
OSTERØY KOMMUNE 

Innkalling 
av 

Formannskapet 
Møtedato: 15.05.2019 
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen 

Møtetid: kl. 13.00  

NB! Det vert halde møte i styringsgruppa kl. 12.00.  
Etter møtet i formannskapet, vert det halde møte i valstyret. 
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Jarle Skeidsvoll 
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sekretær 



SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
021/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Marie Koksvik Thorsen 19/683 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Innkalling og sakliste vert godkjent. 

Saksopplysningar: 
Innkalling med saksliste er send ut. 



SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
022/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Bente Skjerping 19/683 

Godkjenning av møtebok 

Vedlegg: 

Protokoll - Formannskapet - 20.03.2019 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Møteprotokoll frå  20.03.19 vert godkjend.

 

Saksopplysningar: 
Møteprotokoll er send ut til godkjenning. 



OSTERØY KOMMUNE 

Møteprotokoll 

for 

Formannskapet 

Møtedato: 20.03.2019 

Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen 

Møtetid: kl. 13.00 - kl. 15.55 

Frammøtte medlemmer Parti Rolle 

Jarle Skeidsvoll KRF Ordførar 

Mortensen, Alf Terje FRP Varaordførar 

Berit Moslett Borge H Medlem 

Johannes Haugland SP Medlem 

Kjersti Ingolvsdotter 
Vevatne 

V Medlem 

Hildegunn Mo FRP Medlem 

Johannes Bysheim AP Medlem 

Rita Aud Tveiten AP Medlem 

Forfall meldt frå  medlem Parti Rolle 

Jon Flydal Blichfeldt MDG Medlem 

Frammøtte varamedlemmer Parti Erstattar medlem 

Hjalti Heimir Gislason H Jon Flydal Blichfeldt 

Følgjande frå administrasjonen møtte: Rådmannen, utvalssekretæren og sektorleiar for 
samfunnsutvikling. Sektorleiar og administrasjonen for oppvekst, undervisning og kultur møtte i 
sakene 015/19 – 016/19.   

Sakliste 

Saknr Tittel 

012/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 

013/19 Godkjenning av møtebok 

014/19 Referatsaker og meldingar 

015/19 Val av tomt - ny barnehage Valestrand 

016/19 Tilstandsrapport for grunnskulen i Osterøy skuleåret 2017-18 



 

 

017/19 Lokalbåtrute i Osterfjorden 

018/19 Erverv av Ulvsnesøy og Tangen 

019/19 Bustadsosial handlingsplan for Osterøy kommune 2019-2023 – melding om igangsetting 
og føremål 

020/19 Fjordslottet Hotell AS - søknad om serverings- og skjenkeløyve 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orientering i starten av møtet:   

I starten av møtet vart det gjeve ei orientering frå konsulentbyrået Norconsult. Orienteringa handla 

om tomtesøket til ny barnehage på Valestrand i samband med sak 015/19. 

  



 

 

012/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Innkalling og sakliste vert godkjent. 

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

Det vart varsla nokre spørsmål til slutten av møtet.  
------------------------------------------------------------------ 
Det var elles ikkje merknader til innkalling og saksliste.  
 

FS - 012/19 VEDTAK: 

Innkalling og sakliste vert godkjent. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

013/19: Godkjenning av møtebok 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Møteprotokoll frå 13.02.19 vert godkjend. 

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

Det var ikkje merknader til utsend møteprotokoll frå møtet 13.02.19. 
 

FS - 013/19 VEDTAK: 

Møteprotokoll frå 13.02.19 vert godkjend. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

014/19: Referatsaker og meldingar 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

"Referatsakene vert tekne til vitande." 

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

AVRØYSTING  
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.  
 



 

 

FS - 014/19 VEDTAK: 

"Referatsakene vert tekne til vitande." 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

015/19: Val av tomt - ny barnehage Valestrand 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

1. Formannskapet  vedtek at avsett areal o_ BKB12 til barnehage utgår og kan nyttast til 
anna offentleg føremål. 

2. F-skapet gjev rådmannen mynde til å forhandle med grunneigar og erverve areal til 
barnehage i Valestrand mellom dei alternativa på Rundhovde som er vurdert. 
Rådmannen får mynde til gjere eventuell detaljregulering. 

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg:  
"Alternativ Rundhovde 1 vert vald som tomt for ny barnehage på Valestrand. Rådmannen får i 
oppdrag å erverva ein tomt som tek høgde for eventuell utviding av anlegget, for eksempel 10 mål.  
 
Dersom priskravet for tomten vert urimeleg i høve til marknadspris, kjem rådmannen attende til 
formannskapet med saka." 
 
AVRØYSTING 
Alternativ avrøysting  
 
Rita Tveiten sitt framlegg:       7 røyster (2FRP, 2AP, 2H, 1V)  
 
Rådmannen sitt framlegg:       2 røyster (1SP, 1KRF)  
 
 
 

FS - 015/19 VEDTAK: 

«Alternativ Rundhovde 1 vert vald som tomt for ny barnehage på Valestrand. Rådmannen får i 
oppdrag å erverva ein tomt som tek høgde for eventuell utviding av anlegget, for eksempel 10 mål.  
 
Dersom priskravet for tomten vert urimeleg i høve til marknadspris, kjem rådmannen attende til 
formannskapet med saka.» 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

016/19: Tilstandsrapport for grunnskulen i Osterøy skuleåret 2017-18 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

Ordføraren gjorde slikt framlegg:  
"Saka vert teken til orientering."  
 
AVRØYSTING  
Ordføraren sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.  
 
 
 

FS - 016/19 VEDTAK: 

Formannskapet si innstilling til heradsstyret:  
 
"Saka vert teken til orientering."  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

017/19: Lokalbåtrute i Osterfjorden  

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

«Osterøy kommune tek ikkje på seg å stå som kontraktsmotpart for ny kontrakt om lokal båtrute 
i Osterfjorden.  

Grunngjevinga for dette er at den økonomiske risikoen vert vurdert til å vere for høg, og at 
kommunen ikkje har kapasitet eller naudsynt  kompetanse til å fylgje opp kontrakten.» 

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

Alf Terje Mortensen, FRP,  gjorde slikt framlegg om tilleggsforslag:  
"Osterøy kommune arbeider vidare for vegløysing til gardane Furnes, Heimvik og Stokken.  
Rådmannen kjem tilbake til dette som eiga sak, basert på at det vert lagt opp til fast driftsstøtte for 
båtruta framover." 
 
AVRØYSTING 
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.  



 

 

 
AVRØYSTING - tilleggsforslag  
Alf Terje Mortensen sitt tilleggsforslag:  fall med 2 røyster (2FRP)  
                                                                               mot 7 røyster (1KRF, 2AP, 2H, 1SP, 1V). 
 
 
 

FS - 017/19 VEDTAK: 

«Osterøy kommune tek ikkje på seg å stå som kontraktsmotpart for ny kontrakt om lokal båtrute i 
Osterfjorden.  

Grunngjevinga for dette er at den økonomiske risikoen vert vurdert til å vere for høg, og at 
kommunen ikkje har kapasitet eller naudsynt  kompetanse til å fylgje opp kontrakten.» 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

018/19: Erverv av Ulvsnesøy og Tangen 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

1. Formannskapet vedtek å erverve eigedomene 154/6 og 152/4. Rådmannen gis mynde til 
å forhandle med seljar og inngå kjøpekontrakt for inntil 9,3 millionar samt 
omkostningar. 

eller 

2. Formannskapet vedtek å erverve eigedomen 154/6. Rådmannen gis mynde til å 
forhandle med seljar og inngå kjøpekontrakt for inntil 1,8 millionar samt omkostningar. 

eller 

3. Formannskapet avslår tilbodet om å kjøpe eigedomene 154/6 og 152/4.  

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

Ordføraren gav ei orientering om saka.  
 
Ordføraren  gjorde slikt framlegg:  
"Saka vert utsett til neste formannskapsmøte 15. mai." 
  
AVRØYSTING - forslag om utsetting  
Ordføraren sitt framlegg om utsetting:  vart vedteke med 5 røyster (2FRP, 1AP, 1SP, 1KRF)  
                                                                                               mot 4 røyster  (2H, 1AP, 1V).   



 

 

 
 
 
 
 
 

FS - 018/19 VEDTAK: 

"Saka vert utsett til neste formannskapsmøte 15.mai." 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

019/19: Bustadsosial handlingsplan for Osterøy kommune 2019-2023 – melding om 

igangsetting og føremål 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

«Saka om igangsetting og føremål for bustadsosial handlingsplan for Osterøy kommune 2019-
2023 vert teken til orientering.»   

   

   

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

AVRØYSTING  
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.  
  
 

FS - 019/19 VEDTAK: 

«Saka om igangsetting og føremål for bustadsosial handlingsplan for Osterøy kommune 2019-2023 
vert teken til orientering.»   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

020/19: Fjordslottet Hotell AS - søknad om serverings- og skjenkeløyve 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

 

”I medhald av alkohollova §§ 1-4a og b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2 og 4-4 vert det gjeve allment 
skjenkeløyve for all alkoholhaldig drikk, gruppe 1, 2 og 3, til Fjordslottet Hotell AS, org. nr. 



 

 

921 991 002 for selskaps-/restaurantlokale, kjellarlokale og uteserveringsområdet. 

Styrar Katrin Elfa Ingvadottir, f. 05.02.1961 og stedfortredar Tore Reine, f. 28.10.1955,  vert 
godkjende.  

