkommunane. 
Selskapet har sin eigen formue og sine eigne inntekter, og svarar for sine forpliktingar. 

Deltakarar i IKS kan berre vera kommunar, fylkeskommunar og andre IKS. Lovpålagte 
oppgåver og tenester det kan vera lønsamt og strategisk å løyse felles, er døme på verksemder 
som eignar seg for IKS. 

Oppgåver vil kunne krevje overføring av myndigheit dersom oppgåvene skal bli lagt til eit 
interkommunalt selskap. Det kan vere avgrensingar i særlovgjevinga som gjer at slik myndigheit 
ikkje kan delegerast. (T.d. samarbeidet innom barnevern). 

Representantskapet er selskapet sitt øvste organ. Representantskapet er eigarane sitt organ. 
Deltakarkommunane sin eigarmyndigheit utøvast av representantskapet. Den einskilde 
eigarkommune kan ikkje utøve eigarmyndigheit direkte overfor styret i selskapet eller 
administrasjon. Kvar deltakarkommune skal ha minst ein medlem i representantskapet. 
Deltakarkommunane kan gjennom representantskapet treffe vedtak som bind styret, og det kan 
omgjere vedtak som styret har vedteke. 

Deltakarane i eit interkommunalt selskap (IKS) kan i større grad ha innverknad over styringa av 
selskapet enn det aksjelova gjev deltakarane i eit aksjeselskap. 

Eit trekk ved interkommunale selskap er at deltakarane har eit ubegrensa ansvar for sin del av 
selskapet sine samla forpliktingar. Samla skal deltakarane sitt ansvar utgjera selskapet sine 
samla plikter. Det skil interkommunale selskap frå aksjeselskap der deltakarane sitt ansvar er 
begrensa. 

Aksjeselskap (AS) 
Reglane om aksjeselskap er regulert i Lov om aksjeselskap (aksjelova) av 13.06.1997 nr. 
44. Selskapet er eit eige rettssubjekt. 

Det viktigaste trekket ved aksjeselskapsforma er at aksjeeigarane ikkje heftar for selskapet sine 
plikter anna enn innskoten kapital med mindre det er oppretta avtale som seigar noko anna. 
Eigarane rår ikkje fritt over selskapet sine inntekter og formue. 

Aksjekapitalen i eit aksjeselskap må vera på minst kr 30.000,-. Eit aksjeselskap som ikkje klarer 
å oppfylle sine plikter, kan bli teken under konkursbehandling. 

Ønskjer eigarane å trekke midlar ut av selskapet, må det skje etter nærmare reglar i aksjelova 
for utdeling av utbyte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløysing av selskapet. 

Eigarskapsmelding for Osterøy kommune  Side 33 



 
 
Eit aksjeselskap kan ha ein eller fleire deltakarar. Lovgjevinga set ingen grenser for kven som 
kan vera aksjonær i eit aksjeselskap. Det kan i eit selskap vera både offentlege og private 
eigarar. 

Selskapsforma kan vera teneleg dersom ein ønskjer ulike grupper av eigarar eller leggje til rette 
for at fleire, både fysiske og juridiske personar, kan vere eigar. Selskapsforma inneber stor 
fleksibilitet på eigarsida. 

Generalforsamlinga er selskapet sin høgste organ. Dersom ikkje anna er bestemt utgjer ein 
aksje ei stemme i generalforsamlinga. Generalforsamlinga kan treffe vedtak i alle selskapssaker 
dersom ikkje lova gjev avgjerdsmyndigheit til andre organ. Generalforsamlinga kan instruere 
andre selskapsorgan, omgjera deira avgjerder eller treffe avgjerder i andre selskapsorgan med 
mindre lov på særskilde område fråtek generalforsamlinga myndigheit. 

Generalforsamlinga vel medlemmar til selskapet sitt styre. Det er gjennom generalforsamlinga 
aksjeeigarane utøver den øvste myndigheit i selskapet. Generalforsamlingsvedtak fastsette 
rammer og gjev nærare reglar for styret. Styret har det overordna ansvar for forvaltning av 
selskapet og at det blir drive i samsvar med føremål, og innafor ramma av lovgjeving og 
selskapet sine vedtekter og instruksar fastsett av generalforsamlinga. 
Som hovudregel tilset styret dagleg leiar. Styret er dagleg leiar sin overordna. Dagleg leiar skal 
styre selskapet etter dei planar, retningsliner og prinsipp styret vedtek . 

Aksjonæravtaler blir ofte nytta for å detaljere tilhøvet mellom aksjonærane. Aksjonæravtala kan 
regulere ulike eigarspørsmål som røysterett, fordeling av styreplassar, innsynsrett, innskotsplikt 
og forkjøpsrett. 

Ein aksjonær har ulike rettar i eit selskap avhengig av kor stor del av selskapet vedkomande 
eig. For ein kommune er det derfor viktig at eigardelen er tilpassa kommunen sitt føremål med 
selskapet. 

Har kommunen strategiske målsettingar for sitt eigarskap, bør kommunen ha kontroll med 
selskapet ved å eige 50 % eller meir av dei røysteføre aksjane i selskapet. Ønskjer kommunen 
maksimal kontroll over selskapet, bør kommunen eige selskapet fullt ut. Er eigarskapet av meir 
finansiell karakter er det ikkje så viktig kor stor del av selskapet kommunen eig. 

● 100 % (aksjar og røyster) 
I ein slik situasjon treng ikkje eigaren ta omsyn til rettar og reglar som elles gjeld for å 
verne dei andre aksjonærane . 

● 90 % (aksjar og røyster) 
Dersom ein aksjonær eig over 90 % av aksjane og røystene i eit aksjeselskap, kan 
vedkomande majoritetsaksjonær tvangsutløyse dei andre aksjonærane i selskapet. 

● 67 % (røyster) 
Vedtak om endring av selskapet sine vedtekter føreset minst to tredelar av røystene. Det 
same gjeld avgjerd om fusjon eller fisjon, vedtak om høgding eller nedsetjing av 
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aksjekapitalen, opptak av konvertible lån, vedtak om omdanning og vedtak om 
oppløysing av selskapet. 

● 50 % (røyster) 
Døme på avgjerder som blir fatta med alminneleg fleirtal er val av styremedlemmar, 
godkjenning av årsrekneskap og vedtak om utdeling av utbyte. Vedtekter og 
aksjonæravtale kan regulere behov for breiare, men ikkje snevrare tilslutning i slike 
saker. 

● 34 % (røyster) 
Dersom ein aksjonær har meir enn ein tredjedel av røystene, vil denne normalt ha 
negativ kontroll over mange av dei viktigaste avgjerdene i selskapet. Særleg gjeld det 
vedtaksendringar . 

Kommunen sin økonomiske risiko i høve til eigardel i aksjeselskap er direkte knytt til verdien av 
aksjekapitalen som kommunen har skote inn. Selskapet sine midlar blir disponert av selskapet 
sitt styre og dagleg leiar. 

Dersom kommunen(-ane) som eigar av selskap ønskjer å ta ut midlar, må det skje etter 
aksjelova sine reglar om utdeling av utbyte eller fondsemisjon. Utdeling av utbyte til eigarane 
kan berre bli føreteke etter forslag frå styret og må bli vedteken på generalforsamlinga. 
Innafor ramma av aksjelova kan det gjennom aksjonæravtale heimlast ytterlegare 
handlingsreglar for disponering av selskapet sitt overskot. Det er bindande for styret si innstilling 
og generalforsamlinga sitt vedtak. 

Samvirkeføretak (SA) 
Selskapsforma samvirkeføretak (SA) er ei formalisering av dei ulovfesta andelslag, lutlag, 
partslag, BA osv. 

Samvirkeføretaka er ein demokratisk organisasjonsform som byggjer på prinsipp om aktiv 
brukardeltaking og frivillig og opent medlemskap. Selskapsforma har som hovudføremål å 
fremme medlemmane sine økonomiske interesser gjennom deira deltaking i verksemda som 
kjøparar eller tilbydarar av varer eller tenester. 

Stifting 
Stiftingar er regulera i "Lov om stiftelser (stiftelsesloven) av 15.06.2001. Lova trådde i kraft frå 
01.01.2005. 

Ei stifting skil seg frå andre selskapsformer ved at den ikkje har nokon eigarar eller deltakarar. 
Stifting er sjølveigande. Når ei stifting er oppretta har stiftarane ikkje lenger råderett over 
verdiane som er overført til stiftinga. 

Ved oppretting skal ei stifting ha ein grunnkapital på minst kr 100.000. Jf§ 14 i stiftingslova. 

Ei stifting kan vera ei eigna organisasjonsform for å løyse bestemte oppgåver som ein ønskjer å 
skilje ut og gje fullt sjølvstende. 
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Sidan ei stifting ikkje kan ha eigarar, kan ein kommune ikkje øve påverknad på grunnlag av 
eigarskap. Det kan vera ei betydeleg ulempe, men samtidig gje mogelegheit til å sikre verdiar 
under skiftande tilhøve. 

Reglane for avvikling av stiftingar er komplekse. Både styret og stiftarane må godkjenne 
avviklinga. I tillegg er det stilt krav om godkjenning hos Stiftelsestilsynet før den formelle 
avviklinga kan finne stad. 

Ei stifting blir leia av eit styre som er oppnemnd i tråd med vedtektene i stiftinga. Stiftinga må ha 
eit bestemt føremål. Stifting blir sett på som ueigna dersom kommunen ynskjer noko form for 
styring, påverknad eller kontroll. 

Interkommunalt samarbeid 
Kommunelova har nærare reglar for slikt samarbeid. 

Kommuneloven av 1992 
Kommunelova regulerer fire former for interkommunalt samarbeid: 

● Interkommunalt samarbeid med eige styre (§ 27) 
○ denne videreføres ikke i ny kommunelov, se overgangsbestemmelser 

● Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28b) 
● Vertskommunesamarbeid med felles folkevald nemnd (§ 28c) 
● Samkommune (§28-2) 

○ denne er opphevet ved lov 22.4.2016 med ikrafttredelse senest 1.1.2020 for 
eksisterende samkommunesamarbeid. 

Ny kommunelov av 2018 
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et: 

● interkommunalt politisk råd (§18) 
● kommunalt oppgavefellesskap (§19), 
● vertskommunesamarbeid 

○ administrativt vertskommunesamarbeid (§20-2) 
○ vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd (§20-2) 

● interkommunalt selskap 
● aksjeselskap 
● samvirkeforetak,  
● eller ei foreining eller på ein annan måte som det er rettsleg adgang til. 

Medlemskap i organisasjonar 
Kostar kommunen medlemspengar. Eit medlemsskap kan spara ressursar og supplera 
kompetanse. Ein organisasjon er samarbeid og utfører oppgåver for å oppnå eit meir eller 
mindre klart definert mål. Organisasjonar fremjar medlemmane sine interesser, og kan og 
realisere mål, produsere varer og tenester, og administrere og utøve myndigheit. 
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Overgangsbestemmelser til ny kommunelov 
Overgangsreglar for interkommunale styre etter § 27 i kommuneloven av 1992. Den nye 
kommuneloven viderefører ikkje den interkommunale samarbeidsmodellen som er heimla i 
kommuneloven av 1992 § 27, dei såkalla § 27-samarbeida. Den nye lova § 31-2 har 
overgangsreglar for § 27-samarbeida. Lova slår fast at § 27-samarbeid må omdannast til enten 
eit interkommunalt politisk råd eller eit kommunalt oppgåvefellesskap seinast fire år etter at den 
nye lova er sett i verk  ved konstituerande møte i det einskilde kommunestyret ved oppstart av 
valperiode 2019-2023.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Veileder om ikrafttredelses- og overgangsavgjerder til ny kommunelov 
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Osterøy kommune 
v/ rådmann Ingvild Kirsti Hjelmtveit 
Geitaryggen 8  
 
5282 LONEVÅG 
 
 
Bergen, 16. mars 2021 
 
 
 
 
Eigarskapskapsmelding og eigar-/selskapsstrategi 
 
Me viser til avtale, med engasjementsbrev datert 3. november 2020, og sender som avtala 
eigarskapsmelding og eigarstrategi for vidare administrativ og politisk handsaming. 
 
Eigarskapsmeldina som vert oversendt er resutatet av arbeidet som er gjort i arbeidsgruppa 
som vart etablert. Denne arbeidsgruppa har vore samansett av gruppeleiarane for dei 
politiske partia som er representert i Osterøy heradsstyre. 
 
Prioritering og avgrensing av arbeidet har vore gjort i samråd med den etablerte 
arbeidsgruppa, der prioritering og avgrensning har vore dei tre heleigde kommunale 
aksjeselskapa. 
 
Eigarskapsmeldinga og eigarstrategi vert oversendt som to dokument: 

1. pdf-format som dokumentasjon på denne leveransen 
2. word/doc-format som grunnlag for vidare redigering i samband med administrativ og 

politisk handsaming i kommunen 
 
Leveransar som står att frå vår side er gjennomføring av to arbeidsmøter med Osterøy 
Utvikling AS som grunnlag for dokumentasjon av deira selskapsstrategi. 
 
I samband med oversending av eigarskapsmelding og eigarstrategi vil vi fakturera denne 
delen av arbeidet i tråd med omfang knytta til denne delen av oppdraget. 
 
Kontaktperson for oppdraget er Ivar Håkonsen, tlf 952 61 204, ivar.haakonsen@pwc.com. 
 
Med venleg helsing 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
Rune Strømsnes, ansvarleg partnar 
E-post: rune.stromsnes@pwc.com 
T: +47 952 61 293 
 
Vedlegg: Eigarskapsmelding 2021 (pdf-format) 

Eigarskapsmelding 2021 (word/doc-format) 
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Deltaking i Digi Vestland  
 

Vedlegg: 
Finansieringsmodell for Digi Vestland 
Samarbeidsavtale Digi Vestland 
Presentasjon Digi Vestland 
VS: Presentasjon Digi Vestland 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
«Osterøy kommune sluttar seg til samarbeidet i Digi Vestkland, og delegerer til rådmannen å inngå 
avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid slik den ligg føre i saksvedlegget.» 
 
 
 
Formannskapet - 026/21 
 
FS - behandling: 
AVRØYSTING: 
Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke 
 
 
FS - vedtak: 
Osterøy kommune sluttar seg til samarbeidet i Digi Vestkland, og delegerer til rådmannen å inngå 
avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid slik den ligg føre i saksvedlegget. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
Saka gjeld samarbeid om digitalisering i Vestland, DigiVestland. Framlegg til avtale om regionalt 
digitaliseringssamarbeid er sendt til handsaming i alle kommunar i Vestland. Dennw er vedlagt. 
Denne saka omtalar bakgrunn for, innhald i og avtala om digitaliseringssamarbeid. 
 
Digi Vestland er eit samarbeid mellom dei 43 kommunane i Vestland. Samarbeidet skal bidra til betre 
og meir likeverdige tenester til innbyggjarane. Eit overordna mål for Digi Vestland er å sikre effektivt 
mottak av nasjonale prosjekt og tiltak.  
 
Bakgrunn 
Digitaliseringsarbeidet i kommunar, fylkeskommunar og statlege verksemder skal i tida framover 
legge grunnlaget for utvikling av samanhengande tenester til innbyggarar, frivillige organisasjonar og 
næringsliv. Dette krev samordning og samarbeid på nye og forpliktande måtar. Den nasjonale 



digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor» adressera behovet for forsterka innsats på 
digitaliseringsområdet.  
 
På KS’ Landsting i februar gav kommunane og fylka KS eit sterkare mandat til å samordne og sikre økt 
gjennomføringskraft på digitaliseringsområdet i kommunal sektor. Eit av dei sentrale tiltaka for å 
oppnå dette er styrking og etablering av regionale digitaliseringsnettverk.  
 
Opphavet til initiativet om digitaliseringssamarbeid i Vestland, DigiVestland, er «samordnet regional 
digitalisering Hordaland, DigiHordaland». Samarbeidet vart etablert mars 2018 mellom nokre 
kommunar i Hordaland. Seinare blei det utvida til alle kommunane i Hordaland. I 2020 blei namnet 
endra til Digi Vestland samtidig blei det søkt om eit samarbeid mellom alle dei 43 kommunane i 
fylket. Fylkesmannen har støtta dette initiativet med skjønnsmidlar i 2018, 2019 og 2020.  
 
Bergen kommune var initiativtakar til og ansvarleg for tilrettelegging av felles 
sekretariat/prosjektkontor for DigiHordaland. Denne rolla er tenkt vidareført i DigiVestland. Bergen 
kommune har dei seinare åra investert mykje i digitaliseringsarbeid og er sett på som langt framme 
på området. Bergen er også sterkt representert og lytta til på nasjonale arenaer i KS sin 
styringsstruktur, gjennom deltaking i KommIT-rådet, Digitaliseringsutvalet og ulike fagråd. Samarbeid 
om digitalisering med andre kommunar er med på å gi Bergen legitimitet i denne rolla, samt at 
deltakande kommunar får auka sine moglegheiter til å påverke nasjonale prosessar.  
 
Digitaliseringssamarbeidet blir leia av ei styringsgruppe samansett av kommunedirektørar frå 
deltakarkommunane. Digitaliseringsdirektør i Bergen er leiar av styringsgruppa. I samband med 
utviding av samarbeidet til heile Vestland, har styringsgruppa vore supplert med to 
kommunedirektørar frå tidlegare Sogn og Fjordane. Desse har delteke som observatørar og gitt 
innspel i arbeidet med å utvide samarbeidet til heile Vestland. 
Styringsgruppa har over tid jobba for å arbeide fram eit grunnlag for regionalt samarbeid om 
digitalisering i heile Vestland. Våren 2020 har ein utarbeida ein samarbeidsavtale og modell for 
finansiering av samarbeidet i Vestland, vedlagt. Styringsgruppa sender no avtale om regionalt 
digitaliseringssamarbeid, DigiVestland, til handsaming i kommunane i Vestland. Kommunane er 
bedne om å ta stilling til avtala hausten 2020. Det vil bli gjennomført ein signeringskonferanse og 
avspark for samarbeidet tidleg i 2021.  
Saka har vore handsama i KS Vestland sitt Kommunedirektørutval og Fylkesstyre, som gjorde 
følgjande vedtak i sitt møte 14.09.2020:  
 
«Fylkesstyret/Kommunedirektørutvalet oppmodar kommunane i Vestland om å slutte seg til 
samarbeidet om digitalisering i DigiVestland.» 
 
Innhald i digitaliseringssamarbeidet 
Digi Vestland skal setje kommunane i stand til å handtere og dra nytte av den digitale utviklinga. 
Gjennom felles koordinering og innføring av nasjonale løysingar, skal løysingane raskt og effektiv 
kunne takast i bruk og gje gevinstar. Samarbeidet vil være bindeledd mellom den enkelte kommune 
og den nasjonale styringsstrukturen på digitaliseringsområdet.  
Samarbeidet skal bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunanes eigne løysingar og 
fellesløysingar som følg av nasjonale statlege og kommunale tiltak. Kollektiv læring, 
erfaringsutveksling og felles infrastruktur er med på å forsterke og forenkle innsatsen på 
digitaliseringsområdet. Det er i tillegg viktige faktorar for å hindre digitalt klasseskilje mellom 
kommunar.  
Digi Vestland samarbeidet skal sikre kommunane: 

· Deltaking på felles faglege arenaer 
· Tilgang til felles ressursar 
· Oppdatert innsikt og kunnskap frå nasjonale arenaer 



· Auka moglegheit til å påverke nasjonale prosessar og i nasjonale arenaer 
· Innføring av standardiserte løsninger og tjenesteprosesser på sentrale områder 
· Koordinert mottak av statlege og felleskommunale prosjekter 
· Koordinerte regionale anskaffingar 
· Eit felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet som vil auke moglegheita for å 

gjennomføre felles tiltak og være en arena å møte nasjonale initiativ  

Sjå vedlagte presentasjon av DigiVestland for utfyllande informasjon om innsatsområder og 
organisering. 
 
Økonomiske konsekvensar 
Fram til no har DigiVestland vore finansiert delvis gjennom skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i 
Vestland og delvis med bidrag frå nokre få enkeltkommunar. Styringsgruppa legg til grunn at eit 
fylkesdekkande samarbeid må være like forpliktande for alle partar. Frå 2021 er det ikkje forventa 
tilsvarande skjønnsmidlar frå Fylkesmannen, då samarbeidet må reknast som etablert. Desse 
føresetnadane dannar grunnlag for finansieringsmodellen som er vedlagt saka.  
 
 
Finansieringsmodellen forutsett at grunnfinansieringa som skal dekke drift av samarbeidets 
sekretariat og leiing av regionale prosjekt, vert dekka av bidrag frå deltakarkommunane basert på eit 
fast grunnbeløp og innbyggartal. Innanfor ei maksimumsgrense på 500 000kr. Det totale 
finansieringsbehovet for samarbeidet er 19,47 millionar kroner. Bergen kommune dekker 9,1 
millionar av dette behovet, mellom anna gjennom sin deltaking i nasjonal styringsstruktur og 
kontinuerleg pågåande prosjekt. 
 
For Osterøy kommune vil finansieringsmodellen innebere eit økonomisk bidrag på 260 000 kroner.  
 
 
Vurdering 
Trygge gode, gode og effektive digitale løysingar skal gje innbyggarar og næringsliv heilskaplege 
tenester.  KS er gitt eit mandat om å samle kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremme 
våra interesser i dette arbeidet. KS Landsting peikar på regionale nettverk av kommunar innan 
digitaliseringsområdet som eit viktig reiskap for å oppnå dette.  
 
Gjennom den nasjonale samstyringsstrukturen definera ein kommunesektorens behov. Mange av 
desse behova resultera i nasjonale prosjekt og digitale fellesløysingar som kjem attende til 
kommunane. Å ha tilstrekkeleg kompetanse og kapasitet til å ta i mot desse løysingane er vanskeleg 
for den enkelte kommune aleine. Samarbeid er nøkkelen til å oppnå tilstrekkeleg 
gjennomføringskraft regionalt og lokalt i digitaliseringsarbeidet. Samarbeid er også viktig for å oppnå 
ei tydeleg stemme i den nasjonale samstyringsstrukturen, og på den måte være med å definere 
behov og påverke utforming av fellesløysingar. 
 
 
Folkehelse          -           ikkje vurdert i saka 
Miljø                    -          ikkje vurdert i saka 
Økonomi          -          sjå saksutgreiinga 
 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram til handsaming med tilråding om at kommunen sluttar seg til samarbeidet Digi 
Vestland. 
 