 
Type verksemd: Hotell og restaurant.  
Skjenketid alkohol gruppe 1 og 2:                                        kl. 08.00 – kl. 01.00 

 
Skjenketid alkohol gruppe 3(drikk som  

inneheld mellom 22 og 60% alkohol):                                 kl. 13.00 – kl. 01.00 

Fredag/laurdag vert det gitt utvida skjenketid til kl. 02.00 for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Dette 
gjeld berre for gjestar i slutta selskap, jfr. Alkohollova § 4-2, 2. ledd. 

Vidare vert det gjeve allment skjenkeløyve for all alkoholhaldig drikk  på avskjerma uteområde.  
Skjenketid for uteservering alkohol gruppe 1 og 2:        kl. 10.00 – kl. 01.00 

Alkohol gruppe 3 (drikk som inneheld            

mellom 22 og 60% alkohol):                                                 kl. 13.00 – kl. 01.00 

For skjenking til overnattingsgjestar gjeld alkohollova § 4-4, 7.ledd. Skjenking til overnattings-
gjestar utanom fastsett skjenketid må skiljast frå anna skjenking. Romservering og minibar er 
omfatta. Dette omfattar ikkje for alkoholgruppe 3. 

Skjenkeløyveperiode: 28.03.2019 – 30.09.2020. 

Det vert i medhald av serveringslova § 3 gitt serveringsløyve til Fjordslottet Hotell AS, org. nr. 
921 991 001 for Fjordslottet hotell. Som dagleg leiar vert Katrin Elfa Ingvadottir godkjend. 
Godkjenninga vert gitt under føresetnad av bestått etablerarprøve innan april d.å.» 

   

   



 

 

20.03.2019 FORMANNSKAPET 

AVRØYSTING 
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. 
 

FS - 020/19 VEDTAK: 

Formannskapet si innstilling til heradsstyret: 

 ”I medhald av alkohollova §§ 1-4a og b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2 og 4-4 vert det gjeve allment 
skjenkeløyve for all alkoholhaldig drikk, gruppe 1, 2 og 3, til Fjordslottet Hotell AS, org. nr. 921 991 
002 for selskaps-/restaurantlokale, kjellarlokale og uteserveringsområdet. 

Styrar Katrin Elfa Ingvadottir, f. 05.02.1961 og stedfortredar Tore Reine, f. 28.10.1955,  vert 
godkjende.  

 
Type verksemd: Hotell og restaurant.  
Skjenketid alkohol gruppe 1 og 2:                                        kl. 08.00 – kl. 01.00 

 
Skjenketid alkohol gruppe 3(drikk som  

inneheld mellom 22 og 60% alkohol):                                 kl. 13.00 – kl. 01.00 

 

Fredag/laurdag vert det gitt utvida skjenketid til kl. 02.00 for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Dette gjeld 
berre for gjestar i slutta selskap, jfr. Alkohollova § 4-2, 2. ledd. 

Vidare vert det gjeve allment skjenkeløyve for all alkoholhaldig drikk  på avskjerma uteområde.  
Skjenketid for uteservering alkohol gruppe 1 og 2:        kl. 10.00 – kl. 01.00 

Alkohol gruppe 3 (drikk som inneheld            



 

 

mellom 22 og 60% alkohol):                                                 kl. 13.00 – kl. 01.00 

For skjenking til overnattingsgjestar gjeld alkohollova § 4-4, 7.ledd. Skjenking til overnattings-
gjestar utanom fastsett skjenketid må skiljast frå anna skjenking. Romservering og minibar er 
omfatta. Dette omfattar ikkje for alkoholgruppe 3. 

Skjenkeløyveperiode: 28.03.2019 – 30.09.2020. 

 

Det vert i medhald av serveringslova § 3 gitt serveringsløyve til Fjordslottet Hotell AS, org. nr. 
921 991 001 for Fjordslottet hotell. Som dagleg leiar vert Katrin Elfa Ingvadottir godkjend. 
Godkjenninga vert gitt under føresetnad av bestått etablerarprøve innan april d.å.» 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Andre saker/ spørsmål på slutten av møtet:  

Alf Terje Mortsensen, FRP,  oppmoda til at det vert oppretta ei arbeidsgruppe for å starte ein 

ungdomsklubb. Kommunen kan ta kontakt med Ungdomsrådet for å ta tak i dette.  

----------------------------------------------------------------------- 

Det vart ikkje gjort vedtak i samband med saka.  

----------------------------------------------------------------------- 

Berit M. Borge, H, stilte spørsmål kring privatisering av legekontoret i Lonevåg. Rådmannen svara at 

det er ein dialog mellom kommunen og fastlegane.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Til å skrive under møteprotokollen saman med ordføraren vart Rita Tveiten og Johannes Haugland  

valde.   

 

 

Lonevåg, 22.03.2019 

 

 

 

Marie Koksvik Thorsen 

Utvalssekretær  



 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------             ---------------------------------                    --------------------------------- 

Jarle Skeidsvoll                                Rita Tveiten                                           Johannes Haugland  

Ordførar 

 

 



SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
023/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Marie Koksvik Thorsen 19/683 

Referatsaker og meldingar 

Underliggjande saker: 
Saksnummer Tittel 
1 Budsjettbrev 2019 

Saksnummer Tittel 
2 Høring - Gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom 

nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen 
(CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven 

Saksnummer Tittel 
3 IUA Bergen region - Protokoll fra styremøte 11. mars 2019 

Saksnummer Tittel 
4 Protokoll Regionråd 2-2019, fredag 22. mars 

"Referatsakene vert tekne til vitande." 

Saksopplysningar: 



Fra: Rød, Håvard <fmhoHro@fylkesmannen.no> 
Sendt: mandag 15. april 2019 09.08 
Til: Post Osterøy 
Kopi: FMVL Postmottak; Øyvind Johannesen; Postmottak Regionrådet 
Emne: Budsjettbrev 
Vedlegg: BU19-OST.doc 

Jeg sender vedlagt Fylkesmannen sitt budsjettbrev til kommunen. 

Med vennlig hilsen 

Håvard Rød 



E-postadresse:
fmvlpost@fylkesmannen.noSikker
melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Besøksadresse:
Njøsavegen 2, Leikanger
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Fjellvegen 11, Førde

Telefon: 57 64 30 00
www.fylkesmannen.no/vl

Org.nr. 974760 665

Vår dato: Vår ref:

12.04.2019 2019/1892

Dykkardato: Dykkar ref:

04.04.2019

Osterøy kommune,
Rådhuset,
5282 LONEVÅG

Saksbehandlar, innvalstelefon

Håvard Rød, 5557 2143

OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2019 og investeringsplan 2019 -
2022, vedteke i heradsstyremøte 12.desember 2018.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova § 60.

Etter§ 15 i forskrifter om årsbudsjettet skal årsbudsjettet, slik det er vedteke av kommunestyret, liggja
føre som eige dokument innan 15. januar. Økonomiske oversyn må vera utarbeidd innan 1. mars i
budsjettåret.

Etter kommunelova § 45 tredje punkt skal innstillinga til årsbudsjett ha vore lagt ut til offentleg
gjennomsyn i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret.

Det er i statsbudsjettet lagt opp til ein reduksjon i skatteøyret for kommunane frå 11,80 prosent i 2018 til
11,55 prosent i 2019.

Frie inntekter
Kommunen har budsjettert med kr 199.130.000,- i skatt på eige og inntekt for 2019.

I 2018 var det ein samla skatteauke for kommunane i landet på 3,8 prosent. Det er no rekna med ein
skatteauke for kommunane frå 2018 til 2019 med 0,4 prosent.

Kommunen sitt skattenivå i 2018 var 78,1 prosent av landsgjennomsnittet.

I rammeoverføring til kommunane er det symmetrisk inntektsutjamning. Kommunar med skattenivå over
landsgjennomsnittet får eit trekk i 2019 tilsvarande 60 prosent av differansen mellom eige skattenivå og
landsgjennomsnittet.

Kommunar med skattenivå under landsgjennomsnittet får kompensasjon i 2019 tilsvarande 60 prosent av
differansen mellom landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunar med skattenivå under 90 prosent
av landsgjennomsnittet får også tilleggskompensasjon tilsvarande 35 prosent av differansen mellom 90
prosent av landsgjennomsnittet og eige skattenivå.

Kommunen sine frie inntekter består av ordinær skatt og statleg rammeoverføring, medrekna
inntektsutjamning. Sum frie inntekter er budsjettert til kr 440,9 mill.

Inntektsprognosen for 2019 er no oppdatert med endelege innbyggjartal per 01.01.2019 og inn-komen
skatt i 2018. Grunnlaget for inntektsutjamninga vil vera innbyggjartal per 01.01.2019. For innbyggjartilskot
og utgiftsutjamninga med aldersfordeling er grunnlaget innbyggjartal per 01.07.2018.



Side: 2/4

Dei frie inntektene er budsjetterte noko for høgt samanlikna med den siste inntektsprognosen.
Fylkesmannen legg til grunn at inntektene i budsjettet blir vurderte nærare etter første tertial i år og
justerte slik at dei er realistiske.

Eigedomsskatt
Det er budsjettert med kr 31,045 mill. i eigedomsskatt for 2019. Innkomen eigedomsskatt i 2018 var kr
25,5 mill.

Eigedomsskatten for 2019 er vedteke med sju promille på verk og bruk. For 2019 er skattesatsen for
bustad- og fritidseigedomar vedteke til 4,15 promille. For 2018 var skattesatsen for bustad- og fri-
tidseigedomar 3,15 promille. Auken i skattesats for bustad- og fritidseigedomar bidreg til pårekna auke i
eigedomsskatten frå 2018 til 2019.

Pris og kostnadsvekst
Den samla pris- og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er i statsbudsjettet 2,8 prosent. I
dette inngår pårekna lønsvekst med 3,25 prosent.

Avdrag
I økonomireglane er det gitt minimumskravfor storleiken på årlege avdrag. Etter kommunelova § 50
sjuande ledd kan attståande løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde ikkje overstiga den vegde
levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved det siste årsskiftet.

Kommunelova set eit minstekrav til totale låneavdrag for kommunen. Ein hovudregel vil vera at årlege
låneavdrag som eit minimum må utgjera om lag 3 ½ - 4 prosent av lånegjelda ( når for-midlingslån og
avdrag på slike lån ikkje er rekna med ). Vi vil tilrå kommunen at dei ordinære avdraga minst er på dette
nivået.

Det er budsjettert med kr 21,0 mill. i ordinære avdrag (utanom avdrag på formidlingslån).

Dei budsjetterte avdraga oppfyller det tilrådde minstenivået for ordinære avdrag.

Driftsresultat
Kommunelova § 46 punkt 6 legg til grunn at det blir budsjettert med eit driftsresultat som minst er
tilstrekkeleg til å dekka renter, ordinære avdrag og nødvendige avsetjingar ( inkl. inndekning av
underskot ).

Paragraf 3 i forskriftene om årsrekneskapen presiserer nærare det driftsrekneskapen og in-
vesteringsrekneskapen skal omfatta. Som hovudregel må til dømes ei inntekt og innbetaling som ikkje er
ordinær, bli ført i investeringsrekneskapen.

Det er eit netto driftsunderskot i budsjettet med kr 5,5 mill. Netto driftsunderskot er planlagt dekt med bruk
av disposisjonsfond. Bakgrunnen for netto driftsunderskot i vedteke budsjett er at plan-lagde
innsparingstiltak ikkje vil ha full heilårsverknad i år. Det er viktig at kommunen legg opp til balanse i den
ordinære drifta av kommunen og at deter tilstrekkelege store netto driftsoverskot i åra framover.

Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi har tilrådd eit nivå for netto
driftsoverskot, i prosent av driftsinntektene, på minst 1 ¾ prosent for kommunane generelt.

Fylkesmannen si vurdering er at netto driftsoverskot bør vera noko høgare enn 1 ¾ prosent av
driftsinntektene for å kunne handtera svingingar i inntektene og for å ha stabilitet i tenestene.

Det er sannsynleg at også år 2020 vil bli økonomisk krevjande for kommunen med omsyn til drifts-
balanse og tilfredsstillande stort netto driftsoverskot.

Førebelse rekneskapstal for 2018 syner eit mindreforbruk på om lag kr 17 mill. Dette kan for ein stor del
knytast til ekstraordinær utbetaling frå havbruksfondet til kommunen i 2018. Høgare frie inntekter enn
pårekna og positiv utvikling med omsyn til rente (både høgare renteinntekter og lågare renteutgifter) har
også bidrege til mindreforbruket i 2018.



Side: 3/4

Kommunen sitt disposisjonsfond var ved utgangen av 2017 om lag kr 14 mill., eller berre 2,1 prosent av
driftsinntektene. Dette er for lågt og det er viktig å styrka disposisjonsfondet. Det er nødvendig at
kommunen har ein større driftsreserve i disposisjonsfondet. Dersom netto driftsresultat for 2019 blir så
svakt som budsjettert, vil dette bidra til at disposisjonsfondet blir redusert. Budsjettert bruk av fondet er
som nemnd kr 5,5 mill.

Fylkesmannen rår på denne bakgrunn til at heile mindreforbruket i rekneskapen for 2018 blir sett av til å
styrka disposisjonsfondet.

Investering, lånegjeld og kapitalutgifter
I 2019 er det planlagt brutto investeringar for til saman kr 122 ¼ mill. I det inngår VA - investeringar, kr
28,3 mill., som skal vera fullt ut avgiftsfinansierte. Dei største investeringane elles er i ny barne-hage,
bustader for personar med utviklingshemming og nytt Familiens Hus (omfattar tenester for barnevern,
psykolog m.m.).

Det er gjort vedtak om låneopptak til finansiering av investeringane i budsjettet for 2019 med kr 70,4 mill.,
av dette utgjer sjølvkostlån kr 23,4 mill. Det er sannsynleg at det reelle lånebehovet vil bli mindre enn
dette i år på bakgrunn av etterslep i gjennomføringa av planlagde investeringar.

I tillegg kjem startlån, til saman kr 8,0 mill., til vidare utlån.

Vi har rekna ordinær langsiktig gjeld per 31.12.2017 for kommunane samla i Hordaland, utanom Bergen,
til kr 87.055,- per innbyggjar. I det talet er ikkje pensjonsforplikting medrekna. Det til-svarande talet for
kommunen var kr 65.163,-.

Kommunane samla i Hordaland, utanom Bergen, har eit gjeldsnivå som ligg noko høgare enn lands-
gjennomsnittet. Landsgjennomsnittet (utanom Oslo ) si langsiktige lånegjeld ved utgangen av 2017 var kr
78.511,- per innbyggjar. Pensjonsforplikting er ikkje medrekna.

Kommunen si brutto lånegjeld ved utgangen av 2018 var kr 626,1 mill., eller kr 77.060,- per innbyggjar.

Kommunen har eit lågt skatte- og inntektsnivå. Det er difor krevjande å driva med tilfredsstillande store
netto driftsoverskot basert på ordinære driftsinntekter, utan ekstraordinære inntekter som til dømes
utbetalinga frå havbruksfondeti 2018. På denne bakgrunn er det viktig at kommunen i åra framover
dempar dei investeringane og låneopptaka som ikkje er sjølvfinansierande. Med eit lågt skatte- og
inntektsnivå, er det særleg viktig at lånegjelda er på eit moderat nivå over tid.

Oppsummering
Det er eit netto driftsunderskot i budsjettet for 2019 med kr 5,5 mill. Netto driftsunderskot er plan-lagt dekt
med bruk av disposisjonsfond. Det er viktig at kommunen i åra framover legg opp til balanse i den
ordinære drifta og at det er tilstrekkelege store netto driftsoverskot.

Kommunen sitt disposisjonsfond er for lite og bør styrkast. Fylkesmannen rår til at heile mindre-forbruket i
rekneskapen for 2018 blir sett av til å styrka disposisjonsfondet.

Kommunen har eit lågt skatte- og inntektsnivå. På denne bakgrunn er det viktig at kommunen i åra
framover dempar dei investeringane og låneopptaka som ikkje er sjølvfinansierande slik at låne-gjelda
kan vera på eit moderat nivå over tid.

Med helsing

Lars Sponheim Nils Erling Yndesdal
kommunaldirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Side: 4/4

Gjenpart:
Nordhordland revisjonsdistrikt, Postboks 1 6, 5902 Isdalstø
Sekretariatsleiar for kontrollutval, Postboks 1 6, 5902 Isdalstø



Fra: Postmottak HOD <postmottak@hod.dep.no> 
Sendt: tirsdag 9. april 2019 15.31 
Emne: Høring - Gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid 

mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og 
tobakksskadeloven 

Vedlegg: Høringsbrev.pdf; Høringsmottakere.pdf; Høringsnotat.pdf 
 
Høringsbrev om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale 
myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- 
og tobakksskadeloven finner du på regjeringen.no. 
 
Høringsfrist 27. mai 2019. 
 
Departementet ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.  
 
Denne meldingen er sendt til: 

-           Se egen liste 
 
Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over 
høringsinstanser. 
 
Med vennlig hilsen 
Helse- og omsorgsdepartementet 
postmottak@hod.dep.no 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-gjennomforing-av-ny-forordning-nr.-20172394-om-samarbeid-mellom-nasjonale-myndigheter-med-ansvar-for-handheving-av-forbrukervernlovgivningen-cpc-forordningen-i-alkohol--og-tobakksskadeloven/id2641012/
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2641012/
mailto:postmottak@dep.no


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Folkehelseavdelingen 

Saksbehandler 
Tonje Borch 
22 24 87 23 

Høring om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid 
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og 
tobakksskadeloven. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige 
lovendringer for gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom 
nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-
forordningen) i alkohol- og tobakkslovgivningen. 
 
Ny forordning gir håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke brudd på og 
håndheve forbrukervernreglene. Forordningen får anvendelse på overtredelser av 
felleseuropeiske forbrukervernregler som omfattes av rettsaktene i forordningens vedlegg. 
Vedlegget til ny forordning lister opp 26 rettsakter. På alkohol- og tobakksområdet, er det 
reklamebestemmelsene i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) som 
utgjør de aktuelle forbrukervernreglene. AMT-direktivets reklamebestemmelser knyttet til 
tobakk og alkohol er gjennomført i norsk rett i tobakksskadeloven og alkoholloven.  
 