 
 
 



Folketall 
2020

Fast del 
(NOK)

Variabel 
del (NOK)

Kostnad for 
kommunen

Beregnet 
innbetaling

Kost pr. 
innbygger

46 Vestland 636 531    100 000  20           17 030 620   
Bergen nasjonale 
kostnader 8 600 000     
Sum Bergen 
kommune
Sum øvrige 
kommuner

K_4601 Bergen 283 929    5 778 580            20,35       
K_4626 Øygarden 38 316       866 320               22,61       
K_4627 Askøy 29 553       691 060               23,38       
K_4631 Alver 29 224       684 480               23,42       
K_4624 Bjørnafjorden 24 908       598 160               24,01       
K_4647 Sunnfjord 22 030       540 600               24,54       
K_4614 Stord 18 759       475 180               25,33       
K_4602 Kinn 17 207       444 140               25,81       
K_4621 Voss 15 740       414 800               26,35       
K_4617 Kvinnherad 13 071       361 420               27,65       
K_4613 Bømlo 11 957       339 140               28,36       
K_4640 Sogndal 11 847       336 940               28,44       
K_4618 Ullensvang 11 048       320 960               29,05       
K_4649 Stad 9 457         289 140               30,57       
K_4622 Kvam 8 457         269 140               31,82       
K_4630 Osterøy 8 098         261 960               32,35       
K_4651 Stryn 7 130         242 600               34,03       
K_4650 Gloppen 5 854         217 080               37,08       
K_4612 Sveio 5 766         215 320               37,34       
K_4625 Austevoll 5 236         204 720               39,10       
K_4643 Årdal 5 193         203 860               39,26       
K_4644 Luster 5 174         203 480               39,33       
K_4638 Høyanger 4 101         182 020               44,38       
K_4611 Etne 4 062         181 240               44,62       
K_4628 Vaksdal 3 977         179 540               45,14       
K_4648 Bremanger 3 629         172 580               47,56       
K_4615 Fitjar 3 189         163 780               51,36       
K_4645 Askvoll 3 011         160 220               53,21       
K_4632 Austrheim 2 870         157 400               54,84       
K_4616 Tysnes 2 869         157 380               54,86       
K_4646 Fjaler 2 802         156 040               55,69       
K_4639 Vik 2 635         152 700               57,95       
K_4623 Samnanger 2 485         149 700               60,24       
K_4635 Gulen 2 297         145 940               63,54       
K_4642 Lærdal 2 126         142 520               67,04       
K_4641 Aurland 1 781         135 620               76,15       
K_4634 Masfjorden 1 691         133 820               79,14       
K_4637 Hyllestad 1 328         126 560               95,30       
K_4620 Ulvik 1 080         121 600               112,59     



K_4619 Eidfjord 906            118 120               130,38     
K_4636 Solund 802            116 040               144,69     
K_4633 Fedje 548            110 960               202,48     
K_4629 Modalen 388            107 760               277,73     

Sum 636 531    17 030 620          26,76       



Maks. 
grense

Min. 
grense

Kostnad for 
kommunen

Kost pr. 
innbygger

Total 
innbetaling Beregning Ber   

500 000      -           19 471 420    Antall årsverk

Kost pr. årsver

9100000 Sum kost nasj

10371420
9 100 000           32,05           

500 000               13,05           

500 000               16,92           

500 000               17,11           

500 000               20,07           

500 000               22,70           

475 180               25,33           

444 140               25,81           

414 800               26,35           

361 420               27,65           

339 140               28,36           

336 940               28,44           

320 960               29,05           

289 140               30,57           

269 140               31,82           

261 960               32,35           

242 600               34,03           

217 080               37,08           

215 320               37,34           

204 720               39,10           

203 860               39,26           

203 480               39,33           

182 020               44,38           

181 240               44,62           

179 540               45,14           

172 580               47,56           

163 780               51,36           

160 220               53,21           

157 400               54,84           

157 380               54,86           

156 040               55,69           

152 700               57,95           

149 700               60,24           

145 940               63,54           

142 520               67,04           

135 620               76,15           

133 820               79,14           

126 560               95,30           

121 600               112,59        



118 120               130,38        

116 040               144,69        

110 960               202,48        

107 760               277,73        

19 471 420         30,59           



 rgen nasjonale :
8,6

1 000 000                  

8 600 000                  
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AVTALE  
 

KNYTT TIL REGIONALT  
DIGITALISERINGSSAMARBEID 

 
Mellom 
 
Xxx, Yyy, etc (43 kommunar*) i Vestland fylke er det i dag inngått følgande avtale: 

 
Alle kommunar skal møte dei same lovpålagte oppgåvene og ha interaksjon med dei same 
sektorar og aktørar trass i at utgangspunkt og føresetnader i den enkelte kommune varierer. 
Innbyggarar og næringsliv forventar digital samhandling med kommunen, 
sjølvbeteningsløysingar og tilgang til opne data. Teknologi gjer det mogleg å automatisere 
deler av den kommunale saksbehandlinga. Kvalitet og effektivitet i den digitale samhandlinga 
med innbyggarar, organisasjonar og næringsliv er viktig for den enkelte brukar av kommunale 
tenester, den interne saksbehandlinga og for samfunnet som heilskap. 
 
Behovet for forsterka innsats på digitaliseringsområdet og sektorspesifikke krav til bruk av 
standardar og felleskomponentar aukar i takt med at omfanget av statlege 
digitaliseringsprosjekt som vedkjem kommunane og nasjonale felleskommunale prosjekt og 
løysingar veks fram. Kommunane opplever at digitale trendar utfordrar dagens 
tenesteproduksjon, og at det er krevjande å møte dei nasjonale initiativa innanfor ulike 
tenesteområde. Det felles regionale samarbeidet skal hjelpe kommunane til å møte desse 
utfordringane. Samarbeidet bygger vidare på erfaringane frå det tidlegare 
digitaliseringssamarbeidet i Hordaland, «Samordna regional digitalisering» og vil knytte seg 
mot dei strukturane KS etablerer med utgangspunkt i vedtak på Landstinget i februar 2020. 
 
 

 
Over ein periode har det vore aukande medvit i kommunal sektor om nytta av sterkare 
koordinering, samordning og prioritering av tiltak på digitaliseringsområdet. Kommunane og 
fylkeskommunane har i samband med dette oppfordra KS til å ta ei sentral rolle i dette 
arbeidet. Det gjeld særleg koordinering og det å fremme sektoren si interesse opp mot 
statleg nivå, men òg i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løysingar. Regjeringa sin 
digitaliseringsstrategi har tydelege forventningar om at kommunal sektor i større grad skal 
involverast og medverke i avgjerder om korleis digitaliseringa av offentleg sektor skal skje, 
særleg på område som vedkjem kommunal sektor. 
 
Formålet med samarbeidet innanfor Digi Vestland er å understøtte KS i arbeidet med 
nasjonale og felles kommunale satsingar på digitaliseringsområdet, vere eit tilretteleggande 
gjennomføringsorgan som støttar kommunane i digitaliseringsarbeidet og framstå som eit 
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bindeledd mellom den enkelte kommune og KS i dette arbeidet. Det skal arbeidast for å sikre 
at digitaliseringsnettverket blir ein sentral del i KS sin samstyringsstruktur på 
digitaliseringsområdet. 
 
Det er eit mål for samarbeidet å oppnå gjenbruk av erfaringar og løysingskomponentar i heile 
fylket og å bidra regionalt inn mot nasjonal utvikling. Sekretariatet vil derfor aktivt arbeide 
for regional representasjon på relevante arenaer.  
 
Sekretariatet skal greie ut område der kommunane ser nytte av felles tilnærming, og prøve ut 
felles løysingar innanfor et felles rammeverk, i størst mogleg grad på den felles integrasjons- 
og tenesteplattforma for kommunal sektor (FIKS). Sekretariatet skal samarbeide med KS 
regionalt og nasjonalt med sikte på å bidra til overføringsverdi til kommunane i regionen og 
nasjonal konsistens.   
 
 

 
I Vestland fylke er det både store og små kommunar og kommunar som representerer by og 
distrikt. Digi Vestland skal ivareta dette mangfaldet i prosjekt og på dei nasjonale arenaene 
der samarbeidet er representert. Interne strukturar med underliggande prosessar skal sikre 
dette.  
 
Gjennom å utvikle og ta  vare eit langsiktig fagleg samarbeid og tilgang til felles løysingar og 
ressursar innanfor digitaliseringsområdet skal kommunane oppnå kvalitative 
innbyggareffektar, auka grad av sjølvbetening, meir effektiv tenesteproduksjon og betre 
utnytting av ressursane. Ansvaret for å realisere gevinstane ligg hos  den enkelte kommune. 
 
Risikoen for eit digitalt klasseskilje mellom kommunar er aukande. Gjennom samarbeidet 
ønsker partane å hauste felles erfaringar og etablere ei system- og kompetansemessig 
plattform som jamnar ut ulikskapar og forsterkar og forenklar innsatsen på 
digitaliseringsområdet. Dette inneber at kommunane kan realisere synergiar, og sikrar 

- deltaking på felles faglege arenaer 
- tilgang til felles ressursar 
- oppdatert innsikt og kunnskap frå nasjonale arenaer 
- innføring av standardiserte løysingar og tenesteprosessar på sentrale område 
- koordinert mottak av statlege og felleskommunale prosjekt 
- koordinerte regionale anskaffingar 

 
Eit felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil auke moglegheita for å gjennomføre 
felles tiltak og vere ein arena å møte nasjonale initiativ på. Samarbeidet vil i tillegg kunne 
bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunane sine interne løysingar og 
fellesløysingar som følger av nasjonale statlege og felleskommunale tiltak.  
 
Kollektiv læring, erfaringsutveksling og felles infrastruktur gir grunnlag for å realisere 
framtidige effektar. Ved å legge til rette for standardisering, samordna utvikling og auka 
gjennomføringskraft på digitaliseringsområdet vil det regionale samarbeidet bidra til å styrke 
kommunane sin mogelegheit for å ta i bruk og realisere effektar av nasjonale 
felleskomponentar og elektronisk samhandling mellom forvaltningsnivå. 
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Ansvar for alle deltakande partar 
Kvar part har ansvar for å arbeide for at formålet i avtalen blir oppnådd. Partane har òg 
ansvar for å bruke verkemidla dei har til rådvelde for å sikre måloppnåing, bidra med 
ressursar på felles arenaer og i prosjekt som blir etablert, og å arbeide for at relevante 
fellesløysingar blir tatt i bruk.  
 
Dei deltakande partane ber sine interne kostnader som følger av samarbeidet. 
 
Alle deltakande kommunar kan forplikte seg til å ta på seg ansvar som prosjekteigar for 
regionale prosjekt. Dette inneber å sikre at prosjektet svarar ut dei deltakande kommunane 
sine behov innanfor framdriftsplanar og budsjett det er semje om, medrekna tilrettelegging 
for innføring av løysing i samarbeidskommunane i dei tilfella dette er ein del av prosjektet 
sitt mandat. Fordeling av prosjekt mellom dei deltakande kommunane framgår av den til ei 
kvar tid gjeldande prosjektporteføljen. 
 
Dei deltakande kommunane skal vere knytte til den nasjonale finansieringsordninga 
(«DigiFin») som KS etablerte for dette området i 2017. 
 
 

Spesielt for Bergen kommune 
Bergen kommune har ansvar for tilrettelegging av eit felles sekretariat/prosjektkontor 
samlokalisert med Seksjon for digitalisering og innovasjon.  
 
Med utgangspunkt i Bergen kommune sin posisjon på den nasjonale arenaen og gjennom 
kommunen sitt samarbeid med andre større kommunar er det svært sannsynleg at det vil  
framkomme større innovative initiativ. Bergen kommune blir oppfordra til å involvere det 
regionale samarbeidet der det er naturleg og mogleg.  
 

Spesielt for kommunane med representasjon i styringsgruppe  
Kommunar med representasjon i styringsgruppa har eit særskilt ansvar for å informere og 
involvere rådmenn i sine geografiske område og eventuelt andre kommunar innanfor den 
porteføljen av kommunar som er tilknytte den felles driftsleverandøren deira. 
 

 
 

Realiseringa av arbeidet med å nå formålet i avtalen er organisert gjennom eit sekretariat, 
«Sekretariat for DigiVestland». Sekretariatet har ein koordinerande funksjon.  
 
Tiltak skal organiserast som prosjekt, og bli leia av ein part i samarbeidet. Parten har eit 
regionalt gjennomføringsansvar. Andre kommunar deltar med ressursar inn i arbeidet. Den 
enkelte deltakande kommune har eit sjølvstendig ansvar for å realisere gevinstar av tiltaket. 
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Tiltaka blir leia ut i frå prinsippet om at mest mogleg ansvar blir delegert til det enkelte 
prosjekt innanfor rammer av sentral styring og koordinering. Partane er einige om at Bergen 
kommune leiar sekretariatet i medhald av prinsippa gitt nedanfor. 
 
Sjå vedlegg for nærare skildring av organiseringa av samarbeidet.  
 

 
Figur: Organisering av samarbeidet per juni 2020. 
 

Leiar for styringsgruppa 
Kommunaldirektøren for Bergen kommune byrådsavdeling finans, næring og eiendom, eller 
den han utpeikar, leiar styringsgruppa.  
 
Leiar for styringsgruppa kallar inn til møte i styringsgruppa, og er ordstyrar for møta.  
 

Styringsgruppe 
Styringsgruppa består av  

 Kommunedirektør/ Rådmann i Alver kommune  
(representerer Alver og kommunane i Nordhordland) 

 Kommunedirektør/ Rådmann i Askøy kommune 
 Kommunedirektør/ Rådmann i Bjørnafjorden kommune 
 Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Hardanger/Voss 
 Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Nordfjord 
 Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Sogn/Sunnfjord 
 Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Sunnhordland 
 Kommunedirektør/ Rådmann i Øygarden kommune 
 To representantar for Bergen kommune, inkludert leiar i styringsgruppa 
 Ein representant for KS  observatør 
 Ein representant for Fylkesmannen i Vestland  observatør 

 
Styringsgruppa fattar avgjerder av overordna karakter i saker som partane må avklare i 
fellesskap for å realisere formålet med samarbeidet.  
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Styringsgruppa behandlar mandat og budsjett for sekretariatet og enkeltprosjekt som blir 
tatt i vare gjennom samarbeidet. Styringsgruppa behandlar òg andre dokument som er 
styrande for prosjekt i samarbeidet, avgjer og prioriterer fellesprosjekt og finansiering av 
desse, og oppfølging av framdrift og leveransar. 
 
Endringar i dokumenta som er nemnde over skal òg godkjennast av styringsgruppa.   

 
Styringsgruppa møtest kvartalsvis og elles ved behov.  
 
Styringsgruppa skal søke konsensus om avgjerder. Dersom konsensus ikkje blir nådd, avgjer 
leiar i styringsgruppa. 
 
Kvar part med gjennomføringsansvar skal sørge for at avgjerder fatta i styringsgruppa blir 
gjennomførte. 
 

Sekretariat 
 
Bergen kommune utpeikar leiar for sekretariatet. Leiar for sekretariatet har ansvar for å 
realisere samarbeidet i medhald av samarbeidsavtalen, mandat og andre vedtak fatta i 
styringsgruppa.  
 
Sekretariatet forvaltar den samla porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekt på 
vegner av styringsgruppa. Sekretariatet skal ta i vare følgande funksjonar: 
 

 Administrasjon (følge opp samarbeidsavtalen og koordinere underliggande tiltak og 
prosjekt) 

 Budsjettering, budsjettoppfølging og tildeling av midlar innanfor vedtatte rammer  
 Etablere interne rutinar og prosessar knytte til prosjektgjennomføring 
 Koordinere ekstern kommunikasjon og samhandling 
 Dokumenthandtering og arkivering 
 Administrativ forvaltning av metodar, verktøy og felles spesifikasjonar 

 

Ressursgruppe 
 
Det blir etablert ei ressursgruppe som består av digitaliseringssjefar eller tilsvarande i 
sentrale deltakarkommunar og leiar for sekretariatet. Gruppa kan utvidast med sentrale 
ressursar innanfor sekretariatet sine ulike fag-/tenesteområde. Formålet med ressursgruppa 
er å sikre realisering av samarbeidsavtalen sitt formål, styrke samhandlinga på tvers av 
kommunane og understøtte integrerande prosessar og oppgåveløysing som bidrar til den 
felles gjennomføringa.  
 
Sekretariatet kan foreslå etablering av faggrupper innanfor spesifikke område relatert til 
digitalisering, medrekna arkitektur, sikkerheit, teknologi mv. Etablering av slike grupper, med 
tilhøyrande mandat, blir avgjort av styringsgruppa. 
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Gjennomføringsprosjekt 
Gjennomføringsprosjekta har ansvar for realisering av tiltak innanfor formål i 
samarbeidsavtalen. Porteføljen av prosjekt skal forankrast i styringsgruppa og leiast av 
enkeltkommunar. Styringsgruppa har rolla som porteføljestyre.  
 
For kvart prosjekt skal det avtalast mandat og budsjett som er forankra blant dei deltakande 
partane og i styringsgruppa. Partane er forplikta til å delta aktivt inn i prosjekta og forhalde 
seg til rammer gitt gjennom samarbeidsavtalen. 

 

 
Samordna regional digitalisering vil bli finansiert gjennom midlar tilordna frå dei deltakande 
kommunane, med tillegg av midlar stilt til rådvelde for sekretariatet frå andre aktørar. Ut 
over dette deltar kommunane med eigeninnsats og finansiering inn i samarbeidet for å 
gjennomføre enkeltprosjekt og tiltak.  
 
I dei tilfella der sekretariatet leverer tenester og spesialistkompetanse på område som den 
enkelte kommune elles ville kjøpt i marknaden eller tilsett i eigen organisasjon, skal dette 
avtalast og finansierast særskilt.  
 
Enkeltprosjekt og tiltak blir finansiert særskilt. Plan for finansiering av det enkelte prosjekt 
skal leggast fram for styringsgruppa for vedtak. Den enkelte kommune har eit sjølvstendig 
ansvar for interne kostnader knytte til mottak av prosjekt og å realisere gevinstar av 
arbeidet.  

 

 
 

Avtalen gjeld frå underteikningstidspunktet og til 1. januar 2025. 
Avtalen skal evaluerast 1. halvår 2023. 
 
 

 
Alle endringar til denne avtalen skal gjerast skriftleg, og krev semje mellom alle 
avtalepartane. 

 
 
 
Stad, xx. månad  2020 
 
 
 
For 
 
 
 

     
 kommune     kommune 
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1. INNLEIING 
 

Alle kommunar skal møte dei same lovpålagte 

oppgåvene og ha interaksjon med dei same 

sektorane og aktørane, trass i at 

utgangspunktet og føresetnadene varierer. 

Innbyggarar og næringsliv forventar i dag 

digital samhandling med kommunen, 

sjølvbeteningsløysingar og tilgang til å opne 

data. Teknologi gjer det mogleg å 

automatisere deler av den kommunale 

saksbehandlinga. Kvalitet og effektivitet i den 

digitale samhandlinga med innbyggar, 

organisasjonar og næringsliv er viktig for den 

enkelte brukar av kommunale tenester, den 

interne saksbehandlinga og for samfunnet 

som heilskap.  

Behovet for forsterka innsats på 

digitaliseringsområdet og sektorspesifikke 

krav til bruk av standardar og 

felleskomponentar er tydeleg adressert i 

regjeringa sin digitaliseringsstrategi «En digital 

offentleg sektor», som er utarbeidd i 

samarbeid mellom regjeringa og KS.  

KS Landsting vedtok i februar å gi KS eit 

sterkare mandat for å samordne og sikre auka 

gjennomføringskraft på digitaliseringsområdet 

i kommunal sektor. Eit sentralt tiltak er 

styrking og etablering av regionale 

digitaliseringsnettverk.  

Etablering av regionale samarbeid som bidrar 

til realisering av strategien, er tungt forankra i 

KS. Digi Vestland er eit slikt samarbeid. 

Samarbeidet har ei styringsgruppe som består 

av rådmenn, og er nær knytt til KS sin 

styringsstruktur på digitaliseringsområdet, 

KommIT-rådet, med underliggande utval og 

fagråd. 

Behovet for regionale samarbeid har auka i 

takt med omfanget av statlege 

digitaliseringsprosjekt som treffer 

kommunane, og med nasjonale 

felleskommunale prosjekt og løysingar. 

Kommunane opplever at det er krevjande å 

halde oversikt og møte dei nasjonale initiativa 

på ulike tenesteområde.  

Formålet med samarbeidet er blant anna 

• å arbeide saman med KS for å løyse 

kommunane sine behov gjennom 

nasjonale og felleskommunale 

satsingar på digitaliseringsområdet. 

• å vere eit gjennomføringsorgan som 

legg til rette for og støttar 

kommunane i mottak av 

nasjonale/felleskommunale løysingar.  

• å framstå som eit bindeledd mellom 

den enkelte kommune og KS.  

Sentrale mål for arbeidet er å oppnå gjenbruk, 

dele erfaringar og løysingskomponentar i heile 

fylket, og å bidra regionalt inn i den nasjonale 

utviklinga.  

  



side 4 
 

2. OM DIGI VESTLAND 
 

2.1 Historie 
Dei første kommunane i Samordna regional 

digitalisering Hordaland (Digi Hordaland) 

inngjekk ein samarbeidsavtale i mars 2018. 

Seinare blei samarbeidet utvida til å omfatte 

alle kommunane i Hordaland. I 2020 blei 

namnet endra til Digi Vestland, samtidig som 

det blei søkt om eit samarbeid mellom alle dei 

43 kommunane i fylket. Samarbeidet skal 

hjelpe kommunane med å møte utfordringar. 

Det bygger vidare på det tidlegare 

samarbeidet i Hordaland, og skal knytast mot 

strukturar KS etablerer i tråd med vedtak på 

Landstinget i februar 2020.  

2.2 Visjon  
Gode, likeverdige og berekraftige tenester 

Vi vil at folk skal ha tilgang til gode og 

likeverdige tenester, uavhengig av kva 

kommune dei bur i. Tenestene må òg vere 

berekraftige både med tanke på økonomi, 

miljø og tilgjengeleg arbeidskraft. 

2.3 Overordna effektmål 
Effektiv digitalisering i kommunane 

Ved å gå saman i eit digitaliseringssamarbeid 

skal kommunane kunne handtere og utnytte 

den digitale utviklinga. Vi skal tilpasse dei 

digitale løysingane i fellesskap, og ta dei raskt 

og effektivt i bruk. 

2.4 Innsatsområde 

Kompetanse 
Digi Vestland har etablert ei rekke nettverk 

innanfor tenesteområde og fag. Ved å delta 

aktivt  i desse nettverka bygger vi felles 

kompetanse og sikrar at den enkelte 

kommune får tilgang til den samla 

kompetansen i regionen. 

Konsept- og prosjektforslag 
Regionen skal vere ein aktiv bidragsytar til 

utviklinga av innovative løysingar i kommunal 

sektor. For å fremme gode konsept- og 

prosjektforslag vil vi fokusere på faggrupper, 

tverrfagleg samarbeid og samarbeid med 

eksterne kompetansemiljø. 

Felles digitale løysingar 
Vi legg til rette for koordinering og innføring 

av nasjonale og felleskommunale digitale 

løysingar som kan brukast på tvers av 

kommunegrenser. Løysingane skal bidra til at 

brukarane oppfattar offentlege tenester som 

einskaplege. Erfaringsdeling og samordna 

innføring av nasjonale løysingar forenklar 

mottak og reduserer tid og prosjektkostnadar 

for den enkelte kommune. Gjennom dei 

faglege nettverka våre kan vi identifisere 

behov som blir kvalifiserte og formidla vidare 

til KS. Dette blir grunnlag for utvikling av nye 

nasjonale løysingar. 

Samhandling 
Kompetansenettverka i Digi Vestland arbeider 

aktivt for styrka samhandling regionalt og 

nasjonalt. Gjennom fellesmøte og prosjekt, 

ulike samhandlingsløysingar og 

kompetansedeling sikrar vi ein open dialog og 

effektiv deling av informasjon. Vi søker ei aktiv 

deltaking i nasjonale faggrupper, nettverk og 

prosjekt, og effektiv deling av kunnskap og 

informasjon til kommunane. 
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2.5 Ressursar og arenaer 

Faggrupper 
Faggruppene utgjer regionale 

kompetanseorgan og arbeidsgrupper som blir 

nytta til prosjektarbeid og deling av kunnskap 

og erfaring. Det finst faggrupper for ulike 

område i kommunen. Desse møtest jamleg og 

diskuterer relevante tema, løyser utfordringar 

og deler erfaringar. 

Prosjekt 
Digi Vestland jobbar med ei lang rekke 

regionale og nasjonale prosjekt, blant anna i 

dei ulike faggruppene. I dei nasjonale 

prosjekta jobbar vi for at funksjonane, 

utbreiinga og bruken av løysingane skal gå 

raskare og bli betre for kommunane og 

innbyggarane. Digi Vestland bidrar aktivt i 

fleire av dei nasjonale prosjekta, og  

 

 

 

 

 

produserer materiell som 

innføringshandbøker og liknande, for å gjere 

det enklare for kommunane i samarbeidet å ta 

dei i bruk. Der det er behov, hjelper Digi 

Vestland kommunane med innføring i form av 

bistand og eventuelle regionale prosjekt.  

Dei regionale prosjekta handlar om å utvikle 

regionale løysingar eller å løfte regionale 

initiativ til nasjonalt nivå. Kommunane i 

samarbeidet blir invitert til å delta i prosjekta. 

Som i dei nasjonale prosjekta, blir det 

utarbeidd materiell, rettleiingar og bistand 

som skal hjelpe kommunane å ta i bruk 

løysingane.  

2.6 Organisering og leiing 
Samarbeidet blir leia av ei styringsgruppe som 

består av rådmenn frå deltakarkommunar. 

Styringsgruppa har eit sekretariat som 

koordinerer dei ulike prosjekta, medan 

faggruppene representerer eit breitt fagleg 

samarbeid på tvers av kommunane. 
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3. INNHALD OG VERDI FOR DEN ENKELTE 

KOMMUNE 
 

Vestland fylke har ein stor breidde av 

kommunar, både store og små, og kommunar 

som representerer by og distrikt. Digi Vestland 

skal ta i vare dette mangfaldet i prosjekt og på 

nasjonale arenaer der samarbeidet er 

representert. Interne strukturar med 

underliggande prosessar skal sikre dette. 

Gjennom å utvikle og ta vare på eit langsiktig 

fagleg samarbeid og tilgang til felles løysingar 

og ressursar innanfor digitaliseringsområdet 

skal kommunane oppnå kvalitative 

innbyggareffektar, auka grad av sjølvbetening, 

meir effektiv tenesteproduksjon og betre 

ressursutnytting. Ansvaret for å realisere 

gevinstane ligg hos kvar enkelt kommune.  