Forordningen utvider håndhevingsorganenes myndighet, og myndigheten blir særlig utvidet i 
den digitale sfæren. Håndhevingsorganene får med ny forordning myndighet til å fjerne 
digitalt innhold på nettsider, apper og andre nettbaserte grensesnitt, og eventuelt stenge 
tilgangen til disse. Forordningen overlater til de enkelte landene å avgjøre om denne 
myndigheten skal utøves av de nasjonale håndhevingsorganene direkte eller av andre 
organer, som for eksempel domstolene. Departementet foreslår at myndigheten til å fjerne 
ulovlig digitalt innhold legges til domstolene. 
 

Adresser etter liste 
 
  
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/600- 

Dato 

8. april 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

Forslaget til gjennomføring i tobakksskade- og alkoholloven vil sørge for at dette lovverket er 
i tråd med forordningen. Barne- og likestillingsdepartementet sendte våren 2018 ut et 
høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en rekke andre lover. Høringsfristen 
var 28. september 2018. Forslag til gjennomføring i alkohol- og tobakkslovgivningen, må ses 
i sammenheng med Barne- og likestillingsdepartementets forslag.  
 
Høringsfristen er 6 uker. Den korte fristen er begrunnet i målsetning om at eventuelle forslag 
til lovendringer som følge av CPC-forordningen på alkohol- og tobakksområdet kan fremmes 
for Stortinget sammen med de lovendringer Barne- og likestillingsdepartementet vil foreslå. 
 
Høringsuttalelser kan avgis digitalt på https://www.regjeringen.no/id2641012/ 
Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. 
 
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan 
avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med 
mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. 
 
Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater 
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 
 
Høringsfristen er 27. mai 2019 
 
Med hilsen 
 
 
Lilly Sofie Ottesen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Tonje Borch 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

https://www.regjeringen.no/id2641012/


Departementene 
  
Høyesterett 
Lagmannsrettene 
Bergen tingrett 
Kristiansand tingrett 
Nord-Troms tingrett 
Oslo tingrett 
Stavanger tingrett 
Sør-Trøndelag tingrett 
  
Domstolsadministrasjonene 
Regjeringsadvokaten 
Økokrim 
  
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 
  
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
Barneombudet 
Folkehelseinstituttet 
Forbrukertilsynet 
Forbrukerrådet 
Helsedirektoratet 
Konkurransetilsynet 
Kreftregisteret 
Landets politidistrikt 
 
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 
Norges forskningsråd 
Politidirektoratet 
Riksadvokaten 
Arkivverket 
Riksrevisjonen 
Statens helsetilsyn 
Statens legemiddelverk 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
 
Datatilsynet 
Finanstilsynet 
Forbruker Europa 
Forbrukerklageutvalget 
Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet 
Innovasjon Norge 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 



Markedsrådet 
Medietilsynet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Regelrådet 
  
  
Sámediggi - Sametinget 
Landets fylkesmenn 
Sysselmannen på Svalbard 
Landets fylkeskommuner 
Landets kommuner 
Longyearbyen lokalstyre 
 
 
 
 
 
 
Abelia 
Akademikerne 
Aksjonærforeningen i Norge 
Actis 
Almenlegeforeningen  
Aller Media 
Altibox 
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret 
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 
Arntzen Vin og Cigar 
AS Vinmonopolet 
ASKO 
Augusto International 
Avinor AS 
Av-og-til 
Bane NOR SF 
BAT Norway AS 
Bedriftsforbundet 
Broadnet 
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon 
Blå Kors 
Bryggeri- og drikkevareforeningen 
Canal Digital 
Chr. Michelsens institutt 
Conrad Langgard AS 
Coop Norge AS 
Dagligvarehandelens Miljøforum DMF 
Dagligvareleverandørenes Forening 



De norske lenker 
Delta 
Den norske advokatforening 
Den norske dataforening 
Den norske dommerforening 
Det hvite bånd 
Det medisinske fakultet NTNU - Medisinsk teknisk forskningssenter 
Det Norske Cigarselskap 
Det norske Diakonforbund 
Det norske totalavholdsselskap 
DHL Norge 
Diabetesforbundet 
Direktesalgforbundet 
Domeneshop 
Drivkraft Norge 
Europharma AS 
Fagforbundet  
Fagrådet innen rusfeltet i Norge 
Familieklubbene 
Farma Holding 
Fellesforbundet 
Fellesorganisasjonen FO 
Finansklagenemnda 
Fiskebåt 
Forbrukerkontakt Norge AS 
Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap 
Forbundet mot rusgift 
Foreningen KAAS 
Forskerforbundet  
Forskningsstiftelsen FAFO 
Get 
Handel og kontor 
Handelens ølsalgsråd 
Handelshøyskolen BI 
Havanna Magasinet AS 
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet 
Hovedorganisasjonen Virke 
Ice net 
IKT- Norge 
IK Samhelse Midt-Troms 
Imperial Tobacco AS 
Innovasjon Norge 
Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA) 
IOGT Norge  
Jan Robert Kvam AS 
Jussbuss 



Jussformidling i Bergen 
Jusshjelpa i Nord-Norge 
Juba 
Juvente 
Kreftforeningen 
Landsforbundet mot stoffmisbruk 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
Landslaget for rusfri oppvekst 
Landslaget mot tobakksskadene 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Legeforeningens forskningsinstitutt 
Legemiddelgrossistforeningen 
Legemiddelindustrien LMI 
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) 
Legemiddelparallellimportørforeningen 
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) 
Lyse AS 
Markedsforbundet 
Markedsføringsforeningen i Oslo 
Microsoft Norge 
M. Sørensen AS 
MA - rusfri trafikk og livsstil 
McBaren Tobacco CO. AS 
Mediebedriftenes landsforening 
 
 
Nasjonal IKT 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Nasjonalt kolsråd 
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) 
NHO Logistikk og Transport 
NHO Mat og Drikke 
NHO Reiseliv 
Norbrygg 
Norges Astma og allergiforbund 
 
 
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund 
Norgesgruppen ASA 
Norsk forening for folkehelse 
Norsk helse- og avholdsforbund 
Norsk narkotikapolitiforening 
Norsk pasientskadeerstatning 
Norsk senter for barneforskning 
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 
Norsk Tjenestemannslag NTL  



Norske Jernbaners Avantgard 
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) 
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening 
Norges Juristforbund 
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund 
Norges Kreditorforbund 
Norges Markedsanalyseforening 
Norges Rederiforbund 
Norges Statsbaner AS (NSB) 
Norid 
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA) 
Norsk Industri 
Posten Norge AS 
Schibsted ASA 
Standard Norge 
Stiftelsen Elektronikkbransjen 
Teknologirådet 
Tele 2 
Telenor 
Telia Norge AS 
Transportbrukernes Fellesorganisasjon 
Unio 
Viasat 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
PARAT 
Philip Morris Norway AS 
Phillips Norge AS  
Rema 1000 AS 
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
Røykfritt Miljø Norge 
 
 
Små alkoholprodusenters forening 
Sol Cigar CO AS 
Sunne kommuner  
Swedish Match Norge AS 
Sørensen Tobakk AS 
TEKNA  
TNT Ekspress 
Tobakkindustriens felleskontor 
Tobakskompagniet 
Tollpost Globe 
Travel Retail Norway AS 
Ungdom mot narkotika 
Unio 



UPS Norge 
Utdanningsforbundet 
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) 
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) 
 
 



1 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 

 

Høringsnotat 

08.04. 2019 

 

 

 

 

Forslag til gjennomføring i alkohol- og tobakkslovgivningen av ny 
forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter 

med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om 
oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004  

(CPC-forordningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsfrist 27.05.2019 

  



2 

 

 

Innhold 
1 Innledning................................................................................................................ 6 

1.1 Hovedinnhold ................................................................................................... 6 

1.2 Forholdet til Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat om gjennomføring 
av CPC-forordningen .................................................................................................. 7 

2 Bakgrunn ................................................................................................................. 8 

2.1 Gjeldende forordning om forbrukervernsamarbeid og oppnevning av 
håndhevingsmyndigheter ............................................................................................ 8 

2.2 AMT-direktivet ................................................................................................. 9 

2.3 Ny forordning om forbrukervernsamarbeid ..................................................... 9 

3 Gjennomføringen av forordningen i norsk rett ..................................................... 11 

4 Håndhevingsorganenes undersøkelsesmyndighet ................................................. 11 

4.1 Myndighet til å få tilgang til dokumenter, data m.m. ..................................... 11 

4.1.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 12 

4.1.2 Ny forordning........................................................................................... 12 

4.1.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning ...................................... 12 

4.1.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 14 

4.1.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 14 

4.2 Myndighet til å gjennomføre stedlige kontroller og beslaglegge bevis m.m. 17 

4.2.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 17 

4.2.2 Ny forordning........................................................................................... 17 

4.2.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning ...................................... 18 

4.2.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 18 

4.2.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 19 

4.3 Myndighet til å gjennomføre testkjøp med skjult identitet............................. 20 

4.3.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 20 

4.3.2 Ny forordning........................................................................................... 20 

4.3.3 Gjeldende rett ........................................................................................... 20 

4.3.4 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 20 

5 Håndhevingsorganenes håndhevingsmyndighet ................................................... 20 



3 

 

5.1 Myndighet til å vedta midlertidige tiltak ........................................................ 20 

5.1.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 21 

5.1.2 Ny forordning........................................................................................... 21 

5.1.3 Gjeldende rett ........................................................................................... 21 

5.1.4 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 22 

5.2 Myndighet til å motta forpliktelser fra næringsdrivende om å stanse en overtredelse
 ……………………………………………………………………………… 23 

5.2.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 23 

5.2.2 Ny forordning........................................................................................... 24 

5.2.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning ...................................... 24 

5.2.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 24 

5.2.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 25 

5.3 Myndighet til å motta forpliktelser fra næringsdrivende om kompensasjon til berørte 
forbrukere ................................................................................................................. 25 

5.3.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 25 

5.3.2 Ny forordning........................................................................................... 25 

5.3.3 Gjeldende rett ........................................................................................... 26 

5.3.4 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 26 

5.4 Myndighet til å informere forbrukere om hvordan de kan søke erstatning .... 26 

5.4.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 26 

5.4.2 Ny forordning........................................................................................... 26 

5.4.3 Gjeldende rett ........................................................................................... 27 

5.4.4 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 27 

5.5 Myndighet til å stille krav til næringsdrivende om å stanse en overtredelse .. 27 

5.5.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 27 

5.5.2 Ny forordning........................................................................................... 27 

5.5.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning ...................................... 28 

5.5.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 28 

5.5.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 28 

5.6 Myndighet til å stanse eller forby en overtredelse .......................................... 28 

5.6.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 28 

5.6.2 Ny forordning........................................................................................... 28 



4 

 

5.6.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning ...................................... 29 

5.6.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 29 

5.6.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 29 

5.7 Myndighet til å fjerne digitalt innhold m.m. .................................................. 30 

5.7.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 30 

5.7.2 Ny forordning........................................................................................... 30 

5.7.3 Vurdering av myndigheten til å fjerne digitalt innhold m.m. .................. 31 

5.7.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 40 

5.7.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 41 

5.8 Myndighet til å ilegge sanksjoner ................................................................... 42 

5.8.1 Gjeldende forordning ............................................................................... 42 

5.8.2 Ny forordning........................................................................................... 42 

5.8.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning ...................................... 42 

5.8.4 Gjeldende rett ........................................................................................... 42 

5.8.5 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 43 

6 Gjennomføring av undersøkelses- og håndhevingsmyndighet ............................. 44 

6.1 Myndigheten kan utøves når det er rimelig grunn til mistanke m.m. ............. 44 

6.2 Myndigheten kan utøves før, under og etter en overtredelse ......................... 44 

6.2.1 Gjeldende og ny forordning ..................................................................... 44 

6.2.2 Gjeldende rett ........................................................................................... 45 

6.2.3 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 46 

6.3 Utøvelsen av myndigheten skal stå i et rimelig forhold til overtredelsen 
(forholdsmessighetskrav).......................................................................................... 46 

6.4 Myndigheten kan utøves av håndhevingsorganene eller andre organer ......... 46 

6.4.1 Gjeldende rett ........................................................................................... 47 

6.4.2 Departementets vurdering og forslag ....................................................... 47 

6.5 Offentliggjøring av vedtak .............................................................................. 47 

7 Håndhevingsorganenes samarbeid ved grenseoverskridende overtredelser ......... 47 

8 Administrative og økonomiske konsekvenser -gjennomføring av CPC-forordningen 47 

9 Merknader til de enkelte paragrafene .................................................................... 48 

9.1 Alkoholloven .................................................................................................. 48 

9.2 Tobakksskadeloven ........................................................................................ 50 



5 

 

10 Forslag til endringer i regelverket ...................................................................... 52 

10.1 Alkoholloven............................................................................................ 52 

10.2 Tobakksskadeloven .................................................................................. 53 

 



6 

 

1 Innledning 

1.1 Hovedinnhold 

I høringsnotatet her foreslås nødvendige endringer i alkohol- og tobakkslovgivningen 
knyttet til gjennomføring av forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale 
myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning.  Forordning nr. 
2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) ble vedtatt 12. desember 2017. CPC-
forordningen opphever og erstatter gjeldende forordning nr. 2006/2004. Forordningen er 
bindende i sin helhet og gjelder direkte i alle EUs medlemsstater fra 17. januar 2020, jf. 
artikkel 42. På grunn av EØS-avtalens to-pilarsystem, får forordningen ikke direkte 
virkning i Norge, men skal i henhold til EØS-avtalens artikkel 7 «gjøres til del av 
[avtalepartenes] interne rettsorden». Forordningen skal gjennomføres «som sådan» i 
nasjonal rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a. Dette innebærer at forordningen må 
gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Inkorporasjon innebærer at forordningen 
gjøres gjeldende som norsk lov uten omskrivinger. Hvorvidt medlemsstatene utover dette 
må eller kan fastsette nasjonale regler for gjennomføringen av forordningen, beror på en 
tolkning av hva forordningen pålegger eller åpner for. Dersom medlemsstatene ønsker at 
reglene i forordningen skal gjelde utover forordningens anvendelsesområde, må dette 
forankres i nasjonal rett.  

CPC-forordningen regulerer samarbeidet mellom håndhevingsorganene i EU/EØS ved 
grenseoverskridende forbrukersaker, og hvilken myndighet nasjonale håndhevingsorganer 
skal ha til å undersøke og håndheve brudd på EUs forbrukervernregler. Forordningen skal 
sikre god og effektiv håndheving av felleseuropeiske forbrukervernregler på tvers av 
landegrensene. 

På alkohol- og tobakkspolitikkens område, er det reklamebestemmelsene i AMT-
direktivet (direktiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser, 
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene, om utøvelse av audiovisuelle 
medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)) artikkel 9 nr. 1 bokstav d og e, 
artikkel 10 nr. 2, artikkel 11 nr. 4 bokstav a og artikkel 22), som utgjør de aktuelle 
forbrukervernreglene. 

AMT-direktivets reklamebestemmelser knyttet til tobakk og alkohol, er gjennomført i 
norsk rett i lov om vern mot tobakksskader av 9. mars 1973 nr. 14 (Tobakksskadeloven) 
og i lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 2. juni 1989 nr. 27 (Alkoholloven). 
Helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene om reklameforbud fastsatt i alkohol- 
og tobakksskadeloven overholdes, og er på denne bakgrunn et av håndhevingsorganene 
som er oppnevnt etter den gjeldende forordning nr. 2006/2004.  

Ny forordning gir håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke brudd på og 
håndheve forbrukervernreglene. Forordningen gir for eksempel håndhevingsorganene 
myndighet til å treffe midlertidige tiltak for raskt å kunne stanse overtredelser. Ny 
forordning gir også håndhevingsorganene myndighet til å gå i dialog med 
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næringsdrivende om prisavslag, tilbakebetaling, heving etc, for forbrukere som berøres av 
en overtredelse. Håndhevingsorganenes myndighet blir særlig utvidet i den digitale 
sfæren. Bestemmelsene om undersøkelses- og håndhevingsmyndighetene er, som i 
gjeldende forordning, minimumsregler. Medlemsstatene kan selv velge å gi de nasjonale 
håndhevingsorganene ytterligere myndighet til å undersøke brudd på og håndheve 
forbrukervernreglene. Spørsmålet er om Helsedirektoratet har den undersøkelses- og 
håndhevingsmyndighet som kreves etter ny forordning eller om alkohol- og 
tobakksskadeloven må endres. Se punkt 4 og 5 om håndhevingsorganenes undersøkelses- 
og håndhevingsmyndighet.   

Håndhevingsorganene får med ny forordning myndighet til å fjerne digitalt innhold på 
nettsider, apper eller andre nettbaserte grensesnitt, og eventuelt stenge tilgangen til disse. 
Forordningen overlater til de enkelte landene selv å avgjøre hvorvidt denne myndigheten 
skal utøves av de nasjonale håndhevingsorganene direkte eller om saken skal henvises til 
et annet organ, som for eksempel domstolene. Vurderingen av hvor myndigheten skal 
ligge reiser enkelte prinsipielle problemstillinger. Sentralt står forholdet til ytringsfrihet 
og informasjonsfrihet. Departementet foreslår at myndigheten til å fjerne ulovlig digitalt 
innhold legges til domstolene. I høringsnotatet pkt. 5.7 fremgår departementets forslag til 
hvordan domstolsprosessen kan gjennomføres. Departementet ber som høringsinstansenes 
syn på dette. 

Forslag til regelverksendringer som vil være nødvendige for gjennomføring av CPC-
forordningen i alkohol- og tobakksskadeloven er inntatt i dette høringsnotatets punkt 10. 
 

1.2 Forholdet til Barne- og likestillingsdepartementets 
høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen 

Barne- og likestillingsdepartementet  sendte våren 2018 ut et høringsnotat om 
gjennomføring av CPC-forordningen/håndheving av forbrukerlovgivning1 med 
høringsfrist 28. september 2018. I høringsnotatet gjennomgår Barne- og 
likestillingsdepartementet forordningens bestemmelser og vurderer disse opp mot relevant 
forbrukervernlovgivning på en rekke sektorers områder.  

Helse- og omsorgsdepartementet gjør i dette notatet en gjennomgang av CPC-
forordningen opp mot Helsedirektoratets tilsynsmyndighet på alkohol- og 
tobakksområdet, jf. AMT-direktivet. 

Dette høringsnotat er bygget opp etter samme mal som Barne- og 
likestillingsdepartementets høringsnotat. Barne- og likestillingsdepartementet har i sitt 
høringsnotat gjort en gjennomgang av den nye CPC-forordningens artikler sett opp mot 
gjeldende forordning, samt kommet med forslag til lovendringer. Av pedagogiske hensyn 
er noe av teksten i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat gjentatt i dette 

                                                 
1 Høringssaken fra Barne-og likestillingsdepartementet finners her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/
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notatet. Dette gjelder særlig gjennomgang av gjeldende og ny forordning og forskjellen 
mellom disse. For øvrig må dette høringsnotatet leses i sammenheng med Barne- og 
likestillingsdepartementets høringsnotat. 