Risikoen for eit digitalt klasseskilje mellom 

kommunane er aukande. Gjennom 

samarbeidet ønsker partane å hauste felles 

erfaringar og etablere ei system- og 

kompetansemessig plattform som jamnar ut 

ulikskapane og forenklar innsatsen på 

digitaliseringsområdet. Dette inneber at 

kommunane kan realisere synergiar og sikre 

• deltaking på felles faglege arenaer 

• tilgang til felles ressursar 

• oppdatert innsikt og kunnskap frå 

nasjonale arenaer 

• innføring av standardiserte løysingar 

og tenesteprosessar på sentrale 

område 

• koordinert mottak av statlege og 

felleskommunale prosjekt 

• koordinerte regionale anskaffingar 

 

 

 

Eit felles kompetansemiljø på 

digitaliseringsområdet gjer det enklare å 

gjennomføre felles tiltak, og er ein arena der 

kommunane kan møte nasjonale initiativ. 

Samarbeidet bidrar til å forenkle 

informasjonsflyten mellom kommunane sine 

interne løysingar og fellesløysingar som følger 

av nasjonale, statlege og felleskommunale 

tiltak. 

Kollektiv læring, erfaringsutveksling og felles 

infrastruktur gir grunnlag for å realisere 

framtidige effektar. Det regionale samarbeidet 

legg til rette for standardisering, samordna 

utvikling og auka gjennomføringskraft på 

digitaliseringsområdet. Kommunane er 

dermed betre rusta til å ta i bruk og realisere 

effektar av nasjonale felleskomponentar og 

elektronisk samhandling mellom 

forvaltningsnivåa. 
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4. FINANSIERINGSMODELL 
 

Til og med 2020 har det regionale samarbeidet 

vore finansiert i eit spleiselag med direkte og 

indirekte bidrag og eigeninnsats frå fem 

kommunar (Alver [tidlegare Lindås], Askøy, 

Bergen, Bjørnafjorden [tidlegare Os] og 

Øygarden [tidlegare Fjell]) og 

skjønnsmiddeltilskot frå Fylkesmannen i 

Vestland (tidlegare Hordaland). Det direkte 

kontantinnskotet frå dei fire minste 

kommunane har vore kr 500 000 per år. I 

tillegg har kvar kommune bidratt med 

eigenfinansiering av eiga aktiv deltaking med 

ressurspersonar innanfor teneste- og 

faggrupper og prioriterte satsingar/tiltak. 

Resterande kostnader knytt til 

fullfinansieringa er dekt av Bergen kommune 

gjennom eigeninnsats og deltaking i nasjonale 

prosjekt og fora.  

Styringsgruppa meiner at det ikkje er naturleg 

at eit fylkesdekkande nettverk blir finansiert 

av eit avgrensa tal på kommunar, men at alle 

kommunar i fylket bidrar til finansieringa. Det 

er derfor vedtatt ein tredelt 

finansieringsmodell. Finansieringsmodellane 

for dei ulike delane vil variere.  

Dei tre delane relaterer seg til 

1. grunnfinansiering (drift av sekretariat 
og regionale fellesprosjekt/tiltak) 

2. uttak av ressursar frå felles 
kompetansemiljø 

3. mottak av nasjonale løysingar 
 

Drift av sekretariatet inneber 

• sekretariatsfunksjon 

• etablering, utvikling og drift av fag- og 
tenestenettverk 

• prosjektleiing felles prosjekt  

• kompetansehevingstiltak  

• regionale kartleggingar 

• prosjekt- og arkitekturarbeid 
(regionalt og som bidrag nasjonalt) 

• utprøving og tilrettelegging for 
innføring av nasjonale løysingar  

• utprøving, tilrettelegging og innføring 
av felleskommunale løysingar  

I grunnfinansieringa inngår òg finansiering av 

regionalt tilsette e-leiarar for områda helse, 

oppvekst og plan, bygg, geo.  

Styringsgruppa har vedtatt at 

kostnadsfordelinga knytt til grunnfinansieringa 

skal bygge på innhaldselement som inneber 

økonomisk bidrag frå den enkelte kommune 

innanfor ei maksimumsgrense, innbyggartal 

og fast grunnbeløp.  

Med utgangspunkt i 2019-tal og forventa auke 

i aktivitetsnivået, og finansiering av e-leiarar 

innanfor tre tenesteområde, er det berekna at 

det samla finansielle behovet for 

grunnfinansiering i 2021 vil vere om lag 19,5 

millionar kroner. 

Frå 2021 blir samarbeidet vurdert som 

etablert, og det kan ikkje påreknast 

økonomisk bidrag frå fylkesmannen til 

grunnfinansiering av samarbeidet. 

Vestland fylke har om lag 636 000 innbyggarar 

per 1. januar 2020. Av desse bur 284 000 i den 

største kommunen, om lag 38 000 i den nest 

største. 30 kommunar har mindre enn 10 000 

innbyggarar, 21 kommunar har mindre enn 

5000 innbyggarar og åtte kommunar har 

mindre enn 2000 innbyggarar. 

Storleiksforskjellane gjer det krevjande å finne 

ein rimeleg fordelingsnøkkel. Det vil derfor 

vere mogleg for dei kommunane som er 

involverte i regionale IKT-samarbeid å 

finansiere deltakinga si i Digi Vestland 

gjennom eit felles økonomisk bidrag som 

svarer til kommunane i driftssamarbeidet sin 

del av det samla grunnfinansieringsbehovet.   

Innbyggartalet i Bergen kommune utgjer  

om lag 45 % av det samla innbyggartalet i 

fylket. Gjennom eigeninnsats i nasjonale 
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prosjekt, og kontantbidrag, vil Bergen 

kommune dekke 47 % av det samla 

grunnfinansieringsbehovet. Dei resterande 

kommunane må til saman finansiere 53 %, 

berekna til 10,4 millionar kroner.  

 

Grunnfinansiering 

Grunnfinansiering inneber drift av sekretariat 

og fellesprosjekt/tiltak. I dette ligg òg 

kostnader knytt til forankringsarbeid og 

regionale samlingar. Det finansielle behovet 

blir fordelt mellom kommunane innanfor 

ramma av ei maksimumsgrense (kr 500 000), 

innbyggartal (kr 20 per innbyggar) og fast 

grunnbeløp (kr 100 000).  

 

Uttak av ressursar frå felles kompetansemiljø 

Bruk av ressursar frå det felles 

kompetansemiljøet til å dekke særskilte behov 

eller gjennomføring av spesifikke tiltak i ein 

enkeltkommune er ein kostnad den enkelte 

kommune må dekke. Avhengig av form og 

innhald på leveransen kan dette vere 

kompensasjon for brukt tid og tilgang til 

metodar, verktøy mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottak av nasjonale løysingar 

Det regionale samarbeidet vil sikre 

tilrettelegging og koordinering inn mot dei 

nasjonale prosjekta, og legge til rette for 

regional innføring av løysingane innanfor dei 

økonomiske rammene som følger av 

grunnfinansieringa. 

For å kunne nytte dei nasjonale løysingane 

finansiert gjennom «DigiFin» må kommunane 

• ha betalt det innbyggarfastsette 
bidraget til «DigiFin»  

• dekke kommunen sin del av felles 
utviklingskostnad til KS 

• betale oppgradering til rett versjon av 
det aktuelle fagsystemet dersom 
dette er naudsynt 

• kjøpe fagsystemet sin modul med ny 
funksjonalitet dersom dette er 
naudsynt 

• dekke eventuelle kostnader som 
følger av løysinga sin eigenart 

 

Det blir lagt til grunn at kvar kommune sjølv 

dekker kostnadene knytte til mottak av 

nasjonale løysingar og innføringsprosjekt i 

eigen kommune. Kommunen si evne til å leie 

og gjennomføre mottaksprosjekt i eigen 

organisasjon vil avgjere om det kan tilkome 

kostnader til kjøp av bistand frå felles 

kompetansemiljø, systemleverandør eller 

andre marknadsaktørar. 
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5. SAMARBEIDSAVTALE 
 

Styringsgruppa har arbeidd fram ein 

samarbeidsavtale som dei anbefaler 

kommunane å ta del i. Avtalen føreligg som 

vedlegg på dei neste sidene. 
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AVTALE  
 

KNYTT TIL REGIONALT  
DIGITALISERINGSSAMARBEID 

 
Mellom 
 
Xxx, Yyy, etc (43 kommunar*) i Vestland fylke er det i dag inngått følgande avtale: 

Bakgrunn 
Alle kommunar skal møte dei same lovpålagte oppgåvene og ha interaksjon med dei same 
sektorar og aktørar trass i at utgangspunkt og føresetnader i den enkelte kommune varierer. 
Innbyggarar og næringsliv forventar digital samhandling med kommunen, 
sjølvbeteningsløysingar og tilgang til opne data. Teknologi gjer det mogleg å automatisere 
deler av den kommunale saksbehandlinga. Kvalitet og effektivitet i den digitale samhandlinga 
med innbyggarar, organisasjonar og næringsliv er viktig for den enkelte brukar av kommunale 
tenester, den interne saksbehandlinga og for samfunnet som heilskap. 
 
Behovet for forsterka innsats på digitaliseringsområdet og sektorspesifikke krav til bruk av 
standardar og felleskomponentar aukar i takt med at omfanget av statlege 
digitaliseringsprosjekt som vedkjem kommunane og nasjonale felleskommunale prosjekt og 
løysingar veks fram. Kommunane opplever at digitale trendar utfordrar dagens 
tenesteproduksjon, og at det er krevjande å møte dei nasjonale initiativa innanfor ulike 
tenesteområde. Det felles regionale samarbeidet skal hjelpe kommunane til å møte desse 
utfordringane. Samarbeidet bygger vidare på erfaringane frå det tidlegare 
digitaliseringssamarbeidet i Hordaland, «Samordna regional digitalisering» og vil knytte seg 
mot dei strukturane KS etablerer med utgangspunkt i vedtak på Landstinget i februar 2020. 
 
 

Formålet med samarbeidet 
Over ein periode har det vore aukande medvit i kommunal sektor om nytta av sterkare 
koordinering, samordning og prioritering av tiltak på digitaliseringsområdet. Kommunane og 
fylkeskommunane har i samband med dette oppfordra KS til å ta ei sentral rolle i dette 
arbeidet. Det gjeld særleg koordinering og det å fremme sektoren si interesse opp mot 
statleg nivå, men òg i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løysingar. Regjeringa sin 
digitaliseringsstrategi har tydelege forventningar om at kommunal sektor i større grad skal 
involverast og medverke i avgjerder om korleis digitaliseringa av offentleg sektor skal skje, 
særleg på område som vedkjem kommunal sektor. 
 
Formålet med samarbeidet innanfor Digi Vestland er å understøtte KS i arbeidet med 
nasjonale og felles kommunale satsingar på digitaliseringsområdet, vere eit tilretteleggande 
gjennomføringsorgan som støttar kommunane i digitaliseringsarbeidet og framstå som eit 
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bindeledd mellom den enkelte kommune og KS i dette arbeidet. Det skal arbeidast for å sikre 
at digitaliseringsnettverket blir ein sentral del i KS sin samstyringsstruktur på 
digitaliseringsområdet. 
 
Det er eit mål for samarbeidet å oppnå gjenbruk av erfaringar og løysingskomponentar i heile 
fylket og å bidra regionalt inn mot nasjonal utvikling. Sekretariatet vil derfor aktivt arbeide 
for regional representasjon på relevante arenaer.  
 
Sekretariatet skal greie ut område der kommunane ser nytte av felles tilnærming, og prøve ut 
felles løysingar innanfor et felles rammeverk, i størst mogleg grad på den felles integrasjons- 
og tenesteplattforma for kommunal sektor (FIKS). Sekretariatet skal samarbeide med KS 
regionalt og nasjonalt med sikte på å bidra til overføringsverdi til kommunane i regionen og 
nasjonal konsistens.   
 
 

Verdien av samarbeidet for den enkelte kommune 
I Vestland fylke er det både store og små kommunar og kommunar som representerer by og 
distrikt. Digi Vestland skal ivareta dette mangfaldet i prosjekt og på dei nasjonale arenaene 
der samarbeidet er representert. Interne strukturar med underliggande prosessar skal sikre 
dette.  
 
Gjennom å utvikle og ta  vare eit langsiktig fagleg samarbeid og tilgang til felles løysingar og 
ressursar innanfor digitaliseringsområdet skal kommunane oppnå kvalitative 
innbyggareffektar, auka grad av sjølvbetening, meir effektiv tenesteproduksjon og betre 
utnytting av ressursane. Ansvaret for å realisere gevinstane ligg hos  den enkelte kommune. 
 
Risikoen for eit digitalt klasseskilje mellom kommunar er aukande. Gjennom samarbeidet 
ønsker partane å hauste felles erfaringar og etablere ei system- og kompetansemessig 
plattform som jamnar ut ulikskapar og forsterkar og forenklar innsatsen på 
digitaliseringsområdet. Dette inneber at kommunane kan realisere synergiar, og sikrar 

- deltaking på felles faglege arenaer 
- tilgang til felles ressursar 
- oppdatert innsikt og kunnskap frå nasjonale arenaer 
- innføring av standardiserte løysingar og tenesteprosessar på sentrale område 
- koordinert mottak av statlege og felleskommunale prosjekt 
- koordinerte regionale anskaffingar 

 
Eit felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil auke moglegheita for å gjennomføre 
felles tiltak og vere ein arena å møte nasjonale initiativ på. Samarbeidet vil i tillegg kunne 
bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunane sine interne løysingar og 
fellesløysingar som følger av nasjonale statlege og felleskommunale tiltak.  
 
Kollektiv læring, erfaringsutveksling og felles infrastruktur gir grunnlag for å realisere 
framtidige effektar. Ved å legge til rette for standardisering, samordna utvikling og auka 
gjennomføringskraft på digitaliseringsområdet vil det regionale samarbeidet bidra til å styrke 
kommunane sin mogelegheit for å ta i bruk og realisere effektar av nasjonale 
felleskomponentar og elektronisk samhandling mellom forvaltningsnivå. 
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Partane si rolle og ansvar i samarbeidet 
 

Ansvar for alle deltakande partar 
Kvar part har ansvar for å arbeide for at formålet i avtalen blir oppnådd. Partane har òg 
ansvar for å bruke verkemidla dei har til rådvelde for å sikre måloppnåing, bidra med 
ressursar på felles arenaer og i prosjekt som blir etablert, og å arbeide for at relevante 
fellesløysingar blir tatt i bruk.  
 
Dei deltakande partane ber sine interne kostnader som følger av samarbeidet. 
 
Alle deltakande kommunar kan forplikte seg til å ta på seg ansvar som prosjekteigar for 
regionale prosjekt. Dette inneber å sikre at prosjektet svarar ut dei deltakande kommunane 
sine behov innanfor framdriftsplanar og budsjett det er semje om, medrekna tilrettelegging 
for innføring av løysing i samarbeidskommunane i dei tilfella dette er ein del av prosjektet 
sitt mandat. Fordeling av prosjekt mellom dei deltakande kommunane framgår av den til ei 
kvar tid gjeldande prosjektporteføljen. 
 
Dei deltakande kommunane skal vere knytte til den nasjonale finansieringsordninga 
(«DigiFin») som KS etablerte for dette området i 2017. 
 
 

Spesielt for Bergen kommune 
Bergen kommune har ansvar for tilrettelegging av eit felles sekretariat/prosjektkontor 
samlokalisert med Seksjon for digitalisering og innovasjon.  
 
Med utgangspunkt i Bergen kommune sin posisjon på den nasjonale arenaen og gjennom 
kommunen sitt samarbeid med andre større kommunar er det svært sannsynleg at det vil  
framkomme større innovative initiativ. Bergen kommune blir oppfordra til å involvere det 
regionale samarbeidet der det er naturleg og mogleg.  
 

Spesielt for kommunane med representasjon i styringsgruppe  
Kommunar med representasjon i styringsgruppa har eit særskilt ansvar for å informere og 
involvere rådmenn i sine geografiske område og eventuelt andre kommunar innanfor den 
porteføljen av kommunar som er tilknytte den felles driftsleverandøren deira. 
 

Organisering  
 

Realiseringa av arbeidet med å nå formålet i avtalen er organisert gjennom eit sekretariat, 
«Sekretariat for DigiVestland». Sekretariatet har ein koordinerande funksjon.  
 
Tiltak skal organiserast som prosjekt, og bli leia av ein part i samarbeidet. Parten har eit 
regionalt gjennomføringsansvar. Andre kommunar deltar med ressursar inn i arbeidet. Den 
enkelte deltakande kommune har eit sjølvstendig ansvar for å realisere gevinstar av tiltaket. 
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Tiltaka blir leia ut i frå prinsippet om at mest mogleg ansvar blir delegert til det enkelte 
prosjekt innanfor rammer av sentral styring og koordinering. Partane er einige om at Bergen 
kommune leiar sekretariatet i medhald av prinsippa gitt nedanfor. 
 
Sjå vedlegg for nærare skildring av organiseringa av samarbeidet.  
 

 
Figur: Organisering av samarbeidet per juni 2020. 
 

Leiar for styringsgruppa 
Kommunaldirektøren for Bergen kommune byrådsavdeling finans, næring og eiendom, eller 
den han utpeikar, leiar styringsgruppa.  
 
Leiar for styringsgruppa kallar inn til møte i styringsgruppa, og er ordstyrar for møta.  
 

Styringsgruppe 
Styringsgruppa består av  

• Kommunedirektør/ Rådmann i Alver kommune  
(representerer Alver og kommunane i Nordhordland) 

• Kommunedirektør/ Rådmann i Askøy kommune 

• Kommunedirektør/ Rådmann i Bjørnafjorden kommune 

• Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Hardanger/Voss 

• Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Nordfjord 

• Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Sogn/Sunnfjord 

• Kommunedirektør/ Rådmann i kommune i Sunnhordland 

• Kommunedirektør/ Rådmann i Øygarden kommune 

• To representantar for Bergen kommune, inkludert leiar i styringsgruppa 

• Ein representant for KS − observatør 

• Ein representant for Fylkesmannen i Vestland − observatør 
 
Styringsgruppa fattar avgjerder av overordna karakter i saker som partane må avklare i 
fellesskap for å realisere formålet med samarbeidet.  
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Styringsgruppa behandlar mandat og budsjett for sekretariatet og enkeltprosjekt som blir 
tatt i vare gjennom samarbeidet. Styringsgruppa behandlar òg andre dokument som er 
styrande for prosjekt i samarbeidet, avgjer og prioriterer fellesprosjekt og finansiering av 
desse, og oppfølging av framdrift og leveransar. 
 
Endringar i dokumenta som er nemnde over skal òg godkjennast av styringsgruppa.   

 
Styringsgruppa møtest kvartalsvis og elles ved behov.  
 
Styringsgruppa skal søke konsensus om avgjerder. Dersom konsensus ikkje blir nådd, avgjer 
leiar i styringsgruppa. 
 
Kvar part med gjennomføringsansvar skal sørge for at avgjerder fatta i styringsgruppa blir 
gjennomførte. 
 

Sekretariat 
 
Bergen kommune utpeikar leiar for sekretariatet. Leiar for sekretariatet har ansvar for å 
realisere samarbeidet i medhald av samarbeidsavtalen, mandat og andre vedtak fatta i 
styringsgruppa.  
 
Sekretariatet forvaltar den samla porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekt på 
vegner av styringsgruppa. Sekretariatet skal ta i vare følgande funksjonar: 
 

• Administrasjon (følge opp samarbeidsavtalen og koordinere underliggande tiltak og 
prosjekt) 

• Budsjettering, budsjettoppfølging og tildeling av midlar innanfor vedtatte rammer  

• Etablere interne rutinar og prosessar knytte til prosjektgjennomføring 

• Koordinere ekstern kommunikasjon og samhandling 

• Dokumenthandtering og arkivering 

• Administrativ forvaltning av metodar, verktøy og felles spesifikasjonar 
 

Ressursgruppe 
 
Det blir etablert ei ressursgruppe som består av digitaliseringssjefar eller tilsvarande i 
sentrale deltakarkommunar og leiar for sekretariatet. Gruppa kan utvidast med sentrale 
ressursar innanfor sekretariatet sine ulike fag-/tenesteområde. Formålet med ressursgruppa 
er å sikre realisering av samarbeidsavtalen sitt formål, styrke samhandlinga på tvers av 
kommunane og understøtte integrerande prosessar og oppgåveløysing som bidrar til den 
felles gjennomføringa.  
 
Sekretariatet kan foreslå etablering av faggrupper innanfor spesifikke område relatert til 
digitalisering, medrekna arkitektur, sikkerheit, teknologi mv. Etablering av slike grupper, med 
tilhøyrande mandat, blir avgjort av styringsgruppa. 
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Gjennomføringsprosjekt 
Gjennomføringsprosjekta har ansvar for realisering av tiltak innanfor formål i 
samarbeidsavtalen. Porteføljen av prosjekt skal forankrast i styringsgruppa og leiast av 
enkeltkommunar. Styringsgruppa har rolla som porteføljestyre.  
 
For kvart prosjekt skal det avtalast mandat og budsjett som er forankra blant dei deltakande 
partane og i styringsgruppa. Partane er forplikta til å delta aktivt inn i prosjekta og forhalde 
seg til rammer gitt gjennom samarbeidsavtalen. 

 

Finansiering  
Samordna regional digitalisering vil bli finansiert gjennom midlar tilordna frå dei deltakande 
kommunane, med tillegg av midlar stilt til rådvelde for sekretariatet frå andre aktørar. Ut 
over dette deltar kommunane med eigeninnsats og finansiering inn i samarbeidet for å 
gjennomføre enkeltprosjekt og tiltak.  
 
I dei tilfella der sekretariatet leverer tenester og spesialistkompetanse på område som den 
enkelte kommune elles ville kjøpt i marknaden eller tilsett i eigen organisasjon, skal dette 
avtalast og finansierast særskilt.  
 
Enkeltprosjekt og tiltak blir finansiert særskilt. Plan for finansiering av det enkelte prosjekt 
skal leggast fram for styringsgruppa for vedtak. Den enkelte kommune har eit sjølvstendig 
ansvar for interne kostnader knytte til mottak av prosjekt og å realisere gevinstar av 
arbeidet.  

 

Varigheit  
 

Avtalen gjeld frå underteikningstidspunktet og til 1. januar 2025. 
Avtalen skal evaluerast 1. halvår 2023. 
 
 

Endringar 
Alle endringar til denne avtalen skal gjerast skriftleg, og krev semje mellom alle 
avtalepartane. 

 
 
 
Stad, xx. månad  2020 
 
 
 
For 
 
 
 
………………………..    ……………………….. 
 kommune     kommune 
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Fra: Ingvild Kirsti Hjelmtveit <ingvild.kirsti.hjelmtveit@osteroy.kommune.no> 
Sendt: 08.02.2021 09:30:00 
Til: Tor Asle Skiple <tor.asle.skiple@osteroy.kommune.no> 
Emne: VS: Presentasjon Digi Vestland 

 
  
  
Fra: Ørjan Raknes Forthun <orjan.raknes.forthun@alver.kommune.no>  
Sendt: onsdag 2. september 2020 20:50 
Til: Gjermund Hagesæter <gjermund.hageseter@fedje.kommune.no>; Reidun Halland 
<reidun.halland@gulen.kommune.no>; Ingvild Kirsti Hjelmtveit 
<ingvild.kirsti.hjelmtveit@osteroy.kommune.no>; Jo Bjarte Nordanger Tømmerbakke 
<Jo.Tommerbakke@modalen.kommune.no>; Liv Løvvik <liv.lovvik@austrheim.kommune.no>; Svein 
Helge Hofslundsengen <Svein.Helge.Hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>; Atle Fasteland 
<atle.fasteland@vaksdal.kommune.no>; Bjarte Madsen <bjarte.madsen@austevoll.kommune.no>; 
Charlotte Hageberg <charlotte.hageberg@samnanger.kommune.no>; Åse Elin Myking 
<Ase.Elin.Myking@vaksdal.kommune.no> 
Kopi: Rune Heradstveit <Rune.Heradstveit@nordhordland.net>; Lars Tveit 
<lars.tveit@diginordhordland.no>; Thomas Rønn-Aar <thomas.ronn.aar@iktnh.no> 
Emne: Presentasjon Digi Vestland 
  
Hei, 
  
Som dere er kjent med representerer jeg vårt geografiske område i styringsgruppen for Digi Vestland. 
Samarbeidet som hadde sitt utspring i Hordaland, utvides gjennom 2020 til å inkludere alle kommuner i 
Vestland. I den forbindelse har styringsgruppen arbeidet med en revidert avtale for samarbeidet.  
Vedlagt finner dere en presentasjon av Digi Vestland. Avtalen er tatt inn som siste del av presentasjonen. 
Styringsgruppen vil komme tilbake med tid og sted for felles signering av avtale. 
  