 

Høringssaken fra Barne- og likestillingsdepartementet finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-
forbrukerlovgivning/id2605877/ 

-høringsbrev: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-
forbrukerlovgivning/id2605877/?factbox=horingsbrev 

-høringsnotat om håndheving av forbrukerlovgivning: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c9187aeb9d54f65a469665ba009d38b/horingsn
otat-.pdf 

 

Forslag til regelverksendringer som vil være nødvendige for gjennomføring av CPC-
forordningen er inntatt i dette høringsnotatets punkt 10. 
 

2 Bakgrunn 

2.1 Gjeldende forordning om forbrukervernsamarbeid og 
oppnevning av håndhevingsmyndigheter 

Gjeldende forordning om forbrukervernsamarbeid (2006/2004) ble vedtatt i 2004, og 
innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak 92/2006. Den er gjennomført i 
norsk rett blant annet i tobakksskadeloven og alkoholloven. Forordningen regulerer 
samarbeidet mellom håndhevingsorganene i EU/EØS-området ved grenseoverskridende 
saker, og hvilken myndighet nasjonale håndhevingsorganer skal ha til å undersøke brudd 
på og håndheve forbrukervernreglene. Forordningen pålegger medlemsstatene å ha 
håndhevingsorganer for regelverkene listet opp i forordningens vedlegg. Disse 
regelverkene er gjennomført i norsk rett og regulerer blant annet audiovisuelle 
medietjenester (AMT-direktivet).  

Håndhevingsorganene oppnevnes i Norge med hjemmel i lov om kontroll med 
markedsføring og avtalevilkår mv. av 1. september 2009 nr. 2 (markedsføringsloven) § 
472. 

                                                 
2 https://lovdata.no/NL/lov/2009-01-09-2/§47 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/?factbox=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/?factbox=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c9187aeb9d54f65a469665ba009d38b/horingsnotat-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c9187aeb9d54f65a469665ba009d38b/horingsnotat-.pdf
https://lovdata.no/NL/lov/2009-01-09-2/%C2%A747
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Det fremgår av bestemmelsens første ledd, at EØS-avtalens vedlegg XIX nr. 7f 
(forordning (EF) nr. 2006/2004) om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med 
ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om 
forbrukervernsamarbeid) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegget 
selv, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Videre fremgår det at Barne- og familiedepartementet oppnevner vedkommende 
myndigheter som håndhever forordningens bestemmelser og sentralt kontaktorgan, jf. 
andre ledd. 

Det fremgår av lovens forarbeider at vedkommende myndigheter skal ha til oppgave å 
delta i samarbeidet om håndheving av regelverket som omfattes av forordningen, mens 
det sentrale kontaktorganet samordner samarbeidet mellom de vedkommende 
myndigheter i de forskjellige landene. Oppnevningen vil skje ved administrativt vedtak, 
og foretas i samråd med de ansvarlige fagdepartementer for de enkelte 
håndhevingsmyndighetene, jf. Ot.prp. nr. 102 (2005-2006) side 35. Helsedirektoratet er 
oppnevnt som håndhevingsorganet som skal føre tilsyn med at reklamebestemmelsene 
fastsatt i AMT -direktivet overholdes på alkohol- og tobakksområdet3.  

2.2 AMT-direktivet 

Helsedirektoratet fører tilsyn med at reklamebestemmelsene fastsatt i AMT-direktivet 
artikkel 9 nr. 1 bokstav d og e, artikkel 10 nr. 2, artikkel 11 nr. 4 bokstav a og artikkel 22, 
overholdes på alkohol- og tobakksområdet. De nevnte bestemmelser omfatter forbud mot 
tobakksreklame og begrensninger for alkoholreklame (artikkel 9 nr. 1. d) og e)), sponsing 
(artikkel 10 nr.2) og produktplassering (artikkel 11 nr. 4). Direktivet fastsetter 
minimumskrav. Det betyr at medlemslandene kan ha strengere regler nasjonalt. 
Direktivets krav er gjennomført i norsk rett i tobakksskadeloven §§ 22 og 23 og i 
alkoholloven § 9-2. Norge har strengere regulering av tobakks- og alkoholreklame enn det 
direktivet krever. 

2.3 Ny forordning om forbrukervernsamarbeid 

EU-kommisjonen la frem forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid den 25. 
mai 2016. Formålet med ny forordning er å sikre økt etterlevelse av europeiske 
forbrukervernregler.  

Bakgrunnen for dette var kommisjonens evaluering av gjeldende forordning som viste at; 

i) europeiske forbrukervernregler blir i stor grad ikke fulgt,  

ii) europeiske forbrukervernregler, særlig innen transport og finans, er ikke omfattet av 
forordningen,  

iii) håndhevingsorganenes varierende undersøkelses- og håndhevingsmyndighet etter 
nasjonal rett vanskeliggjør et effektivt samarbeid,  

                                                 
3 Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotats punkt 5 
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iv) det mangler tilstrekkelige retningslinjer for hvordan større overtredelser som rammer 
forbrukere i flere medlemsland skal håndteres.  

 

Den nye forordningen inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal 
samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernregler, ved såkalt 
«gjensidig bistand» og «samordnede undersøkelses- og håndhevingsordninger» m.m. Ny 
forordning inneholder mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når 
overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også 
håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om næringsdrivende har brutt 
forbrukervernreglene og til å håndheve disse. Det settes særlig fokus på å undersøke og 
stanse overtredelser av forbrukervernregler i den digitale sfæren, og den nye forordningen 
sørger for at håndhevingsorganenes håndheving holder tritt med den digitale utviklingen. 
Håndhevingsorganene skal for eksempel kunne fjerne innhold på nettsider og apper, og 
eventuelt stenge tilgangen til disse, dersom det anses nødvendig for å unngå alvorlig 
skade på den kollektive forbrukerinteressen. Om hovedtrekkene i ny forordning, se punkt 
2 i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat4. Om hovedforskjellene mellom 
gjeldende og ny forordning, se punkt 3 i Barne- og likestillingsdepartementets 
høringsnotat.  

Reglene om undersøkelses- og håndhevningsmyndighet er, som i gjeldende forordning, 
minimumsregler, jf. forordningens artikkel 9 nr. 1. Dette innebærer at medlemsstatene 
kan velge å gi de nasjonale håndhevingsorganene ytterligere myndighet til å undersøke 
brudd på og håndheve forbrukervernreglene. Helse- og omsorgsdepartementet vil 
redegjøre for hvordan forordningens krav til Helsedirektoratets undersøkelses- og 
håndhevingsmyndighet, knyttet til AMT-direktivet, er gjennomført i norsk alkohol- og 
tobakkslovgivning under dette høringsnotatets punkt 4 og 5. 

Oppnevning av nasjonale håndhevingsorganer og sentralt kontaktpunkt er behandlet i 
Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 5. Her fremgår at 
Helsedirektoratet er oppnevnt håndhevingsmyndighet etter gjeldende forordning. 

Helsedirektoratet har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med reklamereglene i 
tobakksskadeloven, jf. lovens § 35. Ny § 7 første og annet ledd i tobakksskadeloven 
trådte i kraft 1. januar 2018, i forbindelse med innføringen av en registrerings- og 
tilsynsordning for salg av tobakk. Bestemmelsen legger ansvaret for å føre tilsyn med salg 
til forbruker, herunder også overholdelse av reklameforbudet etter lovens § 22, til 
kommunene. Tilsynsmyndigheten til Helsedirektoratet og kommunene vil etter dette være 
delvis overlappende når det gjelder reklameforbudet.  

På alkohollovens område har det lenge vært delvis overlappende tilsynsansvar mellom 
kommunene og Helsedirektoratet, og erfaringen er at dette fungerer godt. Kommunene er 
ikke oppnevnt som håndhevingsmyndighet etter AMT-direktivet på alkoholområdet etter 

                                                 
4 https://www.regjeringen.no/contentassets/2c9187aeb9d54f65a469665ba009d38b/horingsnotat-.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2c9187aeb9d54f65a469665ba009d38b/horingsnotat-.pdf


11 

 

gjeldende forordning. Det er departementets vurdering at tilsyn med overholdelse av 
reglene i AMT- direktivet ligger nærmere Helsedirektoratets kompetanse og 
myndighetsrolle enn kommunenes, ikke minst i og med at Helsedirektoratets ansvar 
omfatter alle overtredelser av reklameforbudet, uavhengig av aktør, mens kommunenes 
rolle kun er knyttet til bevillingshavere. Det er videre departementets vurdering at det er i 
tråd med ny forordning å legge håndhevingsmyndigheten etter AMT-direktivet til 
Helsedirektoratet. Departementet stiller seg etter dette bak Barne- og 
likestillingsdepartementets forslag om å videreføre dagens ordning, jf. Barne- og 
likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 5.1.2.   

3 Gjennomføringen av forordningen i norsk rett 
Barne- og likestillingsdepartementet behandler gjennomføringen av forordningen i norsk 
rett i sitt høringsnotat pkt. 6. 

Helse- og omsorgsdepartementet viser på generelt grunnlag til Barne- og 
likestillingsdepartementets vurderinger, og legger i det videre til grunn at forordningen 
krever at bestemmelsene om håndhevingsorganenes undersøkelses- og 
håndhevingsmyndighet forankres i nasjonal rett, jf. Barne- og likestillingsdepartementets 
høringsnotat punkt 6.3 og punkt 6.7.  

Barne- og likestillingsdepartementet redegjør i pkt. 6.5 for forordningens 
anvendelsesområde som er grenseoverskridende saker som faller inn under forordningens 
anvendelsesområde, jf. forordningens artikkel 2, jf. artikkel 3 nr. 2. Det betyr at 
medlemsstatene kun har plikt til å sikre at håndhevingsorganene som er oppnevnt etter 
forordningen, har den myndighet som omhandles i artikkel 9 i grenseoverskridende saker 
som omfattes av forordningen. Medlemsstatene kan imidlertid bestemme at reglene også 
skal gjelde i andre saker enn de som omfattes av forordningen, dvs. i) i 
grenseoverskridende saker som faller utenfor forordningens anvendelsesområde og ii) i 
nasjonale saker. I Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 6.5 legges det 
opp til dette for Forbrukertilsynet, Statens vegvesen, Statens jernbanetilsyn og 
Sjøfartsdirektoratet. Med dette vil disse håndhevingsorganene kun ha ett regelsett å 
forholde seg til. Helse- og omsorgsdepartementet støtter denne tilnærmingsmåten og vil 
legge opp til samme tilnærming for Helsedirektoratets vedkommende. 

 

4 Håndhevingsorganenes undersøkelsesmyndighet 

4.1 Myndighet til å få tilgang til dokumenter, data m.m.  

Punkt 4.1.1 til pkt. 4.1.3 i høringsnotatet her tilsvarer Barne- og 
likestillingsdepartementets punkt 7.1.1- 7.1.3. 
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4.1.1 Gjeldende forordning  

Håndhevingsorganenes tilgang til dokumenter m.m. fremgår av artikkel 4 nr. 6 bokstav a 
og b. Håndhevingsorganene skal kunne få tilgang til alle relevante dokumenter, i enhver 
form, knyttet til en overtredelse innenfor Fellesskapet. De skal også kunne avkreve 
enhver person relevante opplysninger knyttet til en overtredelse innenfor Fellesskapet.  

Når det gjelder opplysninger som gis til håndhevingsorganene, og om 
håndhevingsorganene kan utlevere disse opplysningene, presiseres det i artikkel 13 at 
opplysningene skal være fortrolige og undergitt taushetsplikt dersom utlevering ville få 
negative følger.   

4.1.2 Ny forordning  

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å få tilgang til alle relevante dokumenter, 
data eller opplysninger knyttet til en overtredelse som omfattes av forordningen, jf. 
artikkel 9 nr. 3 bokstav a. Dette gjelder uansett form eller format på dokumentet, og 
uavhengig av lagringsmedium eller lagringssted. Håndhevingsorganene skal med denne 
undersøkelsesmyndigheten være i stand til å fastslå om en overtredelse av EUs 
forbrukervernregler har funnet sted eller finner sted, og kunne identifisere den ansvarlige 
næringsdrivende, jf. forordningens fortalepunkt 9.   

Håndhevingsorganene skal kunne kreve utlevert denne type informasjon fra offentlige og 
private organer eller fra enhver fysisk eller juridisk person, jf. artikkel 9 nr. 3 bokstav b. 
Et informasjonskrav skal for eksempel kunne rettes mot betalingstjenestetilbydere, 
internettleverandører, teleoperatører, domeneregistre og –forhandlere (registrarer) og 
tilbydere av vertstjenester, jf. fortalepunkt 10. Formålet med dette er å gi 
håndhevingsorganene mulighet til å fastslå om forbrukervernreglene er overtrådt og å 
klarlegge detaljene rundt overtredelsen for å fastslå identiteten til personer som er 
involvert i finansielle strømmer og datastrømmer, for eksempel ved å spore finansielle 
transaksjoner og flyt av data. Dette gir også mulighet til å fastslå bankkontoopplysninger 
og eierskap til nettsteder, jf. bokstav b.   

«Tredjeparter i den digitale verdikjeden» skal framlegge relevante opplysninger i samsvar 
med direktiv 2000/31/EC om elektronisk handel og reglene om personvern, jf. 
fortalepunkt 9.  

Når det gjelder opplysningene som håndhevingsorganene får oversendt eller selv samler 
inn, skal disse behandles som fortrolige, jf. artikkel 33, se punkt 10.4.4 i Barne- og 
likestillingsdepartementets høringsnotat.    

4.1.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning  

4.1.3.1 Innledning  
Både gjeldende og ny forordning oppstiller et krav om at håndhevingsorganene skal 
kunne innhente relevante opplysninger knyttet til en overtredelse som omfattes av 
forordningen. Spørsmålet er om myndigheten til å kreve opplysninger etter ny forordning, 
går lenger enn det som følger av gjeldende forordning, herunder om håndhevingsorganene 
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skal kunne kreve utlevert flere typer opplysninger, og om kravet om opplysninger kan 
rettes mot en større krets enn hva som følger av gjeldende forordning.   

 

4.1.3.2 Hva slags dokumenter og opplysninger som omfattes   
Ordlyden i ny forordning skiller seg fra ordlyden i gjeldende forordning ved at den er mer 
utfyllende. Etter gjeldende forordning skal håndhevingsorganene ha tilgang til «alle 
relevante dokumenter» relatert til en overtredelse, jf. artikkel 4 nr. 6 bokstav a, og de skal 
kunne kreve utlevert «relevant informasjon», jf. bokstav b. Etter ny forordning skal 
håndhevingsorganene ha tilgang til «alle relevante dokumenter, data eller opplysninger 
knyttet til en overtredelse», jf. artikkel 9 nr. 3 bokstav a, og kunne kreve fremlagt «alle 
relevante opplysninger, data eller dokumenter», jf. bokstav b.   

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering innebærer endringen i ordlyden ikke 
noen materielle endringer. Dette fordi «dokumenter», «data» og «opplysninger» i ny 
forordning faller inn under gjeldende forordnings begreper «informasjon» og «alle […] 
dokumenter». Ny forordning presiserer at dokumentene blant annet kan kreves for å 
innhente nærmere opplysninger om overtredelsen, for eksempel fastslå identiteten til 
personer som er involvert i finansielle strømmer og datastrømmer. Gjeldende forordning 
har ingen særskilt presisering av dette, men etter departementets vurdering må også dette 
omfattes av gjeldende forordnings myndighet til å kreve «relevante opplysninger knyttet 
til en overtredelse».  

Barne- og likestillingsdepartementet har derfor kommet til at håndhevingsorganenes 
myndighet til å kunne innhente opplysninger etter ny forordning, omfatter de samme 
dokumenter og opplysninger som etter gjeldende forordning. Helse- og 
omsorgsdepartementet er enig i denne vurderingen. 

 

4.1.3.3 Taushetsbelagte opplysninger  
Verken gjeldende eller ny forordning inneholder en konkret regulering av forholdet 
mellom forordningens opplysningsplikt, og regler om taushetsplikt som følger av annet 
regelverk.    

Det er presisert i ny forordning fortalepunkt 9 at «tredjeparter i den digitale verdikjeden» 
skal framlegge relevante opplysninger i samsvar med direktiv 2000/31/EC om elektronisk 
handel og reglene om personvern. Dette følger ikke av gjeldende forordning, noe som 
etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering må skyldes at ny forordning har et 
mye større fokus på den digitale sfæren.    

Ifølge gjeldende forordning skal medlemsstatene sørge for at reglene fastsatt i artikkel 13 
om fortrolig behandling og taushetsplikt blir overholdt når håndhevingsorganene mottar 
opplysninger, jf. artikkel 4 nr. 7. Ny forordning har en tilsvarende bestemmelse i artikkel 
33. Generelt skal håndhevingsorganenes utøvelse av undersøkelses- og 
håndhevingsmyndigheten være forenlig med blant annet nasjonal rett, herunder med 
gjeldende prosessuelle garantier, jf. artikkel 10 nr. 2.   
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Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering fører ny forordning ikke til noen 
endring i forholdet mellom opplysningsplikten i ny forordning og taushetsplikten som 
følger av annet regelverk. Helse- og omsorgsdepartementet er enig i denne vurderingen. 

 

4.1.3.4 Hvem kan et opplysningskrav rettes mot  
Gjeldende og ny forordning gir håndhevingsorganene myndighet til å rette 
opplysningskravet mot private subjekter (som næringsdrivende). Dette følger av ordlyden 
«enhver person» i gjeldende forordning artikkel 4 nr. 6 bokstav b, og «en fysisk eller 
juridisk person» i ny forordning artikkel 9 nr. 3 bokstav b. I ny forordning er det 
imidlertid presisert at opplysningsplikten også gjelder «enhver offentlig myndighet, et 
organ eller et byrå i deres medlemsstat». Tilsvarende fremgår ikke av gjeldende 
forordning. Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering kan offentlige 
myndigheter ikke innfortolkes i «enhver person» i gjeldende forordning.   

Barne- og likestillingsdepartementet har derfor kommet til at det som er nytt etter ny 
forordning er at håndhevingsorganene også skal kunne kreve informasjon fra andre 
offentlige myndigheter.  Helse- og omsorgsdepartementet er enig i denne vurderingen. 