Mvh 
  
Ørjan 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

034/21 
 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  20/3116 
 

Kommunesamanslåing - krav om ny handsaming av samanslåing med Bergen  
 

Vedlegg: 
Kommunesamanslåing 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Rådmannen gjer ikkje framlegg i saka. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Camilla Seim Mjelde, Haus, har teke initiativ til eit innbyggjarforslag om å ta opp samanslåing med 
Bergen kommune på nytt, sjå Minsak.no.  Forslaget har fått 194 underskrifter, sjå vedlegg. 
Minimumskravet er 164 underskrifter (2% av innbyggjarane). Framlegget er fremja med heimel i 
kommunelova § 12-1. 
 
Heradsstyret plikter sjølv å ta stilling til framlegget innan seks månader etter at det er kome inn.  
 
 
Framlegg, som blir fremja i medhald av kommunelova § 12-1, og som blir nedstemt i heradsstyret, 
kan berre påklagast dersom forvaltningslova eller anna lov gir klagerett. 
 
 
I same valperiode kan det ikkje fremjast framlegg med same innhald som tidlegare 
innbyggjarframlegg, eller med same innhald som ei sak som er handsama av heradsstyret i løpet av 
valperioden.  
 
Sak om kommunesamanslåing vart handsama i heradsstyret i førre valperiode, jfr. H-sak 043/2016 
med vedlegg. 
 
 
Vurdering 
Etter rådmannen si vurdering tilfredsstiller forslaget om ny handsaming av sak om 
kommunesamanslåing dei formelle krava til innbyggjarframlegg. Heradsstyret må difor ta stilling til 
framlegget. 
 
 
Folkehelse          -          ikkje vurdert i saka 



Miljø                    -          ikkje vurdert i saka 
Økonomi          -          ikkje vurdert i saka 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for heradsstyret til handsaming og avgjerd. 
 
 
 
 



Fra:                                                           support@minsak.no 
Sendt:                                                      mandag 15. mars 2021 11:01 
Til:                                                             Post Osterøy 
Emne:                                                      Sak 2248 fra minsak.no er klar 
  

En sak har blitt sendt inn via minsak.no 

Informasjon: 

Mottaker: Osterøy, Vestland 

Opprettet: 22.11.2020 

Bruker ID: 4205 

E-post: Camillenilsen@hotmail.com  

Navn: camilla Seim Mjelde 

Avsender: camilla Seim Mjelde 

Adresse: Mjelddalen 219 

Postnummer: 5286 

Tittel: Kommunesammenslåing  

Lenke til saken: https://minsak.no/sak/2248 

Sakens innhold: 

Kommunesammenslåing  

I 2016 vedtok Osterøy kommune å fortsette som egen kommune. Utviklingen i årene etterpå har vært 
negativ, der stadig nye millioner skal kuttes hvert år. I budsjett for 2021 blir det foreslått nye 
innsparinger innen både skole, barnehage og omsorg. Det er ingen tegn til bedring; tvert i mot er det 
forventet at de neste årene vil bli enda trangere. Det holder nå; og det er på tide å prioritere innbyggere 
før kommunevåpenet! Vi vil at Osterøy heradsstyre behandler spørsmålet om sammenslåing med Bergen 
.  

Vedlagte signaturlister: 

Navn Antall signaturer 

Signaturer fra Minsak.no: 

Navn Adresse 1 Adresse 2 Postnummer 

Renathe Tangen Straumane 46 
 

5283 

mailto:Camillenilsen@hotmail.com
https://minsak.no/sak/2248


Margrethe Torgersen 
Hundhammer  

Bruvikvegen 125  
 

5286 

Bjørn Tore Sund Osterøyvegen 2874 
 

5283 

Camilla seim Mjelde  Mjelddalen 219  
 

5286 

Marius sleipnes Straumane 46 Fotlandsvåg 5283 

Ann Christin Reigstad  Reigstadåsen 47  Valestrandsfossen 5281 

Arne Reigstad Reigstadåsen 47 
 

5281 

Gry Ramstad Votlavegen  
 

5286 

Line Camilla Breistein  Mjeldavegen 5 
 

5286 

Mariell Erdal Hansen  Ned re Verka ne 24 
 

5286 

Sigrun Kverndal Reigstad  Elvikneset Valestrandsfossen 5281 

Linda Rea-Herland Borge 21 Valestrandsfossen 5281 

Johannes Mjelde Mjelddalen 219 
 

5286 

frode langhelle hausvegen 318 haus 5286 

Merete G Reigstad  Skorahaugane 17  
 

5281 

Per Atle Ådland Votlavegen 169 
 

5286 

Jørund Vevle  Follfotvegen 45 
 

5281 

Helga Reigstad Åsen 97 
 

5281 

Nils Petter Johansen Reigstadåsen 55 Valestrandsfossen  5281 

Lars Ådland Hausvegen 359 
 

5286 

Karstein Johnsen  Raknesvegen 865 
 

5281 

Weronica Tepstad Johnsen  Rambergsvegen 74 
 

5282 

Åse Thormodsæter Votlavegen 169 Haus 5286 

Roald Reime Fosse Loftåslia 9 
 

5281 

Åshild Rød Follfotvegen 31 
 

5281 

Svein Hanstvedt Hanstveitmyra 46 
 

5283 

Andreas Fosse Loftåslia 9 
 

5281 

Ann-Christin Fosse Loftåslia 9 
 

5281 

Sigrid Synnøve Seim Mjelde Mjelddalen 221 
 

5286 

Natalie Eidsnes Bruvikvegen 131 Haus 5286 

Espen Fotland Jenssen Runnhovda 53, 53 Valestrandsfossen 5281 

Linn Therese Loftaas  Sundlandsvegen 63 
 

5286 

Torill Magnussen  Eidsgotane 50 
 

5281 

Trond Mostrøm Ås en 125 VALESTRANDSFOSSEN 5281 

Ove Håland Bullaåsen 8 
 

5281 

Tove Camilla Ruud Olsen Eidsgotane 61 Valestrandsfossen 5281 

Annette Angell Solbjørg 35 
 

5282 

Cecilie mathisen Skipahjellen 29 
 

5286 



Thomas helland Eidsgotane 61 
 

5291 

Merethe Mongstad Kvamme Hamrenesvegen 312 
 

5281 

Stian Bognøy Kalvtrævegen 11 
 

5281 

Eivind Martin Elvik  Reigstadåsen 29 
 

5281 

Ingvald Ådland Åsheimbrekkene 19 
 

5286 

Siv Tove Holsen Nedsterinden 25 
 

5281 

Ann Eva Olsen Loftåsrinden 51 
 

5281 

Tore Einar Ruud Olsen Loftåsr inden 51 
 

5281 

Tore Einar Ruud Olsen Loftåsrinden 51 
 

5281 

Pål Kjetil Tufta  Reigstadåsen 52 
 

5281 

Paul Clifford Spaughton 
Åsen 113, 
Valestrandsfossen.Osterøy 

Valestrandsfossen 5281 

Arléne Stokke-Holter Nedre verkane 18 Haus 5286 

Sissel galaz Hausvegen 350 
 

5286 

Sanna Håland  Bullaåsen 8  
 

5281 

Eva Raknes Træshaugledet 4 
 

5281 

Maren Halvorsen  Åsheimbrekkene 74  
 

5286 

Sebastian Andre Haugland Loftåslia 29 
 

5281 

Vibeke Myhren Loftåsrinden  
 

5281 

Øystein Kvamme Hamrenesvegen 312 
 

5281 

Ande rs Stokk e  Åsheimbrekkene 74 
 

5286 

Jon Vegard Bruaas Handeland Bernesvegen 174 
 

5283 

Kjetil Mjelde Åsheimbrekkene 35 
 

5286 

Magne Vevle Prestabakken 33 
 

5281 

Jostein L. Mjelde Sundlandsvegen 25 
 

5286 

Magnus Mjelde Mjelddalen 221 
 

5286 

Jonas Mjelde  Åsheimvegen 51 
 

5286 

Grethe Berg Holsen  Nedsterinden 25  
 

5281 

Charlotte Blindheim  Reigstadåsen 29 
 

5281 

Erling Blindheim Reigstadåsen 27 
 

5281 

Martin Elvik Blindheim Reigstadåsen 29 
 

5281 

Simen Elvik Blindheim Reigstadåsen 29 
 

5281 

Stian Torp Sund landsvegen 7 
 

5286 

Tove Steien  Skålvikvegen 16 
 

5286 

Jørn Saxstad  Skålvikvegen 16 
 

5286 

Joar sjøthun  Eidsgotene 32 
 

5281 

Merethe Aanstad Hjellvikvegen 590 
 

5281 

Audun Ramberg  Sundlandsvegen 73 
 

5286 



Nils Lygre Hausvegen 275 
 

5286 

Camilla Romslo Bruvikvegen 196 
 

5286 

Linda Håland Bullaåsen 8 
 

5281 

Nils Lygre Hausvegen 274 
 

5286 

Christer Aastvedt  Reigstadåsen 21 
 

5281 

Erlend Tveiterås Vevlevegen 81 Valestrandsfossen 5281 

Sandra Fosse Loftåslia 9 
 

5281 

Jaco b solberg Valestrandsfossen 
 

5281 

Grzegorz Piasecki Lonevåg  Hoshovde 10 5282 

Berit Moslett Borge Borge Valestrandfossen 5281 

Vidar borge Borge 53 
 

5281 

Lena Tysse  Austre Kleppsvegen 50 
 

5283 

Tore Audestad Austadvegen 223 
 

5286 

Helge Gismarvik Høvik Bruvikvegen 228 
 

5286 

Herman Neu Beckstrøm Fotlandsvegen 37 
 

5282 

Ole Johannes Mjøs Sundlandsvegen 67 HAUS 5286 

Svein Hanstvedt Hanstveitmyra 46 Fotlandsvåg 5283 

Gunnar Aarbakke Åsheimbrekkene3 
 

5299 

Tinna Maria Gudmundsdottir Hanstveitsvegen 16 
 

5283 

Joveig Aarbakke Åsheimbrekkene 3 Haus 5299 

Camilla Tveiten Johansen Reigstadåsen 55  
 

5281 

Malgorzata Sikora lalak  Bysheimkleivane 3 Lonevåg  5282 

Henrik Moslett Borge Borge Sør, Valestrandsfossen Bergen 5281 

Jonas Eikeland Oldrane  Valestrandsfossen 5281 

Joachim Vedå Haugo Valestrandsfossen 5281 

Bjarne Langhelle Hausvegen 316 
 

5286 

Ellinor Langhelle Hausvegen 316 
 

5286 

Elin Kleppe  Åsheimbrekkene 31 
 

5286 

Gudmundur Bodvarsson Hanstveitvegen 
 

5283 

Vidar Pedersen Åsen 43 
 

5281 

Olaug Hartveit  Åsen 43 Val estrands fossen  5281 

Ann Karin Borge Borgo 32 VALESTRANDSFOSSEN 5281 

Mindaugas Lankauskas Audestadvegen 39 
 

5286 

Alvydas Zumbys Audestadvegen 39 
 

5286 

Birna H. Vevatne Loftåslia 11, Valestrandsfossen 
 

5281 

Birger Skår Skålvikvegen25 
 

5286 

Mette Røsland Hannisdal  Klubbelivegen 31 
 

5281 



Kjersti Ane Østvik Åsen 125 Valestrandsfossen 5281 

Per Erlend Andersen  Åsen 127 
 

5281 

Aina merethe Rolland Nedsterinden 7 
 

5281 

Renate Aakre Svensson Hamrenesvegen 712 
 

5281 

Jorunn Fotland  Klubbelivegen 24 
 

5281 

Elin Bergan R ambergsbrekka 6 
 

5282 

Sidsel Horvei Osterøyvegen 2874 
 

5283 

Caroline Ludvigsen Fotlandsvegen 200, 200 LONEVÅG 5282 

Ingunn Marie Vesterheim Klubbelivegen  
 

5281 

Per Ole Mostrøm Lerkhaugen 20 
 

5281 

Martin Kåstad Godversstykket 6 
 

5281 

Victoria Mjelde Hanstveit Godversstykket 6 
 

5281 

Anniken Mjelde Hausvegen 56 haus 5286 

Hilde Mudtbø Eidsbrekka 21 
 

5281 

Arild Svellingen  Eidsbrekka 17 
 

5281 

Silje Midtbø Vevle Kvernhusrinden 14 
 

5281 

Tore Stokke Vikno 11 
 

5282 

Magnus Gjerstad gjerstad 31 LO NEVÅG 5282 

Eivind vatle Sundlandsveien 63 
 

5286 

Margrethe Riple Ådland Åsheimbrekkene 24 
 

5286 

Marta Helland Velure  Daltveit 35 
 

5281 

Tore Daltveit  Daltveit 35 
 

5281 

Kathe Heimvik Votlavegen 236 
 

5286 

Kjersti Vevatne Loftåslia 11 
 

5281 

Silje Søvik Kårdal  Haugo 61 
 

5281 

Kim Andre Kårdal Haugo 61 
 

5281 

Grethe Aarnes Lyssand Bullaåsen 32 
 

5281 

Eivind Helland Bullaåaen 32 
 

5281 

Kasper Håland Bullaåsen 8 
 

5281 

Anna Mathilda øsleby Runnhovda 7 
 

5281 

Emil Far isson Ha rtveit Eidsgotene 42 Valestrandsfossen 5281 

Fredrik Øsleby Runnhovda 7 Valestrandsfossen 5281 

Linda Tvedt  Reigstadåsen 21 
 

5281 

Anette Holmelid Elvik Rambergsvegen 115 
 

5282 

Søgni Skår  Loftåslia 3 
 

5281 

Tor Arne Skår  Loftåslia 3 Valestrandsfossen  5281 

Grete Teigland Olsnes Kvernhusrinden 8 
 

5281 



VERONICA AHMER Solbjørgsdalen 119 LONEVÅG 5282 

Linn-Christine Berentsen Runnhovda 31  
 

5281 

Elin Askildsen Bullaåsen 46 
 

5281 

Helge Ramberg  Votlavegen 278 
 

5286 

Bjarte Mjelde Skipahjellen 32 
 

5286 
< /tr> 

  
Jan Andreas Mjelde 

Vikno 18 
 

5286 

Linn Kristin Olsen  Vikno 18 
 

5286 

Lene Hole Didriksen Haugo 61 
 

5281 

Åsmund Lone Votlavegen 217 
 

5286 

Sebastian Gran Reigstad Skorahaugane 17 
 

5281 

Tormod Reigstad Skorahaugane 17 
 

5281 

Marianne M Mostraum Hausvegen 380 
 

5286 

Gry Ramstad  Votlavegen 161 
 

5286 

Siv Tove Berg Holsen  Nedsterinden 25 
 

5281 

Alf Horvei Sund Osterøyvegen 2874 5283 Fotlandsvåg 5283 

Gabriel Vatle Maurhaugen 26 
 

5281 

Klaudia Marta Poniewaz  Straumane 50 Fotlandsvåg  5283 

Elzbi eta Miku lska  Osterøyvegen 2710 Fotlandsvåg  5283 

Natalia Koscielniak  Ovsthusveien 11 
 

5282 

Marcin lalak Bysheim 
 

5282 

Karolina Kociela Bernesvegen 105 
 

5283 

Johnny Mostraum Hausvegen 380 
 

5286 

Adam Pukala Solbjørgsdalen 
 

5282 

Thomas Kristiansen Bruvikvegen 1086 Bruvik 5285 

Merete Bortne Votlavegen 28 
 

5286 

Daria Teresa Grzelak Osterøyvegen 2710 
 

5281 

Patryk Mikulski  Osterøyvegen 2710 Fotlandsvåg  5283 

Iselin standal Hernar  Vikno 24 
 

5286 

Tove Steien  Skålvikvegen  
 

5286 

Helga Reigstad Ås en 97 
 

5281 

Julie Anna Kay Skoravegen 136 
 

5281 

Karianne Harstad Åsen 72 
 

5281 

Kurt Indrebø Åsen 72 
 

5281 

Mirlinda Shala Røskeland  Åsen 20 Valestrandsfossen  5281 

Karl Johan Reigstad Åsen 42 
 

5281 

Ingrid anita harstad Reigstadåsen 1 
 

5281 



Line Kåstad  Åsen 48  
 

5281 

Joanna Fleming Nedre Verkane 25 
 

5286 

Eva Kristin Nymark Rødlandsflaten 46 Haus 5286 

Ingri Mjelde Birkeland  Reigstadvegen 91 
 

5281 

Kathrine Kvamme  Hamrenesvegen 334 
 

5281 

Camilla Johansen Reigstadåsen 55 
 

528 1 

Håvard Jacobsen Reigstad Lonaneset 59 
 

5282 

Marcin Kociela  Fotlandsvåg  
 

5283 

Kjell Heggøy Sundlandsvegen 307 
 

5286 

  



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

035/21 
 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Hege Eeg  14/325 
 

78/16 - Geitrem - Krav om sak til heradsstyret  
 

Vedlegg: 
78/16 - Geitrem - Krav på distriktsandel for rassikring 
7816 - Geitrem - Svar på forslag til løysing 
Vedrørende krav om innbetaling av distriktsandel for skredsikringstiltak 
03 Utgåande brev med to signaturer -manuell utan mottakarliste 
Avtale mellom Hilde og Henning Hekland og Osterøy kommune 
Vedtak i Formannskapet 
Tilsegn om tilskot til gjennomføring 
Krav om sak på sakslista til neste møte 
krav om sak til HS april 
78/16 - Geitrem - Kopi av stevning 
Stevning 
78/16 - Geitrem - Svar på prosessvarsel 
78/16 - Geitrem - Kopi av prosessvarsel 
1351_001 
Tilsvar Geitrem 
Tilbakemelding - Førespurnad gjeldande auka tilskuddsramme - skredsikring Geitrem 
7816 - Geitrheim -Ferdigattest  - skredsikring (L)(262236)(2).pdf 
AcosSvarInn.xml 
Utgreiing krav frå Multiconsult vedr. prosjekt Rassikring Geitem 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Heradsstyret stadfester vedtak 083/13 og 113/20 slik at grunneigar av 78/16 må betale 
distriktsandelen på kr. 1.172.517,80. Konsekvensen er at innsendte stemning til tingrett vert halde 
ved lag. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Formannskapet handsama spørsmålet om innkrevjing av distriktsandel for rassikring for eigedomen 
78/16 i vedtak 113/20. Grunneigar nektar å betale andelen, som utgjør kr. 1.172.517,80. Grunneigar 
har gjennom sin advokat varsla moglege rettslege skritt om kommunen ikkje ettergir kr. 
872.172.517,80. Grunneigar har kome med forslag om minneleg løysing om at han betalar kr. 
300.000. Rådmannen har ikkje heimel til å inngå avtale om minneleg løysing på desse vilkåra og ber 
om avklaring på om formannskapet stadfester vedtaket av 2013. Det er viktig å avklare dette før 
kravet vert forelda slik at rådmannen kan gå til rettsleg innkreving om det vert naudsynt. 
 



Vedtak 083/13 i formannskapet: 

 
 
Kommunen har hatt ein dialog med heimelshavar for å finne løysing. Han meiner dette er for dyrt og 
at han ikkje er forplikta til å betale heile summen. Rådmannen har verkeleg strekt seg for å finne 
løysing i saka gjennom fleire møte og vilje til å gi eit avslag på betaling av distriktsandelen med kr. 
200-300.000 for å kome til ei minneleg løysing. Lenger kan ikkje rådmannen gå utan å gå utover 
mandatet og kravet til lik handsaming.  
Kronologisk gjennomgang av saka: 
August 2009          Steinsprang på eigedomen 

Oktober 2009            Geolograpport. Informasjon til grunneigar om moglegheitene for 
tilskot til rassikring frå NVE. 

Mars 2010          Nytt ras og synfaring. Kommunen blei einig med grunneigar om å søke NVE om 
tilskot 
Mai 2010           Søknad sendt til NVE 
Juni 2013           Tilsagn tilskot.  
26.11.13             Samrøystes vedtak av formannskapet 
13.5.2014          Grunneigar svarar på avtalen kommunen sendte ut med eit atterhald – vil betale  
                    Maks. 200.000,-. Det blei ikkje akseptert av kommunen. 
14.8.2015          Vurdering av ansvarstilhøve ved advokat Fløisand 
Okt 2015          Underteikna avtale med grunneigar utan atterhald. 
Nov 2015          Prosjektering av rassikring starta opp 
Juni 2016              Konkurranse om utføring av rassikring 
Okt 2016                 Oppstart av arbeid med rassikring 
                              Problem med prosjektering og utføring.  
Haust 2017             Ferdig med rassikring 
14.8.2018          Møte mellom grunneigar og kommunen. Gjennomgang av prosjektet og kostnadane. 
14.5.2019                Brev frå kommunen med krav om betaling av distriktsandel 
Haust 2019-           Fleire dialogmøte mellom grunneigar og kommunen for å finne løysing 
Mai 2020             Grunneigar har advokatbistand og kommunen mottek brev om at grunneigar kan 
                    betale 300.000,- og vurderer rettslege skritt. 
 
Rådmannen har følgt opp vedtaket formannskapet gjorde i 2013. Kommunen har stått på for 
grunneigar og brukt særs mykje ressursar på saka. Dette er kostnadar som kommunen har teke på 
seg og som kjem utanom distriktsandelen. Distriktsandelen gjeld berre utgifter til entreprenør og 
prosjekterande. 
 

· Prosjektet blei fordyra av uføresette vanskar som krevde omprosjektering og innkjøp av 
massar. Dette var ingen direkte feil og det er heilt vanleg at slik skjer i eit byggeprosjekt. Det 



var ikkje mogleg å unngå dei uføresette vanskane. 
· Kommunen nytta mykje ressursar på å få ned kostnadane til prosjekterande og lukkast med 

det. 
· Det fordyra prosjektet at det tok så lang tid å få ein avtale med grunneigar. 
· Kommunen innhenta ein takst på eigedomen for å sjå om det løna seg å rassikre huset. 

Konklusjonen til takstmannen var at dette lønte seg. Denne er bekosta av kommunen. 
· Tidleg i prosessen har grunneigar trukke fram at kommunen har gjort ein feil ved å gi 

byggeløyve på denne eigedomen. Kommunen innhenta ein juridisk vurdering av ansvarstilhøve 
frå advokat Åshild Fløisand. Konklusjonen i vurderinga av 14.8.15, er at det ikkje var grunnlag 
for kommunen å iverksetje særskilde undersøkingar eller stille krav til tiltakshavar før 
byggeløyve blei gjeve. Uansett er dette kravet forelda. Denne er bekosta av kommunen. 

 
Grunneigar ved advokat Jacobsen har i brev av 26.5.20 vist til følgjande grunnlag for å ikkje betale 
beløpet: 
 

1. Kommunen har brote den ulovfesta lojalitetsplikta i kontraktstilhøve 
2. Subsidiært: Avtalen må reviderast etter læren om bristande føresetnader 

 
Tidlegare har grunneigar hevda at han har inngått avtalen under urettmessig press, slik at han ikkje 
er forplikta til å betale beløpet. Rådmannen har forståing for at grunneigaren har kjend seg pressa, 
men kommunen hadde aldri kunne påta seg dette oppdraget om det ikkje hadde vorte underteikna 
ein avtale. 
 
Rådmannen er ikkje samd i at det var illojalt å ikkje informere grunneigar om priser og tilbod. Dette 
er eit samfunnsoppdrag kommunen har teke på seg på vegne av ein innbyggar. Det var og eit krav frå 
NVE om at kommunen skulle stå som ansvarleg for gjennomføring. Ein kunne ha informert betre om 
dei økonomiske konsekvensane og ein har forståing for at dette er krevjande for grunneigar. Sjølv om 
ein hadde informert undervegs, ville det hatt store konsekvensar å stoppe prosjektet. Kommunen 
gjennomførte ein konkurranse om utføring av både prosjektering og utføring av rassikringa. Her må 
kommunen følgje dei reglane som gjeld for offentlege anskaffingar og ein kan ikkje utan vidare 
kansellere eit arbeid ein har inngått avtale om. Det har økonomiske konsekvensar. Krav om tillegg 
som skuldast uføresett arbeid, er heilt vanleg i entreprenørbransjen. Det er noko ein må akseptere 
som byggherre når entreprenøren har krav på det etter kontrakten. Dette skjedde i denne saka. 
Prosjekterande la til grunn at ein kunne nytte stadlege massar, men det viste seg å ikkje vere mogleg. 
Berre det auka kostnadane med over ein halv million. 
 
Dersom det skulle ha vore mogleg for grunneigar å stoppe rassikringa, ville ikkje huset blitt rassikra 
og ein ville heller ikkje motteke tilskot frå NVE. Påløpte kostnadar måtte grunneigar ha betalt. Det var 
inngått ein bindande avtale med Hansen & Eknes AS og det er ikkje gitt at ein kunne stoppe arbeidar 
utan at det hadde med ført ytterlegare fare for dei sjølv og andre i området.  
 
Grunneigar meiner det var ei føresetnad at dei totale kostnadane ikkje skulle overstige kr. 1.827.000 
eks. mva og at det difor føreligg bristande føresetnader. Kommunen fekk utarbeidd kostnadsoverslag 
frå konsulent og dette blei lagt til grunn for søknaden til NVE. Dette er vanleg praksis. Grunneigar 
meiner kostnadsoverslaget skal leggjast til grunn for kva han skal betale i distriktsandel. Dette har 
aldri vore praksis i kommunen og det ville innebære et stort ansvar for uføresette hendingar og 
mogleg stor ekstra utgift for kommunen. Dette ville bety at kommunen tek på seg ansvar for 
rassikring av private bygg i større utstrekning enn å nytte administrative ressursar til utføring og 
oppfølging. Vidare vil ein slik praksis gjere det særs vanskeleg for kommunen å gå inn i slike saker i 



framtida. 
 
Eit særs viktig moment i saka er at det var avgjerande for bebuarane å få sikra huset. Konsekvensen 
av manglande rassikring, ville vere at  huset ville vere farleg å bu i. Dersom dei ikkje ville bu i eit 
rasfarleg hus, måtte dei ha seld huset slik det var. Det ville og ha medført store kostnadar for dei. 
Klimaendringane har vist at tilhøva endrar seg og kor viktig det er med rassikring. I dag har 
bebuarane eit trygt hus å bu i.  
 
Det må og vektleggast at grunneigar sjølv har bidratt til høgare kostnadar. Søknaden til NVE blei 
sendt i 2010 medan avtalen blei underteikna av grunneigar utan atterhald i 2015. 
 
Rådmannen har forståing for at grunneigar er kome opp i ein særs vanskeleg situasjon, men meiner 
kommunen ikkje er forplikta til å påta seg meir ansvar enn det som allereie er gjort. Det er nytta 
minst 700 timar av tilsette i kommunen for å følgje opp denne saka. Det er lagt ned ein betydeleg 
innsats over fleire år og kostnaden er dekka av kommunen. 
 
Eit anna viktig moment er at omsynet til lik handsaming i desse sakene. Ut frå det rådmannen 
kjenner til, er det ingen andre som har sluppet å betale distriktsandelen eller fått avslag. Det einaste 
unntaket er Votlo, men det er ein heilt spesiell sak. Det må og takast omsyn til mogleg presedens. 
Rådmannen meiner det ikkje er gode grunnar for å ettergi eit så stort beløp som grunneigar ber om. 
 
 
 
Formannskapet sitt vedtak lyder som følgjer:  
 

 
 
Det er framsett krav frå 1/3 av medlemmar i heradsstyret om å få saka opp for heradsstyret, sjå 
vedlagte krav. 
 
Nytt i saka sidan vedtaket 25.11.20, er at kommunen har sendt prosessvarsel til motparten og 
stemning til tingretten med krav om betaling av distriktsandelen.  
 
Kommunen sin advokat meiner vi har god dokumentasjon for kravet. 
 
Vurdering 
Dersom heradsstyret gjer vedtak om at kommunen skal dekke distriktsandelen, vil dette vere eit nytt 



prinsipp i kommunen. Viss kommunen skal dekkje distriktsandelen for private eigedomar så må dette 
gjelde for alle framtidige saker om rassikring, elles vil kommunen drive forskjellshandsaming av 
innbyggarane. Det vil etter rådmannen si vurdering gjer at kommunen ikkje lengar kan ta på seg å 
hjelpe til med å rassikre private eigedomar (Søknadar til NVE, rådgjeving og prosjektering og 
gjennomføring).  
 
I denne konkrete saka, vil kommunen i tillegg måtte dekke eigne kostnadar til advokat og dei 
kostnadane Hekland har hatt hittil i saka til advokat. Til saman vil dette utgjere mellom 1,5-2 
millionar. Dette kjem i tillegg til alle dei administrative ressursane vi har nytta på dette prosjektet 
over fleire år. Rekninga må takast over drift og det vil bety nedskjæring på andre område. Dette vil få 
store konsekvensar for drifta. 
 
Konklusjon 
Rådmannen tilrår at heradsstyret oppretthold formannskapet sitt vedtak 113/20. 
 
 
 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

036/21 
 

Heradsstyret PS 07.04.2021 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Hege Eeg  18/1729 
 

Vevletveit - Orientering om dom frå lagmannsretten  
 

Vedlegg: 
6/1 - Dom frå lagmannsretten 
EDOCS-#2037262-v1-Vurdering_dom_og_anke_unntatt_offentlighet 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Heradsstyret gir rådmannen mynde til å anke saka i den utstrekning det er hensiktsmessig. 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Kommunen blei saksøkt av Fotlandsvåg Maskinentreprenør med krav om erstatning. Tingretten avsa 
dom i kommunen si favør 14.10.10. Den blei anka av saksøkar. Lagmannsretten har avsagt dom i 
saksøkar si favør 12.3.21.  
 
Kort oppsummering av dommen: 
 
Lagmannsretten har delt seg og fleirtalet har kome til at det føreligg eit ansvarsgrunnlag. Kommunen 
fatta eit uheimla vedtak om stans av verksemda 14.3.18. Rettens mindretal er tydeleg på at det klart 
ikkje er ansvarsgrunnlag og sluttar seg i alle sentrale trekk til det kommunen har lagt fram. Fleirtalet 
har tilkjent erstatning for ein relativt sett mindre post på ca. 600 000 for reguleringsutgifter, ut frå 
det samla kravet som var på 8,4 mill for tingretten.    
  
Rådmannen er nøgd med at den store erstatningsposten som var omsetningstap, blei avvist av 
lagmannsrettens fleirtal. Det er vidare viktig at saksøkars påstandar om brot på 
anskaffingsregelverket, boikottlova, og markedsføringslova blei frafalt for lagmannsretten, og at 
påstandar om maktmisbruk og motarbeiding av verksemda ikkje dannar grunnlag for erstatningen 
som er utmålt. Saksøkar har ikkje fått medhald i dei største og viktigaste delar av sitt krav.  
 
 
Rådmannen har motteke tilråding frå advokatføretaket Harris ved Henrik Lande om anke av dommen 
til Høyesterett ut frå desse hovudpunkta 

· Klar dissens  
· Mangelfulle domsgrunnar 
· Feil rettsanvending på fleire punkt 
· Dommen er eit utslag av feil vurdering av bevis 
· Avgjerd om sakskostnadar står føre som feil ut frå resultatet i saka 



 
Ein anke kan bety oppheving av dommen eller at Høyesterett handsamar saka sjølv. Ein kan ikkje 
utelukke at saksøkar vil anke dommen.  
 
Frist for anke er 19.4, men bør leverast i god tid før det. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer at kommunen bør anke dommen. Det kan drøftast kva anken skal innehalde, 
men det må avklarast nærare med kommunen sin advokat. 
 
Sjølve anken vil ikkje vere ein stor kostnad for kommunen. Om Høyesterett vel å ta opp saka til 
handsaming, vil det verte kostnadar til advokatbistand. Det er ikkje mogleg å gi eit overslag på kva 
det vil kunne koste. Det avheng av fleire faktorar. På den annan side kan det vere ei vinst for 
kommunen å anke. 
 
Dommen løyser ikkje alle tilhøve i saka. Direktoratet for mineralforvaltning har ikkje handsama ferdig 
søknaden om konsesjon. Det er naudsynt om drifta skal halde fram. Ein veit ikkje korleis 
Statsforvaltaren vil handtere dommen om den vert rettskraftig. Statsforvaltaren har ei klagesak, kor 
kommunen har gjort vedtak om retting da saksøkar har gått utanfor regulert område, og vedtak om 
stans av verksemda. Heradsstyret bør merke seg at rettens fleirtal ikkje har konkludert med at nokon 
av vedtaka i saka er ugyldige. 
 
Konklusjon 
Rådmannen ber om at heradsstyret vurderer tilrådinga frå advokat Lande og gir mynde til å anke 
saka i den utstrekning det er hensiktsmessig. 
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Saken gjelder spørsmålet om en selvstendig næringsdrivende har krav på erstatning etter 
påstått ulovhjemlet offentlig myndighetsutøvelse.  
 
Bergen tingrett avsa 14.10.2019 dom med slik domsslutning: 
 

1. Osterøy kommune frifinnes.  
2. Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS dømmes til å betale sakskostnader til Osterøy kommune 

med kr 812.250,- inkl mva innen 14 – fjorten dager fra dommens forkynning.  

 

Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS – heretter ankeparten eller tiltakshaver – har i rett tid 
anket dommen til Gulating lagmannsrett. Anken er rettet mot tingrettens bevisbedømmelse 
og rettsanvendelse. 

 
Osterøy kommune v/ ordføreren – heretter ankemotparten eller kommunen – har inngitt 
tilsvar til anken. I tilsvaret er anken påstått forkastet. 
 
Ankeforhandling ble holdt i lagmannsrettens rettsbygning, Gulatings Plass nr. 1 i Bergen, i 
tidsrommet 23.11.-27-11-2020. For ankeparten møtte daglig leder Roger Hartveit sammen 
med sin prosessfullmektig, advokat Jan Magne Isaksen. Ankeparten ble ellers bistått av 
rettslig medhjelper, advokat Jonn Ramsvik. For ankemotparten møtte advokat Henrik Lande. 
Som partsrepresentant for Osterøy kommune møtte juridisk rådgiver Hege Eeg med 
fullmakt. Bevisførselens art og omfang fremgår av rettsboken. 
 
For lagmannsretten står saken i en noe annen stilling enn for tingretten ved at partenes 
påstandsgrunnlag i ikke ubetydelig grad er endret og utbygget. Sakens bakgrunn bygger på 
en langvarig prosess mellom partene og den private partens rettsforgjenger fra slutten av 
1980-tallet og frem til i dag. For lagmannsretten har ankeparten frafalt sine anførsler knyttet 
til at kommunen på erstatningsbetingende måte har opptrådt i strid med 
anskaffelsesregelverket, boikottloven eller markedsføringsloven.  
 

Sakens bakgrunn i hovedtrekk 
 
Høsten 1988 innsendte Olav Vevletveit, som grunneier, og Magnus Tyssebotn, som 
tiltakshaver og forpakter, søknader til flere offentlige instanser om tillatelse til etablering av 
steinknuserverk på gbnr. 6/1 i Osterøy kommune. Slik søknad ble sendt til bygningsrådet i 
kommunen 22.11.1988, til Fylkesmannen i daværende Hordaland, Statens 
Forurensningstilsyn (SFT), Statens Vegvesen og teknisk etat i kommunen 28.11.1988. 
Søknaden som ble sendt kommunen, ble deretter videresendt til formannskapet og 
landbruksmyndighetene i kommunen som henholdsvis skulle treffe vedtak etter plan- og 
bygningsloven og jordloven.  
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Søknaden etter plan- og bygningsloven, omfattet «varige konstruksjoner og anlegg», 
«masseuttak/fylling» og «anna». Bortsett fra at det fra landbruksmyndighetene ble påpekt at 
det ikke forelå noen leieavtale mellom grunneier og forpakter, ble søknaden gitt en positiv 
vurdering av kommunale myndigheter. Det ble imidlertid uttrykkelig fremholdt at tiltaket 
krevde samtykke fra SFT. I slutten av februar 1989 ble søknaden videresendt til SFT med 
henvisning til at søknaden var «godkjend i kommuneplansamanheng». Det ble i mars samme 
år også gitt tillatelse av landbruksmyndighetene til omdisponering etter jordlovens 
bestemmelser. 
 
Eiendommen der steinknuseverket skulle etableres var i kommuneplan fra 1980 utlagt til 
jordbruk/skogbruk/naturområde, og i kommuneplan fra 1989 som LNF-område. Det var den 
gang ikke utarbeidet kommunedelplan eller reguleringsplan for området. 
 
Etter at drift var igangsatt innkom en del klager fra omkringliggende naboer, men uten at det 
ledet til stans av driften. I tilknytning til behandlingen av en av disse klagene, fremholdt også 
kommunen at spørsmålet om utarbeidelse av reguleringsplan allerede var vurdert. I et brev 
til klagers advokat av 14.09.1989, anså kommunen utarbeidelse av reguleringsplan 
unødvendig under henvisning til at det  

 
førelåg søknad om drift av stasjonært pukkverk etter forureiningslova og saka av den grunn 
ville verta kunngjort på vanleg måte etter sakshandsamingsreglane for forureiningssaker, fann 
ein det lite hensiktsmessig å krevja reguleringsplan over dette området.  
 
Av søknaden, som er underteikna av Magnus Tyssebotn, går det og fram at området etter 
driftsperioden skal førast attende til produktivt landbruksareal. 

 
SFT gav tillatelse til utslipp 26.11.1992.  
 
Midt på 1990-tallet oppstod det privatrettslig konflikt mellom grunneier og Magnus 
Tyssebotn som ledet til et rettslig etterspill for Nordhordland herredsrett i 1997. 
Herredsretten, som avsa dom i saken 09.07.1997, konkluderte med at Magnus Tyssebotn i 
egenskap av tiltakshaver vesentlig hadde misligholdt avtalen med grunneier. Konflikten 
medførte at Roger Hartveit kom inn på tiltakshaversiden fra 1995. Roger Hartveit fikk 
formelt overdratt driftstillatelsen 19.01.1999, og han inngikk leiekontrakt med grunneier for 
en periode på 10 år 19.12.2005.  
 
Overdragelsen av konsesjonen ble meddelt Fylkesmannen i Hordaland, som i brev til Roger 
Hartveit datert 20.05.1999 tok overdragelsen til underretning. Det fremgår av brevet at 
Fylkesmannen for fremtiden ville forholde seg til FM som rette vedkommende i forhold til 
konsesjonen. Fylkesmannen sendte kopi av brevet til Osterøy kommune, teknisk sektor.  
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I etterkant av at det kom til tvist mellom aktørene i saken her, er det fra ankemotparten 
fremholdt at det i perioden mellom 1992-1999 helt var stans i virksomheten. Lagmannsretten 
vender under egne avgjørelsesgrunner i nødvendig grad tilbake til dette spørsmålet, og den 
eventuelle rettsvirkning av dette. 
 
Osterøy kommune igangsatte deretter arbeidet med ny kommunedelplan for det aktuelle 
området i 2001. Arealet hvor steinknuseverket lå, ble i denne forbindelse omregulert fra LNF 
til område for masseuttak. Kommunen oppstilte etter hvert, og som del av dette arbeidet, et 
krav om at steinknuservirksomheten som ble drevet på eiendommen krevde utarbeidelse 
reguleringsplan. Slikt krav ble oppstilt av kommunen blant annet i 2005, 2007 og 2012. Den 
18.01.2012 tilskrev kommunen tiltakshaver og ba om tilbakemelding på fremdriften i 
reguleringsarbeidet. Henvendelsen ble ikke besvart tilfredsstillende, og kommunen traff 
20.08.2012 slik stoppordre: 
 

Når ein ser på drifta av knuseverket og uttaket av stein og tilbakeføringa til jordbruksdrift har 
ikkje dette gått føre seg etter slik løyvet set vilkår om. I tillegg skjer uttaket av stein utanom 
dei rammer som var omsøkt og som det i si tid blei gjeve løyve til. 

 
Det blir med dette gjeve omgåande stoppordre på steinknuseverket på gnr. 6 bnr. 1 i 
Osterøy Kommune - seinast 24.08.2012. 

 

Driften av steinknuseverket fortsatte etter dette tidspunktet. Ny stoppordre ble truffet av 
kommunen 22.04.2016, hvor det innledningsvis i kommunens vedtak fremholdes: 
 

Saka gjeld ulovleg masseuttak på eigedommen gnr. 6 bnr. 1 i Osterøy kommune. Det vart per 
20. august 2012 gjeve stoppordre for drifta av steinknuseverket som ikkje er etterkomen. 
Vidare har Fylkesmannen i Hordaland i sitt brev av 13. mars 2014 slege fast at drifta av 
steinknuseverk på eigedommen er i strid både med reglane i jordlova og plan- og bygningslova 
(pbl). Brevet følgjer for god ordens skuld vedlagt her.  
 
Som det framgår av Fylkesmannen sin uttale utløyser drifta på eigedommen i henhold til OA 
§ 12-1 andre ledd eit krav om reguleringsplan. I tillegg er det krav om byggesaksbehandling 
for vesentlege terrenginngrep etter OA § 20-1 bokstav k. Drifta på eigedommen representerer 
såleis eit ulovlig tiltak, og det iverksettes med dette ulovlighetsoppfølgning etter reglane pbl 
kap. 32. 

 
Vedtaket ble opphevet av fylkesmannen 06.09.2016 på grunn av saksbehandlingsfeil. 
Driften av knuseverket fortsatte også etter dette tidspunktet. Kommunen fattet deretter nytt 
vedtak 23.08.2017, hvor det ble gitt pålegg om stans og utarbeidelse av reguleringsplan som 
vilkår for fortsatt drift. I vedtaket er kommunens sammenfattende syn på rettmessigheten av 
driften på Vevletveit siden oppstarten i 1989 begrunnet. Også dette vedtaket ble opphevet 
av fylkesmannen, jf. vedtak av 30.01.2018. Begrunnelsen var som følger: 
 

Fylkesmannen er samd med kommunen i at tiltaket her er søknadspliktig. Det gjeld eit større 
steinbrot, og fell såleis inn under omgrepet vesentleg terrenginngrep i plan- og bygningslova 



 

 - 5 - 19-189107ASD-GULA/AVD2 

§ 20-1 fyrste ledd bokstav k). Denne er ein vidareføring av 1985-lova sine føresegner. Sidan 
det ikkje er laga reguleringsplan, vil unnataket i pbl § 20-5 jf byggjesaksforskrifta § 4-3 fyrste 
ledd bokstav g ikkje frita frå søkeplikta. Om drifta held fram etter at kommunedelplanen vart 
gjeldande, er det såleis plikt til å søke løyve etter pbl. § 20-3. 
 
Når løyve manglar, kan ein gje pålegg. Etter § 32-3 kan pålegget gå ut på retting, opphøyr av 
bruk, forbod mot fortsett verksemd og sansing av arbeid.  
 
Kommunen har rett i at det er ein plikt til å lage plan, men har feil når dei krev at denne vert 
utarbeida som eit ege pålegg. Reguleringskravet er ikkje nokon plikt som står på eige bein, 
korkje etter lova eller etter planen. Desse krev heller at det skal liggje føre ein plan om det vert 
søkt om tiltak. 

 
Kommunen traff deretter ytterligere vedtak om stans og tvangsmulkt 14.03.2018. 
Grunnlaget var det samme som tidligere, nemlig at virksomheten på Vevletveit var ulovlig. 
Vedtaket ble stadfestet av fylkesmannen 11.10.2018.  
 
Ankeparten fikk med bistand fra Multiconsult i tiden etter stansingsvedtaket utarbeidet 
reguleringsplan for området. Kommunen fattet 20.02.2019 slikt vedtak: 
 

1. I medhald av plan og bygningslova § 12-12 vert framlegg til Detaljregulering masseutttak 
Vevletveit Plan ID 12532016001 med føresegner, plankart og planskildring datert 
22.01.2019, VA rammeplan 20.06.18. og tilhøyrande vedlegg vedteke. 

2. Detaljregulering masseuttak Vevletveit gjeld framfor deler av Reguleringsplan for RV 567 
Hauge - Lonevåg 

 
Den 05.11.2018 søkte ankeparten Direktoratet for Mineralforvaltning (DFM) om 
driftskonsesjon. Søknaden er ikke ferdigbehandlet i direktoratet på det tidspunkt 
lagmannsretten behandler anken. 
 

Partenes påstander og påstandsgrunnlag 
 
Ankeparten – Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS – har nedlagt slik påstand og 
sammenfatningsvis gjort gjeldende følgende påstandsgrunnlag: 

 
1. Osterøy kommune dømmes til å betale erstatning til Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS    
med et beløp fastsatt etter rettens skjønn. 

 
2. Osterøy kommune dømmes til å erstatte Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS sine 
sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 

 
Tingrettens dom er uriktig i begrunnelse og resultat.  
 
Ankepartens hovedanførsel er at kommunen handlet urettmessig og erstatningsbetingende 
da det for det første ble truffet vedtak med pålegg om stans av all virksomhet innen 
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31.12.2019, eller senest 650 dager fra endelig vedtak, jf. Osterøy kommunes stoppvedtak av 
14.03.2018. Kommunen handlet også erstatningsbetingende da det ble truffet vedtak om 
tilbakeføring av utsprengte masser innen 12.06.2020, jf. vedtak av 12.05.2020. Ankeparten 
er påført et økonomisk tap som skal utmåles etter rettens skjønn. Tapet omfatter påløpte 
kostnader til reguleringsarbeid, advokatbistand, anslåtte og påløpte driftskostnader og tapt 
fortjeneste. Det foreligger faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom kommunens 
ansvarsbetingende handlinger og ankepartens økonomiske tap. Det er et sentralt og 
avgjørende spørsmål i saken hvilke tillatelser til drift av knuseverket som ble gitt i perioden 
1989-1992, og hvilket rettslig vern disse tillatelsene har mot senere omregulering. 
 

I november 1988 søkte Olav Vevletveit, i egenskap av grunneier, og Magnus Tyssebotn, 
som tiltakshaver, om etablering av steinknuserverk på gnr. 6 bnr. 1 i Osterøy kommune. 
Formålet med tiltaket var masseuttak og deretter tilbakeføring til jordbruksformål. Den 
12.01.1989 tok bygningsrådet i Osterøy kommune stilling til søknaden i relasjon til den 
dagjeldende plan- og bygningslov. Bygningsrådet var ikke kompetent vedtaksorgan etter 
forurensningsloven. Derfor måtte saken sendes SFT (Statens forurensingstilsyn). I medhold 
av plan- og bygningsloven § 117 godkjente bygningsrådet søknaden om plassering av 
steinknuseverket og plassering av brakker, men med forbehold om at SFT senere godkjente 
søknaden. For øvrig ble saken tilbakesendt til formannskapet i kommunen, fordi det angitte 
sprengningsområdet ble oppfattet å være utvidet sammenlignet med det som formannskapet 
i første omgang hadde samtykket til. Formannskapet hadde deretter ingen merknader til 
utvidelsen. 
 
Bygningsrådet ble orientert om formannskapets enstemmige avgjørelse den 26.01.1989. Den 
23.02.1989 oversendte bygningsrådet søknaden med vedlegg til SFT. Det ble i den 
forbindelse opplyst at søknaden er «godkjend i kommunalplansamanheng». Den 01.03.1989 
ga Fylkeslandbruksstyret på nærmere bestemte vilkår tillatelse til det omsøkte tiltaket etter 
bestemmelsene i jordloven. Den 26.11.1992 ga SFT på nærmere bestemte vilkår konsesjon 
til det omsøkte tiltaket på vilkår. Det anføres at søknaden etter dette var behandlet av alle 
relevante offentlige myndigheter etter reglene i den dagjeldende plan- og bygningslov, 
jordloven og forurensingsloven. Ankeparten overtok formelt konsesjonen etter Magnus 
Tyssebotn etter forurensingsloven 19.01.1999, jf. brev fra Fylkesmannen av 14.05.1999.  
 
I juni 2001 startet Osterøy kommune arbeidet med ny kommunedelplan. Ny slik plan for 
Hauge for perioden 2006 – 2018 ble vedtatt 15.11.2006. Steinknuseverket på gnr. 6 bnr. 1, 
ble omhandlet i planens «Føresegner og retningslinjer, hvor det ble fastsatt at «[v]idare 
arbeid og tiltak kan ikkje finna stad før området inngår i reguleringsplan». Med henvisning 
til den vedtatte kommunedelplanen, fremmet kommunen deretter nytt krav om oppstart og 
utarbeidelse av (privat) reguleringsplan for knuseverket 30.07.2007. Den 24.09.2007 søkte 
ankeparten deretter om oppstart av privat reguleringsplan, men uten bistand av 
plankonsulent.  
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Den 20.08.2012 fattet kommunen vedtak om «stoppordre» med henvisning til manglende 
oppfyllelse av vilkårene i Fylkeslandbruksstyrets vedtak etter jordloven av 01.03.1989. Etter 
krav fra kommune ble det gjennomført et nytt oppstartsmøte for (privat) «Detaljregulering 
masseuttak Vevletveit» 06.04.2016. På dette tidspunktet hadde ankeparten bistand av 
Multiconsult i sitt private planarbeid.  
 
Den 22. april 2016 fattet Osterøy kommune vedtak om «stoppordre», uten forutgående 
varsel, samt varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt. Vedtaket ble opphevet av 
Fylkesmannen 06.09.2016. Den 23.08.2017 fattet Osterøy kommune nytt vedtak, hvor 
ankeparten ble pålagt å utarbeide reguleringsplan. Også dette vedtaket ble opphevet av 
Fylkesmannen, jf. vedtak av 30.10. 2017. Den. 14.03.2018 fattet Osterøy kommune nytt 
vedtak med pålegg om stans, slik det foran er anført. Vedtaket ble stadfestet av 
Fylkesmannen 11.10. 2018, Fristen på 650 dager etter vedtaket, utløp den 22.06.2020. Den 
12.05.2020 fattet Osterøy kommune nytt vedtak med pålegg om retting og tvangsmulkt. 
Pålegget gjelder et krav om tilbakeføring av terreng. Vedtaket er påklaget, men klagesaken 
er ikke avgjort.  
 
Ved kommunens urettmessige myndighetsutøvelse, er ankeparten påført en skade av 
økonomisk art som har erstatningsrettslig vern. Rettslig kan kravet hjemles i 
skadeserstatningsloven § 2-1. Krav om erstatning for påløpte kostnader og tapte 
driftsinntekter er i saken her relatert til ankepartens ordinære forretningsdrift. Det dreier seg 
derfor ikke om usikre og tilfeldige inntektsmuligheter. Også tapte driftsinntekter har 
erstatningsrettslig vern, jf. HR-2001-1209. Uansett reiser saken her i første rekke spørsmål 
om det foreligger ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. 
 
Det er ikke grunnlag for å frita kommunen for erstatningsansvaret. Det er i den forbindelse 
ikke bestridt at ankepartens virksomhet er underlagt konsesjonsplikt, jf. mineralloven § 43. 
Ankeparten har hatt konsesjon fra SFT siden 1992, og Direktoratet for mineralforvaltning 
var kjent med ankepartens virksomhet siden før overgangsreglenes utløp 01.01.2015. 
Ankeparten har sendt inn driftsrapporter for 2016-2019. Direktoratet har aldri ilagt 
ankeparten sanksjoner, slik direktoratet regelmessig gjør. Tvert imot må det legges til grunn 
at samarbeidet mellom ankeparten og vedkommende forvaltningsmyndighet har vært god. 
Det er her sentralt at kommunen ikke forvalter regelverket eller har kompetanse etter 
mineralloven.  
 
Ankemotparten har feilaktig anført at et eventuelt tap på ankepartens side ikke har 
erstatningsrettslig vern med bakgrunn i kravet til CE-merking. Det er for det første usikkert 
om kravet til CE-merking, som er en indikator for et produkts overholdelse av nyere EU-
lovgivning, gjelder ordinær «pukk» og/eller «grus». Dernest er ankepartens virksomhet så 
vidt begrenset at det kan stilles spørsmål om CE-merking er gjennomførbart for den type 
mindre knusevirksomhet som ankeparten driver. For det tredje sørger ankeparten for at 
«sikteprøver» gjennomføres av uavhengige tredjeparter ved behov, og det er sjelden at slike 
prøver etterspørres.  
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Myndighetsutøvelsen fra kommunen er uhjemlet. I 1988-1989 var etablering av 
steinknuseverk og masseuttak kombinert med utbedring av jordbruksareal, regulert av den 
dagjeldende plan- og bygningslov fra 1985 og jordlova fra 1955, samt den någjeldende 
forurensningslov fra 1981. Det må legges til grunn at tillatelse til igangsetting og drift forelå 
etter samtlige regelsett. Fremdriftsplanen for steinknuseverket på Vevletveit, la til rette for 
en forbedring av jordbruksarealet. Etter ankepartens syn er det derfor usikkert om en 
etappevis og midlertidig omdisponering av jordbruksland var omfattet av den tidligere 
gjeldende vernebestemmelse i jordloven § 54. Etter nevnte bestemmelse kunne det gis 
dispensasjon, slik at jordbruksinteressene måtte vike. Fylkeslandbruksstyret hadde 
vedtakskompetanse og sluttet seg på vilkår enstemmig til fylkeslandbrukssjefens innstilling, 
jf. jordlova § 54 første ledd andre punktum. I dette tilfellet kan det ikke legges til grunn at 
ferdigstillelse skulle skje innenfor en tidsramme på 8-9 år, selv om søknaden beskrev en slik 
ferdigstillelsesperiode. For eksempel fant grunneier selv, Olav Vevleteveit, en slik 
tidshorisont urealistisk. Når det i søknaden ble nevnt en slik tidsramme, henger det 
sannsynligvis sammen med at det utløste et krav om konsesjon om tiltakets varighet var på 
10 år eller lengre.  
 
I 1989 krevde den dagjeldende plan- og bygningslov ikke byggetillatelse for tiltaket på 
Vevletveit. Plassering av et midlertidig knuseverk, masseuttaket, samt etterfølgende 
tilbakeføring til landbruksareal, krevde således ikke tillatelse etter lovens § 93 bokstav a-f. 
Kravet til byggetillatelse for tiltak som innebar «vesentlige terrenginngrep», ble først inntatt 
i loven i 1995. For tiltak som falt inn under lovens § 84, d.v.s. «varige konstruksjoner og 
fylling» som ikke falt inn under § 93, gjaldt øvrige bestemmelser i loven bare så langt disse 
passet. Etter plan- og bygningsloven § 81 andre ledd fulgte det for eksempel at melding til 
bygningsrådet var tilstrekkelig om arbeidet ville bli utført i samsvar med bestemmelsen eller 
regler gitt i medhold av bestemmelsen. Slik saken er opplyst kan det se ut som om 
kommunen har ansett samtykke fra bygningsrådet påkrevd, jf. § 84 jf. § 117. Dette 
underbygges også av at det er vist til forslaget til kommunedelplan. Antagelig var alene 
melding tilstrekkelig for å igangsette tiltaket, men her har ankeparten fått et uttrykkelig 
samtykke. Vedtaket var enstemmig med forbehold om tillatelse fra SFT. Det er nærliggende 
å tolke samtykke til også å omfatte utvidelsen av masseuttaksområdet. Den videre 
saksbehandling lokalt viser at masseuttaket var ønsket i kommunen. Dette fremgår også av 
kommunens oversendelse til SFT, hvor det uttrykkelig fremholdes at tiltaket er godkjent i 
«kommuneplan-sammenheng». Innholdet i møteboken fra bygningsrådet 08.06.1989 endrer 
ikke på dette. Det fremgår her at en, etter å ha vurdert innkommet klage, likevel fant 
kommunens saksbehandling korrekt. Kommunens skriv til advokat Atle Kaurin Nilsen, må 
også oppfattes slik at kommunen selv mener at samtykke til tiltaket er gitt. Det opplyses ikke 
at bygningsrådet ikke har gitt samtykke, tvert imot. For eksempel opplyses det i brevet at 
utarbeidelse av reguleringsplan ikke er funnet nødvendig for tiltakets igangsetting.  
 
I forhold til ankemotpartens anførsel om at det heller ikke er søkt om dispensasjon, gjøres 
først og fremst gjeldende at det er tvilsomt om området på Vevletveit var å regne som 
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regulert i april 1989. I så fall var det ikke noe å dispensere fra. I den grad arealet var regulert, 
var det avsatt til LNF. Søknaden og de etterfølgende tillatelser, viser at formålet var en 
etappevis tilbakeføring til landbruksareal. En slik utvikling ville vært i samsvar med 
arealplanen. Det tillå bygningsrådet å dispensere fra arealplanen, og det samtykke som er 
gitt, må derfor anses som en dispensasjon.  
 
Når det gjelder tiltakets forhold til forurensningsloven, fremheves at saken ble oversendt 
SFT i februar 1989 og konsesjon ble gitt 26.11.1992. Etter ankepartens syn hadde 
virksomheten derfor ikke bare tillatelse til drift i henhold til plan- og bygningsloven og 
jordlova, men utslippstillatelse ble også gitt i medhold av forurensningsloven. Bevisførselen 
må ellers forstås slik at det ikke var stans i driften i perioden fra 1994/1995 – 1999 med den 
konsekvens at tillatelsen falt bort etter konsesjonsvilkårene, jf. punkt 6.9. 
 
Driften av steinknuserverket/tiltaket hadde i det hele rettslig vern mot etterfølgende krav fra 
kommunen om reguleringsplan for driften på Vevletveit. Tillatelsen etter § 84 i den tidligere 
gjeldende plan- og bygningslov, samt etter øvrige relevante regelsett, ble følgelig ikke 
respektert. Kommunedelplanen for perioden 2006-2018 grep uhjemlet inn eksisterende 
tillatelser. Plan- og bygningsloven § 11-6, gjelder etter sin ordlyd bare nye tiltak eller en 
utvidelse av eksisterende tiltak. Det innebærer at tiltaket bare kunne avvikles ved 
ekspropriasjon mot full erstatning, eller ved at tiltakshaver muligens måtte akseptere en viss 
reduksjon av masseuttaket. Mineralloven oppstiller for sin del ingen krav til utarbeidelse 
avreguleringsplan. Kravet om utarbeidelse av en privat reguleringsplan for området, bygger 
på ankemotpartens uholdbare og vedvarende standpunkt om at tillatelse til drift ikke forelå 
etter plan- og bygningsloven. Kommunens krav er på dette punkt ikke i samsvar med de 
grunnleggende krav til god forvaltningsskikk og forsvarlig saksbehandling. Konkret har 
kommunen også forsømt sin utrednings- og veiledningsplikt etter forvaltningsloven. 
Reguleringsplanen som Multiconsult utarbeidet griper også inn i de gitte tillatelser. 
 
I saken her har kommunen truffet minst to ugyldige vedtak. Men det er ikke noe vilkår for 
krav på erstatning som følge av offentlig myndighetsutøvelse at det kan konstateres at ett 
eller flere vedtak er ugyldige, jf. HR-2018-2388-A, premiss 51 med ytterligere henvisninger. 
For å ilegge erstatningsansvar må det likevel kreves at det offentlige, i dette tilfellet 
kommunen, har opptrådt urettmessig, jf. Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. 
utgave 2015, side 546-547. Det skal mye til for at det offentlige kan frifinnes på grunnlag av 
en aktsom rettsvillfarelse. Det gjelder en streng aktsomhetsnorm ved uhjemlet 
myndighetsutøvelse, jf. HR-2009-368-A. Avvikene fra kravene til forsvarlig saksbehandling 
medfører regelmessig at kravet til ansvarsgrunnlag er oppfylt. 
 
Kommunen undersøkte ikke alle relevante arkiver for å skape klarhet i de faktiske forhold. 
Saken skiller seg således fra de tilfeller hvor det offentlige bygger vedtak på uriktig 
rettsanvendelse. Den tillatelse som ble gitt til driften i 1989, ble først funnet av ankepartens 
daværende advokat i 2018. Til tross for dette og sine egne manglende undersøkelser, har 
kommunen omtalt ankepartens virksomhet som «ulovlig». Den omstendighet at 
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virksomheten var «ulovlig», er også kommunisert til pressen og publikum, og for øvrig 
tilflytt ankepartens kunder. Svakheten ved kommunens egen saksbehandling har også smittet 
over på Fylkesmannens stadfestelsesvedtak av 11.10.2018, jf. HR-1997-15-B. 
 
Kravet til rettslig og faktisk årsakssammenheng er oppfylt. Kommunen er ansvarlig for 
påregnelig økonomisk tap som ankeparten er påført som følge av uhjemlet 
myndighetsutøvelse sammenholdt med øvrige skadevoldende handlinger. Tvilsrisikoen bør 
i et slikt tilfelle ligge på ankemotparten. Ankeparten ville ikke blitt påført driftskostnader til 
konsulenter og juridisk bistand, samt innkjøp av stein om kommunens handlinger tenkes 
fraværende. Det var også en påregnelig følge av kommunens erstatningsbetingende 
handlinger at ankeparten ville få reduserte driftsinntekter. Ettersom kompetent myndighet 
etter mineralloven ikke har gitt pålegg om stans av virksomheten, er ikke «årsaksrekken» 
brutt. 
 
Erstatningen må utmåles skjønnsmessig. Det er ankepartens økonomiske tap som skal 
erstattes. Totalt anslås tapet til 1 551 018 kroner. Beløpet inkluderer tapsposter som 
kostnader til reguleringsarbeid, advokatbistand, anslått tapt fortjeneste og økte 
driftskostnader. Bevisbyrden for et alternativt hendelsesforløp må her ligge på kommunen, 
jf. HR-2002-443-A. 
 
Ankemotparten – Osterøy kommune v/ ordføreren – har nedlagt slik påstand og 
sammenfatningsvis gjort gjeldende følgende påstandsgrunnlag: 

 
1. Anken forkastes. 
2. Ankemotparten tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 

 

Osterøy kommune er ikke rett saksøkt for kravet om erstatning for feil i offentlig 
myndighetsutøvelse ved det pålegg om stans som ble truffet i 2018. Et slikt 
ugyldighetssøksmål må rettes mot staten. Denne del av søksmålet må derfor avvises. Osterøy 
kommune har under enhver omstendighet ikke opptrådt erstatningsbetingende, og det 
foreligger ikke ansvarsgrunnlag.  
 
Ankepartens virksomhet har ikke i dag, og har heller ikke tidligere hatt nødvendig lovpålagte 
og grunnleggende tillatelser for sin virksomhet, herunder etter mineralloven og plan- og 
bygningsloven. Den opprinnelige søknaden beskrev en varighet på 8-9 år, og denne 
forutsetningen er klart brutt. Det har aldri vært søkt om eller innvilget dispensasjon fra den 
bakenforliggende plan, som var LNF. Bygningsrådet har heller aldri gitt samtykke til 
masseuttak etter dagjeldende plan- og bygningslov § 117 jf. § 84. Melding var i dette tilfellet 
ikke tilstrekkelig. Krav til reguleringsplan for masseuttak var gjeldende, og dette kravet er 
det ikke dispensert fra. I saken her er det ingen verneverdig interesse som skal beskyttes. 
Magnus Tyssebotn igangsatte driften før SFT gav tillatelse i 1992, og ankeparten har etter 
han overtok aldri innrettet seg etter det gjeldende regelverk. Han meldte seg ikke som ny 
tiltakshaver etter plan- og bygningsloven. Det gjør da ingen endring at han i 1999 meldte 
overtakelse av virksomheten til Fylkesmannen, men da etter reglene i forurensningsloven. I 



 

 - 11 - 19-189107ASD-GULA/AVD2 

det hele har ingen meldt seg som tiltakshaver på Vevletveit etter at Magnus Tyssebotn i 1996 
ikke lenger var å anse som tiltakshaver.  
 
Kommunes uttalelser om at det ble drevet ulovlig eller uten tillatelse har derfor vært 
berettigete, og utløser ikke erstatningsansvar. I saken dreier det seg om en profesjonell 
næringsdrivende som har vært bistått av advokat. I et slikt tilfelle har kommunen bare en 
begrenset utrednings- og veiledningsplikt. Brudd på god forvaltningsskikk, foreligger ikke. 
Som næringsdrivende pliktet ankeparten selv å sette seg inn i det regelverk som gjelder for 
virksomheten. Det dreier seg om et omfattende tiltak som i sin totalitet spenner over ca. 116 
mål. Kommunen har under enhver omstendighet hatt god grunn til å bygge på at 
virksomheten har vært i strid med grunnleggende krav. Fylkesmannen la for eksempel til 
grunn at det ikke var noen feil fra kommunens side ikke å undersøke nøyere i arkivene om 
det forelå eldre tillatelser til driften. I det hele har kommunen fått bred tilslutning fra 
Fylkesmannen til sin handlemåte siden 2004.  
 
Kommunen er på generelt grunnlag ikke forpliktet til å handle med virksomheter som driver 
uten nødvendige lovpålagte og grunnleggende tillatelser for drift. Kommunen kunne utenfor 
anskaffelsesregelverket også selv velge hvem den vil handle med. Det kan ikke bygges noe 
krav på at kommunen ikke har handlet med ankeparten. Ankepartens produkter (pukk og 
grus), oppfylte ikke kravet til CE-merking. At kommunen stilte et slikt krav, var helt saklig 
og nødvendig. Ankeparten var kjent med kravet til CE-merking, men årsaken til at 
samsvarserklæring ble unnlatt var at kravet ble for dyrt å oppfylle. Kommunen kan også uten 
risiko for ansvar nekte sine leverandører å benytte underleverandør som opptrer i strid med 
lovpålagte og grunnleggende krav. En underleverandør kan uansett ikke fremme krav som i 
saken her mot oppdragsgiver, jf. LB-2013-202890. Også på rent kontraktsrettslig grunnlag 
var det hjemmel for kommunens valg, jf. NS 8406 og NS 8407. Ankepartens krav på 
erstatning har følgelig ikke erstatningsrettslig vern etter verken alminnelig erstatningsrett, 
eller på annet grunnlag.  
 
Osterøy kommune var ikke selv forpliktet til å regulere det aktuelle området, og ankepartens 
reguleringsutgifter kan derfor ikke belastes kommunen. Kommunen har heller ikke hindret 
eller forvansket ankepartens private reguleringsarbeid. Kommunen er også ukjent med 
tidligere eller nåværende personkonflikter mellom ankeparten og ansatte i kommunen, eller 
at en slik konflikt skal ha hatt påvirkning på kommunens handlemåte i saken. Det bestrides 
at kommunens ansatte har motarbeidet, eller skal ha hatt en personlig interesse, eller 
egeninteresse i å motarbeide saksøkers virksomhet eller reguleringsforsøk, og at dette skal 
lede til ansvar for kommunen. Tvert imot har kommunen i lang tid forsøkt å oppfordre til 
tiltak slik at virksomheten kommer i lovlige former.  
 
Det er ikke bestridt at ankepartens virksomhet omfattes av mineralloven, at virksomheten 
ikke er innvilget konsesjon og at slik konsesjonssøknad først ble innsendt i november 2018. 
I så fall er det utvilsomt at ankeparten ikke har hatt nødvendig tillatelse til driften i hele 
perioden. Når tillatelse etter mineralloven ikke har kommet på plass, så er det ankepartens 
eget ansvar. Han har fått en rekke purringer for å bringe dette i orden. Også etter 



 

 - 12 - 19-189107ASD-GULA/AVD2 

mineralloven er reguleringsplan i all hovedsak et nødvendig vilkår for lovlig drift. Det 
eksempel som vitne Ole Petter Flage opplyste om, gir ikke grunnlag for å generalisere. 
Realiteten er at ankeparten har drevet uten konsesjon, og den manglende inngripen fra 
Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke tillegges betydning. Saksbehandlingstiden i 
direktoratet er normalt 4-6 måneder. 
 
Under enhver omstendighet har det vært stans i virksomheten på Vevletveit i et så langt 
tidsrom at en eventuell tillatelse til drift er bortfalt, jf. konsesjonsvilkårenes punkt 6.9. 
Vitneforklaringer som forteller om drift fra 1994/1995 og frem til 1998/1999, er ikke 
troverdige og kan ikke legges til grunn. 
 
 

Det er ikke sannsynliggjort noe rettslig og faktisk årsakssammenheng mellom påberopt 
grunnlag for ansvar og det påståtte økonomiske tapet. For det første bestrides at ankeparten 
har «blitt ekskludert som leverandør og underleverandør i en rekke entrepriser hvor Osterøy 
kommune har vært oppdragsgiver.» Årsaken er at ankeparten ikke vært tilbyder, eller aktuell 
som leverandør i den type entrepriser som ankeparten har påberopt i saken her. Det er kun i 
et fåtall tilfeller at kommunen har uttalt til egen leverandør at man ikke ønsker at ankeparten 
benyttes som underleverandør. Direkte leveranser av stein til kommunen skjer i mindre grad, 
og kommunen har i slike tilfeller flere aktører å velge mellom. Det er sannsynlig at det i de 
fleste tilfeller er andre årsaker enn kommunens uttalelser og handlinger som er grunn til at 
ankeparten eventuelt ikke får de oppdrag han ønsker. Det er konkurranse på pris, kvalitet og 
dokumentasjon som etter kommunens oppfatning vil avgjøre dette. 
 
Kommunens handlinger har ikke ledet til tap for ankeparten. Tvert imot viser ankepartens 
omsetningen en ganske solid økning i den aktuelle periode saken her gjelder, og det er ikke 
påvist at kommunens handlinger har ført til redusert omsetning eller økte kostnader. 
Eventuelle forsinkelser og økte omkostninger i tilknytning til ankepartens private 
reguleringsarbeid, skyldes eget forhold og kan ikke bebreides kommunen. Ankeparten har 
ikke dokumentert noe tap. Eventuelt tap for virksomhet som driver i strid med 
grunnleggende offentligrettslige krav, er uansett ikke erstatningsrettslig vernet.  
 
Subsidiært gjøres det gjeldende at ankeparten ikke har oppfylt sin tapsbegrensningsplikt om 
lagmannsretten likevel skulle komme til at det foreligger ansvarsgrunnlag, 
årsakssammenheng og et erstatningsrettslig vernet tap. Denne tapsbegrensningsplikten er 
ikke overholdt verken før og/eller etter at et eventuelt tap måtte ha oppstått. Kommunens 
eventuelle ansvar må da falle bort. I alle tilfelle vil et eventuelt erstatningsansvar måtte 
lempes siden ankeparten driver i strid med grunnleggende krav til virksomheten. Kommunen 
har etter manglende klarlegging og dokumentasjon fra ankeparten hatt god grunn til å bygge 
på at virksomheten ble drevet i strid med grunnleggende krav, og til å handle slik den gjorde. 
Det er ankepartens egen opptreden som har ledet til tap ved ikke å ha oversikt over hvilke 
tillatelser som var nødvendig og hvilke tillatelser som var gitt. 
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Lagmannsretten skal bemerke: 
 
Ankemotparten har gjort gjeldende at søksmålet er reist mot feil saksøkt når det anføres at 
kommunen har begått feil i sin offentlige myndighetsutøvelse i forbindelse med sitt pålegg 
om stans av virksomheten i 2018, jf. kommunens vedtak av 14.03.2018. Vedtaket ble 
stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Krav om erstatning i et slikt tilfelle skal rettes 
mot staten. Det er vist til tvisteloven § 1-5 og Rt-2005-218. 
 
En enstemmig lagmannsrett er ikke enig i dette. 
 
Ankesaken gjelder ikke gyldighetsprøving av kommunens vedtak om opphør av 
virksomheten, men et erstatningskrav rettet mot kommunen for påstått ulovhjemlet 
myndighetsutøvelse over flere år. Kommunens vedtak av 14.03.2018, ble, som påpekt over, 
senere stadfestet av Fylkesmannen. I et slikt tilfelle ville et fastsettelsessøksmål om vedtakets 
gyldighet måtte rettes mot staten, fordi Fylkesmannen, som klageinstans, har truffet 
avgjørelse i siste instans. Ved et krav om erstatning, som er et fullbyrdelsessøksmål, er 
kommunen rett saksøkt. Lagmannsretten må imidlertid ved sin avgjørelse av om vilkårene 
for erstatning foreligger, prejudisielt ta stilling til spørsmålet om gyldigheten av det 
kommunale pålegg som Fylkesmannen senere har stadfestet.  
 
Kravet om avvisning fører følgelig ikke frem. 
 
Når det gjelder sakens hovedspørsmål, om kommunen gjennom egen offentlige 
myndighetsutøvelse har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt overfor ankeparten, har 
lagmannsretten delt seg i et flertall, lagdommer Knut Harald Braathen og ekstraordinær 
dommer ved lagmannsretten, Bjørn Lillebergen, og et mindretall, lagdommer Carl Petter 
Martinsen. 
 
Lagmannsrettens flertall er kommet til at anken fører frem, og at ankeparten skal tilkjennes 
erstatning for pådratte kostnader til rettslig rådgivning utenfor sak og utgifter pådratt til 
utarbeidelse av privat reguleringsplan. Flertallet finner derimot ikke at det er grunnlag for 
også å tilkjenne erstatning for påstått økte driftskostnader og tapte driftsinntekter.  
 
Lagmannsrettens mindretall ser saken slik at verken kravet til ansvarsgrunnlag eller øvrige 
vilkår for å tilkjenne erstatning, er oppfylt.  
 
En samlet lagmannsrett bemerker innledningsvis at saken for lagmannsretten først og fremst 
reiser spørsmål om ansvarsgrunnlag foreligger, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. 
Kommunens handlinger og kontakt med ankeparten i tilknytning til driften av 
steinknuserverket på Vevletveit, ligger i kjerneområdet for en kommunes offentlige 
myndighetsutøvelse overfor en privat part. Som fremholdt i HR-2018-2388, premiss 51 med 
videre henvisninger, er det ikke noe vilkår for krav på erstatning som følge av uhjemlet 
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offentlig myndighetsutøvelse at det kan konstateres at ett eller flere vedtak som 
forvaltningen har truffet er ugyldige. Det er tilstrekkelig at forvaltningen har opptrådt 
urettmessig med den konsekvens at det på skadelidtes hånd er oppstått et økonomisk tap. 
Hvorvidt kravet til faktisk og rettslig årsakssammenheng er oppfylt, og om det på 
ankepartens hånd foreligger et økonomisk tap som kan kreves dekket av kommunen, vender 
flertallet og mindretallet tilbake til. 
 
I det følgende redegjøres det nærmere for flertallets begrunnelse for at anken fører frem.  
 
 Flertallets avgjørelsesgrunner 
 
Ankeparten har gjort gjeldende at det først og fremst er den manglende rettmessigheten av 
kommunens vedtak av 14.03.2018 som er det sentrale ved aktsomhetsvurderingen. Ved dette 
vedtaket ble ankeparten i medhold av plan- og bygningsloven § 32-3 pålagt å stanse all 
virksomhet i tilknytning til steinknuserverket/masseuttaket på gnr. 6 bnr. 1 innen 
31.12.2019, eller senest 650 dager etter endelig vedtak. Vedtaket inneholdt også 
bestemmelser om dagbøter. Ankepartens syn er at urettmessigheten av dette stoppvedtaket 
må ses i lys av sakens historikk helt fra Magnus Tyssebotn fikk alle nødvendige tillatelser 
til driften av steinknuserverket i perioden fra 1989 til 1992. 
 
Det er gjennomgående premiss for de tre vedtak kommunen fattet om stans av driften av 
steinknuseverket at driften var ulovlig. Begrunnelsen har vært at virksomheten ikke har vært 
lovlig etablert, og at ankeparten etter at kommunedelplanen ble vedtatt i 2006 ikke har 
etterkommet kommunens krav om å utarbeide reguleringsplan for virksomheten. 
 
Slik flertallet ser det reiser saken tre sentrale spørsmål. For det første om det på noe tidspunkt 
har vært etablert lovlig drift av anlegget. Dernest om det senere har inntruffet omstendigheter 
som innebærer at den lovlige drift har opphørt. Til sist behandles spørsmålet om kommunen 
kan pålegge utarbeidelse av reguleringsplan som forutsetning for tillatelse til videre drift. 
 
I vedtaket av 14.03.2018 opplyses det under punktet om saksopplysninger: 
 

Fylkeslandbruksstyret gjorde 01.03.1989 vedtak etter jordlova § 9 om å godkjenne 
mellombels omdisponering av jordbruksareal på denne eigedomen for drift og plassering av 
steinknuseverk. Det var i saksopplysningane lagt til grunn at arbeidet ville gå over eit tidsrom 
på 8-9 år. Det vart i vedtaket stilt konkrete vilkår om rekkefølgje i arbeidet og attendeføring 
av arealene til jordbruksareal. 

 
Det er ikkje slik at sakshandsaming etter jordlova i seg sjølv gjer rett til å gjennomføre tiltak. 
Løyve etter plan- og bygningslova, er også naudsynt. Slik var det i 1989. Etter plan- og 
bygningslova av 1985 § 93 var både bruksendringar og vesentlege terrenginngrep 
søknadspliktige tiltak. Kommunen har ikkje kunne finne noko som tydar på at knuseverket 
på Vevletveit nokon gong har vore handsama som søknadspliktig tiltak etter plan- og 
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bygningslova. Når det er naudsynt med løyver frå ulike myndigheter for å drive lovleg, og 
dette manglar  er ikkje drifta lovleg.   
 

Når det i vedtaket av 14.03.2018 forutsettes at saken i 1998-89 bare var behandlet etter 
jordloven, må det sees i sammenheng med at søknaden til Osterøy Bygningsråd, og 
dokumentene fra den kommunale behandling av søknaden den gang, ikke var kjent for 
kommunens administrasjon da vedtaket ble fattet. Dokumentene var heller ikke kjent for 
Fylkesmannen da vedtaket etter klage fra ankeparten ble stadfestet 11.10.2018. 
 
Dokumentene ble skaffet til veie av ankepartens daværende prosessfullmektig, advokat 
Aksel Kayser, fra statsarkivet under den avsluttende saksforberedelsen for tingretten, og 
derved i tiden etter vedtaket. Advokaten hadde tidligere forgjeves bedt kommunen 
undersøke i sine arkiver for å finne eventuelle dokumenter fra den gang.  
 
For å ta stilling til om kommunen i 1988-89 ga tillatelse til å etablere steinknuseverket, tar 
flertallet utgangspunkt i de søknader som den gang ble sendt til kommunen og andre 
offentlige myndigheter, og den videre behandling av disse søknader. 
 
Den 22.11.1988 sendte Olav Vevletveit, i egenskap av å være grunneier, og Magnus 
Tyssebotn, som tiltakshaver, søknad til bygningsrådet i Osterøy kommune om å igangsette 
et steinknuseverk på gnr. 6 bnr. 1. I innsendt «Søknad om byggeløyve og melding om tiltak 
etter plan- og bygningslova» er det i søknadsskjemaet krysset av for at søknaden gjaldt 
«varige konstruksjoner og anlegg, § 84». 
 
Søknaden ble 30.11.1988 oversendt til formannskapet for behandling etter plan- og 
bygningsloven, og til landbruksnemnda for behandling etter jordlova.  
 
Parallelt med dette, ble det også sendt søknader til henholdsvis miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen, Statens Forurensningstilsyn (heretter SFT), samt teknisk etat i kommunen, 
jf. søknader av 28.11.1988. Det ble også sendt søknad om avkjørsel til Statens Vegkontor 
Hordaland, en søknad som ble innvilget ved vedtak av Statens Vegvesen 23.01.1989. 
Kommunen fikk tilsendt kopi av dette vedtaket. 
 
Rådmannen og Landbrukskontoret anbefalte tiltaket henholdsvis 12.12. og 14.12.1988.  
 
Rådmannens anbefaling i «Sak 381/88 KOMMUNEPLANSAK – ETABLERING AV 
STEINKNUSEVERK PÅ HAUGE» lyder slik: 

 
Teknisk etat sender over til formannskapet til uttale søknad frå Magnus Tyssebotn og        
grunneigar Olav Vevletveit om å etablera eit steinknuseverk på g.nr. 6, b.nr. 1. Eg viser 
til vedlagde kopi av søknaden der det er opplyst at det skal sprengjast vekk ein del 
steinknauser og så leggja jord tilbake slik at vert jordbruksland. Vedlagt også ein 
kartkopi som viser plasseringa like nedanfor Øyjordskrysset. 
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Eg kan ikkje sjå nokon innvending mot dei planar som er framlagde, då det for gårdsdrifta vi1 
vera ein føremunn å få meir jordbruksareal. Det er utført målingar kva "støy"-nivå drifta vil 
medføra, og det ser ut til at ein kan halda seg stort sett innanfor dei grenser som Statens 
Forurensingstilsyn har sett. I samband med denne saka søkjer dei same om mellombels 
plassering av nokre barakker som skal nyttast i samband med drifta, og bygningsrådet bed om 
formannskapet sin uttale også her. 
 
Eg rår formannskapet til å gjera slikt vedtak: 
 

"Formannskapet har ingen merknad til søknaden frå Magnus 
Tyssebotn og Olav Vevletveit om plassering av steinknuseverk 
på g.nr. 6, b.nr. slik det er søkt om, herunder 
mellombels plassering av arbeidsbarakker.'" 

 
Bygningsrådet i kommunen behandlet søknaden 12.01.1989. Etter at det innledningsvis i 
møteboken fremholdes at «[S]øknaden har yore handsama i plansamanheng av 
formannskapet og vidare av landbruksnemnda, båe med positivt vedtak», heter det: 
 

Bygningsrådet godkjenner omsøkte etablering av knuseverk 
med mellombels plassering av brakker, på fylgjande vilkår: 
 
1. At dei rettar som Osterøy El.forsyning har i området 
    vert ubrigda, og at anleggsdrifta vert utført samråd 
    med Osterøy El.forsyning. 
2. At Statens Vegvesen godkjenner avkjørsla frå riksveg. 
3. At Statens forureiningstilsyn gjev løyve til drifta. 
 
Bygningsrådet gjev samtykkje i medhald av plan- og bygningslova § 117. 

 

Kompetansen til å gi utslippstillatelse lå således ikke til kommunen, men SFT. 
 
Etter at Formannskapet hadde godkjent en utvidelse av sprengingsområdet, ble søknaden om 
etablering av steinknuseverk sendt til SFT 23.02.1989. I oversendelsesbrevet fra kommunen 
heter det: 
 

SØKNAD FRA MAGNUS TYSSEBOTN, 5240 VALESTRANDFOSSEN, OM 
ETABLERING AV KNUSEVERK. 

 
Sender vedlagd søknad med bilag i 7 eksemplar. 
 
Som det går fram er søknad om masseuttak, plassering av brakker 
m.m. godkjend i kommuneplan-samanheng. 
 
Det er vidare gjeve løyve til avkjøring frå riksvegen. 
 
Søkjar leverer steinmassar frå masseuttak og vil, dersom løyve vert 
Gjeve, etablere knuseverk for også å kunna levera pukk, singel 
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o.s.b. i forskjellige storleikar. 
 
I den samanheng er det føreteke støymalingar som også vil gå fram 
av bilag.  

 
Som det fremgår opplyses det at søknaden «godkjend i kommuneplan-samanheng». 

 
SFT ga ved vedtak av 26.11.1992 utslippstillatelse. Det er ikke satt noen tidsbegrensing i 
tillatelsen. Kopi av brevet ble bl.a. sendt til Fylkesmannen i Hordaland og Osterøy 
kommune. De øvrige vilkår i bygningsrådets vedtak var allerede oppfylt. Den lange 
saksbehandlingstiden skyldes store restanser hos SFT.  
 
Flertallet bemerker at kommunen også utad gav uttrykk for at saksbehandlingen i saken 
hadde vært korrekt, og i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
og jordlova. Kommunen anså det heller ikke som påkrevd at det ble utarbeidet 
reguleringsplan i anledning tiltaket, jf. brev fra bygningsrådet av 14.09.1989. I brevet, som 
var et svarbrev på henvendelse fra en advokat om blant annet planstatus for det aktuelle 
området, fremgår: 
 

VEDKOMANDE STEINKNUSEVERK PÅ GNR. 6, BNR. 1 I OSTERØY KOMMUNE 
 

Viser til brev av 05.07.89, telefonsamtale og tidlegare oversende 
dokument. 
 
Ein seier seg lei for at dei opplysningane De ba om i brevet ikkje 
vart gjevne.  
 
Med omsyn til spørsmål om utarbeiding av reguleringsplan så var 
dette vurdert, men p.g.a. at det også førelåg søknad om drift av 
stasjonært pukkverk etter forureiningslova og saka av den grunn 
ville verta kunngjort på vanleg måte etter sakshandsamingsreglane 
for forureiningssaker, fann ein det lite hensiktsmessig å krevja 
reguleringsplan over dette området. 
 
Av søknaden, som er underteikna av Magnus Tyssebotn, går det og 
fram at området etter driftsperioden skal førast attende til 
produktivt landbruksareal. 

 

Etter bevisførselen må det legges til grunn at driften av steinknuseverket, i alle fall i en 
periode, ble igangsatt før tillatelsen fra SFT forelå. Flertallet kan ikke se at det har betydning 
for spørsmålet om det i sin tid – i alle fall med virkning fra 26.11.1992 - ble gitt tillatelse til 
og etablert et lovlig steinknuseverk.  
 
Kommunen har anført at kommunens vedtak i 1988-89 ikke innebar at saken var 
ferdigbehandlet etter plan- og bygningsloven, og skulle sluttbehandles etter at tillatelsen fra 
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SFT forelå. Det kan ikke kommunen høres med. I de kommunale vedtak er det kun satt som 
forutsetning at tre vilkår, herunder at samtykke fra SFT, ble oppfylt. Vedtakene kan etter 
flertallets mening ikke oppfattes på annen måte at enn at det ble gitt endelig tillatelse til 
etablering av steinknuseverket, fortsatt at betingelse for vedtaket ble oppfylt. Kommunen 
har da heller ikke fulgt opp med videre saksbehandling etter at SFT ga utslippstillatelse 
26.11.1992.  
 
Det foreligger i det hele ikke noe dokument i saken som viser at kommunen på den tid eller 
i de kommende år stilte spørsmål ved om steinknuseverket var lovlig etablert. Første 
henvende fra kommunen som har med anlegget å gjøre kom 24.08.2005. Heller ikke her sies 
det noe om at kommunen har innvendinger mot driften. Bakgrunnen for brevet er 
kommunens ønske om å følge opp med utarbeidelse av reguleringsplan i henhold til den nye 
kommunedelplanen som var vedtatt. Det heter i brevet «Det var deretter sendt ut innkalling 
til dykk om å delta i eit avklaringsmøte på rådhuset den 27.05.2005 for å drøfta ny konsesjon 
og oppstart i samband med reguleringsplanen. De møtte ikkje …».  
 
At det aldri har vært etablert en lovlig virksomhet kan ikke sees å være anført fra kommunen 
før i anledning av konflikten som har foranlediget foreliggende søksmål. Når realiteten er at 
steinknuseverket har vært drevet i mer enn 20 år uten innsigelser fra kommunen, blir det noe 
spesielt, og etter flertallets syn faktisk og rettslig uholdbart, å hevde at driften aldri har vært 
lovlig. Det samme gjelder kommunens anførsler for lagmannsretten om at det i ikke er søkt 
om eller gitt nødvendige tillatelser og dispensasjoner etter plan- og bygningsloven til drift 
av steinknuseverk. Kommunens argumentasjon om dette fremstår som en etterfølgende 
argumentasjon som ikke har dekning i søknadsprosessen den gang.  Det sentrale er at Magnar 
Tyssebotn søkte om tillatelse til å etablere et steinknuseverk. Søknaden ble undergitt 
behandling i kommunen uten innvendinger mot utformingen av eller hjemmelsgrunnlaget 
for søknaden. I den grad det var mangler ved søknaden ville kommunen åpenbart hatt 
veiledningsplikt etter forvaltningsloven. 
 
Flertallet konkluderer etter dette med at Magnus Tyssebotn i 1988-89 søkte om, og fikk 
tillatelse til å etablere steinknuseverket.  
 
Spørsmålet er etter dette om tillatelsen på noe tidspunkt har falt bort. 
 
Det er fra kommunens side vist til at det i søknaden fra Tyssebotn ble opplyst at det var 
snakk om midlertidig drift i 8-9 år. Det er fra ankeparten anført at tidsbegrensingen er 
begrunnet med at leieavtale med grunneier for en lengre periode enn 10 år forutsatte 
konsesjon. Flertallet antar det kan være tilfelle, og bemerker at tillatelsen som ble gitt uansett 
ikke er tidsbegrenset. At det først i den senere tid, mer enn 25 år etter tillatelsen ble gitt, er 
anført at avtalen har falt bort som tidsbegrenset, tilsier at heller ikke de kommunale 
myndigheter har vært opptatt av dette tidligere. Dette er heller ikke en del av begrunnelsen i 
kommunens stansingsvedtak av 14.03.2018. I den grad kommunen hadde innsigelser mot at 
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driften fortsatte ut over 8-9 år, måtte det vært håndtert i egen sak. Kommunens fokus har 
etter at spørsmål om utarbeidelse av reguleringsplan kom opp – vært at det aldri har vært gitt 
tilllatelse til å etablere driften. Kommunen ble i 1999 underrettet om at Roger Hartveit hadde 
overtatt konsesjonen for anlegget, uten at det ble reagert mot det. Det forhold at det i 2005 
mellom grunneier og Roger Hartveit ble inngått leieavtale for 10 år avstedkom heller ikke 
noen reaksjoner.  
 
Flertallet kan for sitt vedkommende ikke se at vurderingene i dommen i den sivile saken 
mellom Magnus Tyssebotn og Olav Vevletveit for Nordhordland tingrett i 1997 kan tillegges 
betydning. Det sentrale spørsmål den gang var om Tyssebotn i forholdet mellom partene 
hadde misligholdt avtalen.  
 
Kommunen har anført at driften av steinknuseverket før Roger Hartveit overtok, i perioden 
1996-1999 stanset opp i mer enn 2 år, og at driftstillatelsen av den grunn uansett har falt 
bort. Det er vist til at det etter tillatelsen fra SFT skal gis melding til SFT dersom 
virksomheten har vært nedlagt i mer enn 2 år, og at det ved eventuell oppstart av 
virksomheten skal sendes ny melding. Når melding ikke er gitt utgjør det ifølge kommunen 
et selvstendig grunnlag for at det har vært drevet ulovlig. 
 
Lagmannsrettens flertall kan ikke se at kommunen har sannsynliggjort at det i denne 
perioden eller ellers var driftsstans med den rettsvirkning som kommunen anfører. Det kan 
meget vel være slik at deler av virksomheten, for eksempel knusevirksomheten i 
steinbruddet, har ligget nede i deler av denne perioden. Men bevisførselen viser med 
tydelighet at det har vært aktivitet i perioden. Ved bevisvurderingen legger flertallet vekt på 
Hartveits forklaring om driftsforholdene på stedet, vitnene som forklarte seg om aktiviteten 
i perioden og fremlagt dokumentasjon. Dokumentasjonen bekrefter utplassering av 
skoleelev i arbeidsuke i november 1996, prisliste fra 25. februar 1997 og fakturaer for salg 
til Osterøy kommune i perioden 1997-1999. Det vises også til årsregnskap for FM fra 1997 
og 1998.   
 
Avgjørende for om det kan sies å ha vært stans i et slikt omfang og i en slik grad at melding 
må gis som vilkår for ny drift, må være at det har vært total driftsstans av en slik lengde som 
regelverket oppstiller. Det er det ikke holdepunkter for. Det er ikke uvanlig at det knuses 
masser for lager, og at det deretter tas kortere eller lengre opphold med ny knusing inntil 
produserte masser er solgt ut, helt eller delvis.  
 
Etter flertallets oppfatning ville det uansett være SFT som konsesjonsmyndighet som 
behandler spørsmål om brudd på konsesjonsvilkårene.  
 
Det forhold at Roger Hartveit i 1999 overtok driften etter Magnus Tyssebotn kan heller ikke 
ses å ha betydning i så måte. Fylkesmannen har i sitt brev til Hartveit 20.05.1999 bekreftet 
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hans underretning om overtakelse av konsesjonen for steinknuseverket, med kopi til 
kommunen. Brevet lyder slik: 
 

OSTERØY KOMMUNE 
OVERTAKELSE AV KONSESJON FOR STEINKNUSEVERK PA 
BNR 1, VEVLETVEIT 

 
Vi viser til Deres brev av 14.05.99 og til tidligere korrespondanse i saken. 
 
Av Deres brev fremgår det at De f.o.m 19.01.99 har overtatt konsesjonen som Magnus 
Tyssebotn hadde for steinknuseverk på ovennevnte eiendom. De har fra samme dato 
inngått en skriftlig avtale med grunneier for videre drift av steinknuseverket. De gjør 
videre oppmerksom på at De er kjent med de krav og vilkår som fremgår av konsesjonen 
som gjelder for steinknuseverket. 

 
Fylkesmannen tar meldingen om overtakelse av konsesjonen for steinknuseverk på gnr 6, 
bnr 1, på Vevletveit til etterretning. Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at alle 
kontroller, inspeksjoner og oppfølging av konsesjonsvilkår fra d.d. bli rettet mot 
Fotlandsvåg Maskinentreprenør som rette vedkommende. 

 
Det fremkommer tydelig i brevet at Fylkesmannen anser FM som ny driver og ansvarlig for 
virksomheten. Det forhold at FM eventuelt har stått for driften før det ble meldt fra om 
overgang av konsesjonen, kan ikke ses å være avgjørende i forhold til kommunen. 
Kommunen var uansett kjent med overtakelsen, og hadde den gang ingen merknader. Det 
foreligger ingen opplysninger om at SFT, som konsesjonsmyndighet har reagert på 
overtakelsen eller omstendighetene rundt denne.  
 
Etter mineralloven av 19.06.2009 overtok direktoratet for mineralforvaltning (DFM) som 
konsesjonsmyndighet. Loven trådte i kraft fra 01.01.2010. Etter overgangsbestemmelsen 
skulle det innen 5 år fra ikrafttredelsen være søkt om konsesjon. Ankeparten søkte ikke innen 
fristen, men det fremgår av overgangsbestemmelsen at direktoratet kan dispensere fra fristen. 
I brev/rundskriv av 04.09.2015 minner direktoratet om fristen, og ber om at søknad sendes 
inn. Det er på det rene at ankeparten først søkte om konsesjon i 2018. Det forhold at det er 
søkt etter fristen skal etter det opplyste gjelde et betydelig antall drivere, og innebærer ikke 
at tidligere konsesjon/tillatelse faller bort. DFM har tatt ankepartens søknad under 
behandling, og derved akseptert å realitetsbehandle søknaden selv om den er fremsatt etter 
fristen. I motsatt fall må det legges til grunn at DFM ville avvist søknaden. Søknaden var på 
tidspunktet for ankeforhandlingen ikke ferdigbehandlet. FM har sendt sine årlige 
driftsrapporter til DFM som særlig inneholder opplysninger om uttak av masser, og mottatt 
kvitteringer for innsendelsen.  
 
Sanksjoner etter mineralloven forvaltes av DFM, og medfører etter flertallets syn ingen 
endring i forhold til de kommunale tillatelser som er gitt, med mindre konsesjonssøknaden 
skulle bli avslått.  
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Kommunen har fremholdt at FMs produkter ikke oppfyller krav om CE-merking og 
ytelseserklæring av steinmasser/pukk og grus i henhold til Forskrift om dokumentasjon av 
byggevarer. Spørsmålet om CE-merking kan være av betydning for omsetningen i markedet, 
men kan ikke ses å være relevant i forhold til spørsmålet om lovlig drift av steinknuseverket. 
Det har heller aldri vært anført i den kommunale saksbehandling. 
 
Flertallet legger etter dette til grunn at steinknuseverket, på det tidspunkt kommunen stilte 
krav om at det måtte utarbeides reguleringsplan og i ettertid har vært i lovlig drift.  
 
Spørsmålet er om kommunen i et slikt tilfelle kan sette som en forutsetning for fortsatt drift 
av anlegget at tiltakshaver utarbeider reguleringsplan. 
 
Det er på det rene at kommunen etter plan- og bygningsloven kan stille krav om utarbeidelse 
av reguleringsplan for et omsøkt prosjekt. Flertallet kan imidlertid ikke se at loven åpner for 
at kommunen kan stille krav om at en lovlig virksomhet i drift, etablert ved kommunal 
godkjennelse kan pålegges dette. Det forhold at kommunens krav har bakgrunn i 
kommunedelplanen som ble vedtatt i 2006, endrer ikke på dette.  Ankeparten har fremholdt 
at tiltaket på gnr/bnr 6/1 hadde rettslig vern mot etterfølgende krav etter kommunedelplanen 
for Hauge. Dette er flertallet enig i.  
 
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 11-6 at «Kommuneplanens arealdel fastsetter 
framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak 
eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6». (Flertallets understrekning). At 
bestemmelsen må forstås etter sin ordlyd kan ikke være tvilsomt. Flertallet finner det 
tilstrekkelig å vise til Frode Innjord, Plan- og bygningsloven med kommentarer, 2020, s. 
224-235 hvor det heter:  
 

Rettsvirkningen av kommuneplanens arealdel gjelder fremover i tid, det vil si at planen 
bare er bindende for «nye tiltak», jf. første ledd. Tiltak som allerede var iverksatt på det 
tidspunktet planen ble vedtatt, rammes derfor ikke. 
 
Dette betyr at et eksisterende byggverk som er lovlig oppført, fortsatt lovlig kan bli stående 
selv om det kommer i strid med en senere vedtatt arealplan. Også den etablerte bruken av 
byggverket kan lovlig fortsette selv om den kommer i strid med planen, idet det bare er 
endringer av bruken – ikke bruken i seg selv – som anses som et 
tiltak i lovens forstand, jf. § 1-6 første ledd første punktum sammenholdt med § 20-1 første 
ledd bokstav d. 

Det følger av dette kommunen heller ikke kan sette som vilkår for videre drift at ankeparten 
utarbeider reguleringsplan for området/virksomheten. Skal kommunen gripe inn i forhold til 
en lovlig etablert virksomhet, må det eventuelt skje ved ekspropriasjon etter plan- og 
bygningsloven kap. 16. Det er ikke noen aktuell problemstilling her siden   det aktuelle 
området i kommunedelplanen er lagt ut til råstoffutvikling/masseuttak.  
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Lagmannsrettens flertall har etter dette kommet til at kommunen i 1998-99 ga de nødvendige 
tillatelser til etablering og drift av steinbruddet, og at virksomheten fortsatt var i lovlig drift 
da kommunen 14.03.2018 traff vedtak om å stanse driften. 
 
Det følger av dette at det ikke var rettslig grunnlag for vedtaket. Ved å fatte et uhjemlet 
vedtak om stans av virksomheten har kommunen handlet urettmessig overfor ankemotparten 
og det foreligger ansvarsgrunnlag, jf. skadeserstatningsloven § 2-1.  
 
Kommunen er sterkt å klandre for at de sentrale saksdokumenter fra behandlingen av 
søknaden i 1988-89 ikke har kommet frem tidligere, og derved ikke ble hensyntatt da 
stansingsvedtaket ble truffet. Tilsvarende gjelder det forhold at kommunen etter at disse 
dokumenter kom frem i 2019, har opprettholdt vedtaket.  
 
At kommunen, under henvisning til uttalelser i Fylkesmannens beslutning av 28.11.2019, 
om å nekte omgjøring av stansingsvedtaket, synes å mene at ankeparten selv er den nærmeste 
til å bære ansvaret for at dokumentene ikke kom frem, faller på sin egen urimelighet.  
 
Ankeparten har anført at virksomheten som følge av feilen som er gjort er påført et 
økonomisk tap. Tapet gjelder påførte ekstrautgifter og tapte inntekter. 
 
Ankeparten har lagt frem et eget hjelpedokument som for det første viser påståtte økte 
driftskostnader og driftstap som konsekvens av kommunens urettmessige saksbehandling. I 
tillegg kommer påførte utgifter til utarbeidelse av privat reguleringsplan og advokatutgifter 
utenfor sak. Samlet er kravet beregnet til 1 551 018 kroner. Av dette utgjør tapte inntekter 
og økte utgifter kr. 950.000, resten advokatutgifter og utgifter til utarbeidelse av 
reguleringsplan. Ankeparten erkjenner at det byr på utfordringer å beregne driftstapet eksakt, 
og har bedt seg tilkjent et beløp utmålt etter rettens skjønn. 
 
Lagmannsrettens flertallet er kommet til at det ikke er grunnlag for å tilkjenne erstatning for 
tapte driftsinntekter og økte driftskostnader. Disse postene anses ikke tilstrekkelig 
dokumentert. Flertallet vil også peke på at regnskapene og driftsrapportene for de år hvor 
det hevedes å foreligge et driftstap, viser en stigende omsetning for ankepartens virksomhet.  
 
Utgifter pådratt til utarbeidelse av reguleringsplan og utgifter til advokat i 2019, blant annet 
til oppfølgning av ankepartens prosess overfor kommunen, er stipulert til 601 018 kroner. 
Beløpene er ikke bestridt av kommunen. 
 
Flertallet mener disse utgiftene er dekningsmessige og skal erstattes av kommunen. Når det 
gjelder utgiftene til privat reguleringsplan, så vises det til fremstillingen foran. Det må legges 
til grunn at kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ble frafalt av kommunen så tidlig som 
i 1989, jf. den dagjeldende plan- og bygningslov § 23. Det er heller ikke slik at mineralloven 
forutsetter utarbeidet reguleringsplan som vilkår for å gi driftskonsesjon etter § 43. 
Direktoratet for mineralforvaltning har i saken her heller ikke oppstilt et slikt vilkår for 
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konsesjon. Når det forholder seg slik, mener flertallet at utgiftene til reguleringsplan var 
unødvendige å pådra ankeparten. Kostnadene var en direkte konsekvens av kommunens 
urettmessige og gjentatte krav om at slik plan måtte utarbeides. Kravet til faktisk og rettslig 
årsakssammenheng er ved det oppfylt. Det samme må gjelde for de advokatutgifter som 
ankeparten har brukt til rådgivning fra advokat Aksel Kayser. Utgiftene knytter seg etter de 
fremlagte timelister til rådgivning i 2019, og lagmannsrettens flertall legger til grunn at 
utgiftene til advokat er foranlediget av ankepartens behov for ekstern veiledning i forhold til 
prosessene med kommunen. Prosesskostnader i anledning iretteføring av saken inngår ikke 
i kravet.   
 
Det samlede erstatningsbeløp fastsettes etter dette til 601 018 kroner. 
 
 Mindretallets avgjørelsesgrunner 
 
Lagmannsrettens mindretall er kommet til at anken må forkastes.  
 
Mindretallet kan i alle sentrale trekk slutte seg til det som er gjort gjeldende fra 
ankemotparten. Mindretallet ser saken slik at driften av steinknuserverket bygger på 
manglende tillatelser, og brutte forutsetninger for driften i lange perioder fra oppstarten i 
1989. Etter mindretallets syn forutsatte plan- og bygningsloven fra 1985, og også ny lov fra 
2008, utarbeidet reguleringsplan for denne type virksomhet. I likhet med flertallet anser også 
mindretallet kommunens saksbehandling som ikke tilfredsstillende, men etter mindretallets 
syn bygger dette i første rekke på årsaker som kan bebreides ankeparten og hans 
rettsforgjenger på tiltakshaversiden.  
 
Den omstendighet at kommunen har truffet vedtak underveis i prosessen som har blitt 
opphevet, eller utad gitt uttrykk for at kommunen mente driften av knuseverket ikke hadde 
nødvendige tillatelser, kan ikke gi grunnlag for erstatning. At kommunen som ledd i egen 
saksbehandling selv har begått saksbehandlingsfeil eller truffet vedtak basert på uriktig 
rettsanvendelse, innebærer i seg selv ikke at kommunen har handlet urettmessig med det 
resultat at vilkårene for erstatning foreligger. Disse feilene er rettet opp gjennom 
etterfølgende vedtak av overordnet forvaltningsmyndighet, d.v.s. fylkesmannen. Når 
kommunen har påpekt brudd på forutsetninger for driften, eller truffet vedtak om stans, så 
har dette vært rettmessige forsøk på å få driften innenfor slike rammer som forutsettes etter 
plan- og bygningsloven, jordlova m.v.  
 
Mindretallet tar for sitt standpunkt til spørsmålet om ansvarsgrunnlag foreligger, 
utgangspunkt i at søknaden som tiltakshaver innga i 1989 var midlertidig. Søknaden tok sikte 
på drift i 8-9 år. Mindretallet mener søknaden i seg selv forutsetter at det må søkes på ny 
etter at søknadsperioden er utløpt. Dette kan ikke ha vært ukjent for søker, og det var også 
tiltakshaver som måtte initiere slik ny søknad. Det er også innenfor en slik begrenset 
tidsramme offentlige myndigheter har saksbehandlet søknaden og gitt tillatelse til drift. 
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Realiteten er derimot at det har vært drift av steinknuserverket langt utover denne 
tidshorisonten og tilnærmet frem til dags dato uten slik ny søknad. Varigheten av den 
tillatelse som ble gitt i 1989, må følgelig forstås på denne bakgrunn. Mindretallet viser for 
så vidt til Nordhordland tingretts dom fra 1997, hvorfra gjengis følgende om varigheten av 
den privatrettslige leieavtalen mellom grunneier, Olav Vevletveit, og tiltakshaver, Magnus 
Tyssebotn: 
 

Avslutningsvis bemerker retten til disse forhold at det i søknaden til Fylkesmannen i 
Hordaland er oppgitt at søknaden gjelder "[V]edvarende en periode på 8-9 år". Også 
avtaleperiodens lengde herunder når den begynner å løpe er omstridt mellom partene. Retten 
tolker avtalen mellom partene på dette punkt slik at avtaleperioden tar til å løpe fra etableringen 
av steinknuseverket eller forberedende arbeid på Vevletveits eiendom tar til og at den opphører 
når fremdriftsplanen er gjennomført dog senest etter ni år. Retten anser avtaleperioden angitt 
noe skjønnsmessig ettersom det ikke på søknadstidspunktet lar seg gjøre å fastlegge når 
arbeidet vil være fullført. Tyssebotn påtar seg senest å være ferdig med sitt arbeid ved utløpet 
av det angitte tidsrom og Vevletveit må sies å ha akseptert at anleggsperioden i lengste fall vil 
være 9 år. På denne bakgrunn er det klart at det ikke foreligger noe særlig grunnlag for 
kontraktsbortfall at avtalen er løpt ut i tid. Etter bevisførselen legger retten til grunn at avtalen 
ikke inneholder noen ensidig rett til forlengelse av avtaleperioden for Tyssebotn. Hensett til 
Vevletveits alder og formål med å inngå avtalen finner retten det klart at anleggsperioden 
maksimalt skulle være 9 år og at den avtalte fremdriftsplan da skulle være oppfylt og 
anleggsperioden avsluttet. 

 
Etter mindretallets syn er det ikke grunn til å forstå den tillatelse som ble gitt fra kommunens 
bygningsråd, de lokale landbruksmyndigheter eller SFT i 1992 annerledes. Disse tillatelsen 
var således begrenset i tid, og fortsatt drift utover en periode på maksimalt 9 år forutsatte 
derfor ny søknad, som allerede nevnt. 
Mindretallet ser det også slik at sentrale forutsetninger for drift av steinknuseverket i 
vesentlig grad ble tilsidesatt av Magnus Tyssebotn i den periode han var formelt og reelt 
ansvarlig for driften. Tillatelse til drift av steinknuseverket var bygget på en forutsetning om 
gradvis tilbakeføring til jordbruksareal, og i den sammenheng ble det stilt konkrete vilkår 
fra de lokale landbruksmyndighetene. Disse vilkårene er dokumentert under ankesaken, og 
de fremgår også av herredsrettens dom fra 1997. At disse vilkårene ikke ble overholdt, er 
med tyngde beskrevet i dommen fra Nordhordland herredsrett. I anledning 
herredsrettsbehandlingen ble det gjennomført befaring, og avgjørelsesgrunnene fra 
herredsretten beskriver treffende og tidsnært forholdene på stedet, slik: 
 

Etter bevisførselen legger retten til grunn at de plikter Tyssebotn påtok seg i avtalen, uttrykt i 
fremdriftsplanen, er vesentlig tilsidesatt på flere punkter. 

 
Retten viser her i første rekke til hvordan jordet (Bøden) like ved Vevletveits hus tok seg ut 
under befaringen. Dette jordet var ferdigstilt fra Tyssebotns side. Under befaringen iakttok 
retten at hele området var overstrødd med stein i varierende størrelse, mange så store at de 
ikke kunne flyttes ved håndmakt. I fremdriftsplanen står det at områdene skal tildekkes med 
jord igjen, ca 1 meter tykt. Retten legger til grunn at Tyssebotn ikke har tilført det avtalte 
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jordlaget og at den jord som ble tilført har vært iblandet så mye stein at den ikke kan anses 
kontraktsmessig. Retten viser til at Vevletveit i sin partsforklaring redegjorde for at 
tildekkingen hadde foregått ved at en mann med gravemaskin kjørte rundt på jordet og dunket 
steinene med i underlaget med grabben hvoretter det ble tilført et tynt jordlag på ca 10 cm. 
Jordet har vært tilsådd som eng i flere år, men det er ikke i en slik forfatning at det tåler eller 
har tålt bearbeiding verken med harv eller plog.  
 
Vevletveit har forklart at han har ødelagt flere landbruksredskaper i forbindelse med arbeid på 
jordet og retten legger også det til grunn.  
 
På dette punkt konkluderer retten med at Tyssebotn vesentlig har tilsidesatt sine 
kontraktsforpliktelser overfor Vevletveit. 
 
For øvrig fikk retten under befaringen det inntrykk at Tyssebotn har prioritert arbeidet med å 
få tilgang til, sprenge og knuse steinmassene, og at de elementer i avtalen som pålegger ham 
plikter til parallellt å forta forbedringsarbeider ikke er fulgt opp på kontraktsmessig vis. Retten 
viser spesielt til at lite, om noe, av forbedringstiltak synes gjort på Hondkjedlemyren. Denne 
skulle brukes som tipplass for store blokker, den skulle først graves opp for så å etterfylles 
med store blokker før den til sist ble planert og tettet i toppen med finere masser og tilplanert 
med jord. Under befaringen kunne retten ikke se spor av slikt arbeid bortsett fra at den ene 
bredden syntes noenlunde fast i grunnen. Om det skyldes at denne del er tilfør stenblokker, 
slik Tyssebotn forklarte, eller om det kun skyldes grunnens beskaffenhet tar 

 

Herredsretten konkluderte deretter med at tiltakshaver vesentlig hadde tilsidesatt sin plikter 
etter avtalen. Herredsrettens dom er rettskraftig med slike avgjørelsesgrunner som 
fremkommer over. 
 
Herredsrettens begrunnelse er mindretallet enig i, og det må anses åpenbart at det ved det 
også forelå manglende oppfyllelse av forutsetningene for drift av steinknuseverket sett i lys 
av de tillatelser som var gitt fra offentlige myndigheter. Etter mindretallets syn har derfor 
den beskrivelse som herredsretten her gir en klar og direkte betydning for spørsmålet om 
driften av steinknuseverket allerede fra oppstartsfasen ble drevet i tråd med de tillatelser og 
de vilkår som ble stillet til driften. Etter mindretallets syn er svaret på dette spørsmålet klart 
nei. Mindretallet vil ellers peke på at det er klare indikasjoner på at det fortsatt i dag mangler 
mye på at arealene suksessivt er tilbakeført til landbruksareal, slik forutsetningene var for 
overhodet å gi tillatelse til drift. Om dette vises det til fylkesmannens påpekninger underveis 
i saksbehandlingen, og som er fremlagt i saken.  
 
Dertil er det sannsynliggjort at ankeparten kom inn på tiltakshaversiden markert i forkant av 
at han i 1999 meddelte Fylkesmannen at han hadde overtatt driften. Dette er også berørt i 
dommen fra herredsretten i 1997. I ankesaken har det vært et tema om det fra midt på 1990-
tallet og frem til 1999 var stans som ledet til at melding måtte gis til SFT i henhold til 
konsesjonsvilkårenes punkt 6.9. Ankeparten har sterkt fremholdt at slik stans ikke fant sted.  
Mindretallet må for sin del legge til grunn at det var ankeparten som reelt drev 
steinknuseverket fra det tidspunkt Magnus Tyssebotn ble oppsagt av grunneier i august 1996. 
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Når det forholder seg slik, er det ikke tvilsomt at ankeparten heller ikke hadde formell adgang 
til å drive på dette tidspunktet. Mindretallet legger i seg selv ikke avgjørende vekt på dette i 
sin vurdering, og ankemotparten har heller ikke løftet dette frem som et sentralt punkt i sine 
anførsler. Men det er en realitet at konsesjonen ble først meddelt overdratt til ankeparten i 
1999. Samtlige av de forhold som foran er påpekt, gav derfor kommunen god grunn til å se 
til at driften, om den skulle fortsette, kom inn i de former som opprinnelig var forutsatt. Det 
forutsatte derfor utarbeidelse av ny søknad om drift, utarbeidelse av reguleringsplan, 
oppfyllelse av sentrale forutsetninger for driften m.v. Under enhver omstendighet fikk ikke 
ankeparten i 1999 større rettigheter enn det Magnus Tyssebotn hadde i sin periode som 
tiltakshaver.  
 
Et spørsmål som det har vært brukt mye tid på under ankesaken, er om reguleringsplan var 
nødvendig for driften av knuseverket. Om dette bemerker mindretallet: 
 
Tiltaket slik det var søkt om i 1989, krevde utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven av 1985 § 23 nr. 1, fordi det den gang, som etter gjeldende lov, må anses som 
gjennomføring av et «større bygge- og anleggstiltak». Vurderingen av hva som skal anses 
som større bygge- og anleggstiltak, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. 
Bakgrunnen for bestemmelsen, som ble innført i 1985-loven ved en lovendring i 1989, var 
at det opprinnelige kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for større bygge- og 
anleggstiltak bare rettet seg mot kommunen, og ikke kunne brukes som selvstendig 
avslagsgrunn overfor private rettssubjekter. Ved lovendringen ble kommunens plikt til å 
sørge for at det ble utarbeidet reguleringsplan før gjennomføring av større bygge- og 
anleggstiltak, supplert med et materielt krav om reguleringsplan som vilkår for å gi tillatelse 
til slike tiltak etter 1985-loven § 93. Mindretallet går ikke nærmere inn på betydningen av 
dette her, men konstaterer at kommunen i alle fall ikke kan anses å ha fraskrevet seg 
muligheten for igjen å ville kreve slik plan utarbeidet da ny kommunedelplan for 2006-2018 
ble besluttet utarbeidet. Mindretallet vil mene at kommunen heller ikke kan fravike dette 
kravet skjønnsmessig. De tidligere gjeldende bestemmelser i 1985-loven er videreført i 
2008- loven § 12-1 tredje ledd andre punktum. 
 
Etter mindretallets syn skulle det i saken her opprinnelig ikke vært gitt tillatelse etter plan- 
og bygningsloven (1985) § 84 jf. § 93 jf. § 117 før reguleringsplan var utarbeidet. Det er da 
ikke avgjørende hvorvidt SFT har gitt utslippstillatelse etter forurensingsloven. Kommunen 
synes å ha oversett at reguleringsplan skulle utarbeides før tillatelse ble gitt. Mindretallet 
kan ikke se at tiltakshaver er noe å bebreide for det valg kommunen her tok, men det endrer 
ikke det faktum at tillatelse formelt ikke forelå etter plan- og bygningsloven. Et annet 
spørsmål er om tiltakshaver i neste omgang burde vært pålagt å betale tvangsmulkt når 
kommunen selv opprinnelig har misforstått gjeldende rettsregler og signalisert at kommunen 
selv ikke ser behovet for reguleringsplan, jf. kommunens brev til advokat Atle Kaurin Nilsen 
i 1989, jf. foran. Dette spørsmålet har ikke mindretallet foranledning til å gå nærmere inn på 
her. 
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Som allerede betont foran, anser mindretallet kommunens tallrike prosesser med ankeparten 
gjennom mange år som et forsøk på å få den midlertidige driften i samsvar med gjeldende 
reguleringslovgivning og det bakenforliggende formål, nemlig lovlig næringsvirksomhet 
som til syvende og sist skulle lede frem til jordforbedringstiltak på gnr. 6 bnr. 1. Dette 
formålet har ikke latt seg realisere. Det er mulig kommunen kunne håndtert dette annerledes, 
men uten at mindretallet for sin del finner grunn til å bebreide kommunen for det forløp 
saksforholdet samlet sett har fått. Det finnes flere eksempler på at ankeparten ikke har stilt 
til møter med kommunen, og hvor siktemålet har vært å komme i dialog med ham. 
Mindretallet ser det slik at bevisførselen klart viser at dette har vært nytteløst, og at 
ankeparten et repeterende antall ganger har trenert å komme i dialog med kommunen, som 
han pliktet. Et eklatant eksempel på ankepartens manglende oppfølgning av sine plikter, er 
det faktum at han helt forsømte å søke om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 innenfor 
den tidsramme som ble gitt i overgangsreglene, jf. § 69 nr. 6 jf. § 43, en periode på hele 5 
år. Avgjørelse i det spørsmålet foreligger fremdeles ikke. Søknaden er i dag på høring. Etter 
mindretallets syn betyr det at inntil annen tillatelse til drift foreligger, så er det 
Fylkesmannens stadfestelsesvedtak fra 2018 som i dag gjelder.  
 
Etter dette er mindretallet klart av den oppfatning at ansvarsgrunnlag ikke foreligger. Noen 
grunn til å gå inn på øvrige vilkår for erstatning, er det ikke.  
 

Sakskostnader 
 
Anken har ført frem. 
 
I medhold av hovedregelen i tviste § 20-2 første ledd jf. andre ledd har advokat Jan Magne 
Isaksen nedlagt påstand om at ankeparten skal tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
Oppgaven, som omfatter salær og ankegebyr, beløper seg til 1 196 178 kroner. 
Ankemotparten har, slik lagmannsretten oppfatter det, innsigelser til størrelsen på det beløp 
som kreves tilkjent.  
 
Lagmannsretten legger til grunn at ankeparten har vunnet saken fullstendig, jf. tvisteloven § 
20-2 første og andre ledd. For lagmannsretten har det helt sentrale spørsmålet vært hvorvidt 
det foreligger ansvarsgrunnlag på kommunens side. Det er her tyngdepunktet i saken har 
ligget, og bevisførselen og prosedyrene for lagmannsretten har i det alt vesentlige vært 
konsentrert rundt dette spørsmålet, jf. Rt-2010-727. Spørsmålene om årsakssammenheng og 
størrelsen på ankepartens økonomiske tap har hatt mindre plass. Differansen mellom tilkjent 
beløp og det beløp som er påstått pådømt, er i denne sammenheng derfor av mindre 
betydning. 
 
På denne bakgrunn tilkjennes ankeparten erstatning for sakskostnader samsvarende med 
kravet, idet kravet anses for å gjenspeile nødvendig arbeid med saken, jf. tvisteloven § 20-
5. Noen grunn til å gjøre unntak for plikten til å dekke motpartens sakskostnader etter 
unntaksreglene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd, er det etter lagmannsrettens syn ikke. 



 

 - 28 - 19-189107ASD-GULA/AVD2 

 
Ankeparten har også krevd dekket sakskostnadene i anledning tingrettens behandling. Ved 
vurderingen av om slike skal tilkjennes, må lagmannsretten ta utgangspunkt i sitt eget 
domsresultat, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd. Også for tingretten lå tyngdepunktet i saken 
i spørsmålet om ansvarsgrunnlag forelå. Men saken er prosedert betydelig bredere i 
lagmannsretten, men premissene i tingrettens dom berører likevel de fleste av de momenter 
som også har vært løftet frem i ankeomgangen. 
 
Lagmannsretten er etter dette kommet til at ankemotparten også må dekke ankepartens 
kostnader i anledning tingrettens behandling av saken. For tingretten inngav advokat Aksel 
Kayser en salæroppgave som samlet beløp seg til 351 050. Beløpet inkluderer salær, 
kostnader og rettsgebyret for tingretten. Ankemotparten har ikke hatt innsigelser til kravet 
for tingretten. Etter lagmannsrettens syn er det ikke noen grunn til å frita ankemotparten for 
erstatningsansvaret. Kravet gjenspeiler nødvendig arbeid med saken for førsteinstansen. 
 
Ankemotpartens erstatningsansvar for sakskostnadene omfatter også rettsgebyret ved 
inngivelse av anke til lagmannsretten.  
 
Lagmannsrettens dom er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 
 
Lovens frist for avsigelse av dom er oversittet på grunn av langvarig sykdomsforfall blant 
rettens medlemmer, jf. tvisteloven § 19-4 femte ledd. 
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DOMSSLUTNING 
 

1. Osterøy kommune v/ ordføreren tilpliktes innen to – 2 – uker fra forkynnelse av 
lagmannsrettens dom å betale erstatning til Fotlandsvåg Maskinentrepenør AS v/ 
Roger Hartveit med 601 018 – sekshundreogentusenogatten – kroner. 

2. I sakskostnader for tingretten tilpliktes Osterøy kommune å betale til Fotlandsvåg 
Maskinentrepenør AS v/ Roger Hartveit 351 051 – trehundreogfemtientusenog 
femtien – kroner innen to – 2 – uker fra forkynnelse av denne dom. 

3. I sakskostnader for lagmannsretten tilpliktes Osterøy kommune å betale til 
Fotlandsvåg Maskinentrepenør AS v/ Roger Hartveit 1 196 178 – 
enmillionetthundreognittisekstusenetthundreogsyttiåtte – kroner innen to – 2 – uker 
fra forkynnelse av denne dom. Innen samme frist tilpliktes Osterøy kommune å 
dekke ankepartens utgifter til ankegebyr. 

 
 
 
 
 
 
Carl Petter Martinsen Knut Harald Braathen Bjørn Lillebergen 

 
      

 
 
    

 
Dokument i samsvar med undertegnet original. 
 
 
 
Tonje Olsnes 
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