4.1.4 Gjeldende rett 

4.1.4.1 Alkoholloven 
Helsedirektoratet fører tilsyn med overholdelse av bestemmelser om reklameforbud i 
alkoholloven kapittel 9. Det følger av lovens § 9-3 annet ledd at enhver plikter å gi de 
opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av Helsedirektoratets oppgaver 
etter lovens kapittel 9. Dette innebærer at direktoratet har rett til å be om tilgang til de 
dokumenter og andre opplysninger som er relevante i forhold til disse oppgavene, og at 
enhver plikter å gi direktoratet slike opplysninger. Direktoratet kan etter gjeldende rett be 
om informasjon fra personer og virksomheter som det ikke vurderer å sanksjonere, men 
som likevel antas å ha relevant dokumentasjon. Opplysningsplikten er begrenset til 
informasjon vedkommende faktisk sitter inne med. Opplysningsplikten utløses av et 
pålegg fra direktoratet.  

 

4.1.4.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadelovens § 38 oppstiller en bestemmelse om opplysningsplikt. Bestemmelsen 
sier at "Enhver plikter etter pålegg av tilsynsmyndigheten å gi de opplysninger som er 
nødvendige for å forebygge helseskader som bruk av tobakksvarer eller tobakkssurrogater 
medfører eller gjennomføre gjøremål etter loven."  

4.1.5 Departementets vurdering og forslag  

4.1.5.1 Alkoholloven 
Helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene om reklameforbud fastsatt i 
alkoholloven overholdes. Dette følger av lovens § 9-3. Alkoholloven § 9-3 annet ledd ble 
tatt inn i loven i 2006 for å implementere gjeldende forordning artikkel 4 nr. 6 bokstav a 
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og b. Spørsmålet er om Helsedirektoratet har den myndighet som kreves etter ny 
forordning til å kreve adgang til dokumenter m.m. eller om alkoholloven må endres.  

 

Hvem kan et opplysningskrav rettes mot  

Helsedirektoratet kan, etter gjeldende regelverk, rette krav om opplysninger mot 
«enhver», jf. alkoholloven § 9-3 2.ledd. Dette dekker de samme rettssubjektene som 
omfattes av ny forordning - fysiske og juridiske personer og private og offentlige organer, 
jf. artikkel 9 nr. 3 bokstav b.  

 

Hva slags dokumenter og opplysninger som omfattes  

Enhver plikter å gi Helsedirektoratet «de opplysningene de krever for å kunne utføre sine 
gjøremål etter loven», jf. alkoholloven § 9-3 annet ledd. Det presiseres ikke i lovteksten 
hva slags opplysninger som omfattes av opplysningsplikten. Det er likevel klart at plikten 
favner vidt, idet den gjelder alle de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre 
tilsynsarbeidet. Etter departementets vurdering samsvarer dette med de opplysningene 
som skal kunne innhentes etter ny forordning – alle relevante dokumenter, data og 
opplysninger knyttet til en overtredelse, jf. artikkel 9 nr. 3 bokstav a og b. 

 

Taushetsbelagte opplysninger 

Etter straffeloven § 209 1. ledd er det straffbart for den som er pålagt taushetsplikt å bryte 
denne. Det fremgår av bestemmelsens 2. ledd at dette gjelder tilsvarende ved brudd på 
taushetsplikt som følger av gyldig instruks for tjeneste eller arbeid for statlig eller 
kommunalt organ. 

Videre sier tredje ledd at for den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller 
kommunalt organ, rammer første og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at 
tjenesten eller arbeidet er avsluttet. 

Det følger av dette at et tilsynsorgan ikke kan kreve informasjon som er omfattet av 
taushetsplikten, med mindre annet er fastsatt særskilt ved lov. Det er ikke gitt særskilte 
unntak fra taushetsplikten i alkoholloven. 

Spørsmålet er om det er i overensstemmelse med ny forordning at Helsedirektoratets krav 
på opplysninger står tilbake for taushetsplikten slik det er oppstilt i straffeloven. 

Som Barne- og likestillingsdepartementet har redegjort for i sitt høringsnotat under punkt 
7.1.4.2 er taushetsplikten både i norsk rett og i andre lands rettsorden ansett som en 
fundamental rettssikkerhetsgaranti. Taushetsplikten er også vernet av Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen, EMK, hvor artikkel 8 slår fast at borgerne har rett til 
respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Taushetsplikten er 
også en forutsetning for «fair trial» etter EMK artikkel 6. Dette taler, etter departementets 
oppfatning, for at taushetspliktreglene gjelder. 
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Det er, etter departementets vurdering, i overensstemmelse med ny forordning at 
Helsedirektoratets krav på opplysninger står tilbake for kvalifisert taushetsplikt.  

 

Vurderingene oppsummert 

Alkoholloven oppfyller etter departementets oppfatning forordningens krav, og det er 
ikke behov for lovendringer. 

 

4.1.5.2 Tobakksskadeloven 
Helsedirektoratet fører tilsyn med at forbudet mot reklame for tobakksvarer mv. 
overholdes. Spørsmålet er om tilsynsmyndigheten har den myndighet som kreves etter ny 
forordning til å kreve adgang til dokumenter m.m. eller om regelverket må endres. 

 

Hvem kan et opplysningskrav rettes mot  

Tobakksskadelovens § 38 sier at "Enhver plikter etter pålegg av tilsynsmyndigheten å gi 
de opplysninger som er nødvendige for å forebygge helseskader som bruk av 
tobakksvarer eller tobakkssurrogater medfører eller gjennomføre gjøremål etter loven." 
Bestemmelsen om opplysningsplikt kom inn i loven i 1997 og gjaldt opprinnelig for 
produsenter, importører og forhandlere. I Ot.prp. nr. 57 (2001-2002) Om lov om 
endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader,  ble bestemmelsen 
foreslått endret til å gjelde "enhver". Begrunnelsen var at hjemmelen også kan benyttes 
for å innhente opplysninger i saker om for eksempel reklame for tobakksvarer, jf. 
proposisjonens punkt 2.5 side 11. Endringen trådte i kraft 1. juli 2002.  

Det er departementets oppfatning at lovens ordlyd også omfatter offentlige organer og 
derved oppfyller kravene i ny forordning. 

 

Hva slags dokumenter og opplysninger som omfattes  

Enhver plikter å gi Helsedirektoratet "de opplysninger som er nødvendige for å forebygge 
helseskader som bruk av tobakksvarer eller tobakkssurrogater medfører eller gjennomføre 
gjøremål etter loven", jf. tobakksskadeloven § 38. Det presiseres ikke i lovteksten hva 
slags opplysninger som omfattes av opplysningsplikten. Det følger imidlertid av 
forarbeidene til tobakksskadeloven, Ot.prp. nr.18 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 
9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (Forbud mot synlig oppstilling av 
tobakksvarer og røykeutstyr, side 49 i merknaden til § 15 som tilsvarer dagens § 38, at 
bestemmelsen bare gjelder de opplysninger en faktisk sitter inne med, og at den ikke 
medfører at det må foretas undersøkelser, nærmere dokumentasjon av de fremlagte 
opplysninger osv.  
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Taushetsbelagte opplysninger 

Når det gjelder taushetsbelagte opplysninger vises det til punkt 4.1.5. Etter 
departementets syn vil vurderingene være de samme for tobakksskadeloven som for 
alkoholloven.  

 

Vurderingene oppsummert 

Tobakksskadeloven oppfyller etter departementets oppfatning forordningens krav, og det 
er ikke behov for lovendringer. 

 

4.2 Myndighet til å gjennomføre stedlige kontroller og 
beslaglegge bevis m.m. 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 7.2. 

4.2.1 Gjeldende forordning   

Håndhevingsorganenes myndighet til å gjennomføre stedlige kontroller fremgår av 
artikkel 4 nr. 6 bokstav c. Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å gjennomføre 
nødvendige kontroller på stedet. Under den stedlige kontrollen skal håndhevingsorganene 
ha tilgang til alle relevante dokumenter knyttet til overtredelser innenfor Fellesskapet, jf. 
bokstav a, og kunne avkreve enhver person relevante opplysninger knyttet til 
overtredelsen, jf. bokstav b.   

4.2.2 Ny forordning   

Håndhevingsorganene skal kunne gjennomføre nødvendige stedlige tilsyn, jf. artikkel 9 
nr. 3 bokstav c. Det følger av bestemmelsen at dette innebærer å få adgang til alle lokaler, 
eiendommer og transportmidler som den berørte næringsdrivende bruker som en del av 
sin næringsvirksomhet eller yrke, eller å anmode andre offentlige myndigheter om å få 
slik adgang.  

Håndhevingsorganene skal under stedlig tilsyn gis adgang til å undersøke og kopiere 
opplysninger, data eller dokumenter, uavhengig av lagringsmedium.  

Håndhevingsorganene skal også kunne beslaglegge alle opplysninger, data og dokumenter 
i det tidsrommet og omfanget som er nødvendig. De skal også kunne anmode enhver 
representant for eller medarbeider hos den næringsdrivende, om å avgi en forklaring om 
faktiske forhold, opplysninger, data eller dokumenter, og å registrere svarene, jf. artikkel 
9 nr. 3 bokstav c, samt fortalepunkt 11 og 12.   
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4.2.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning  

Gjeldende og ny forordning er etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering like 
når det gjelder håndhevingsorganenes myndighet til å gjennomføre stedlige kontroller og 
beslaglegge bevis, m.m.   

Begge forordningene stiller krav om at håndhevingsorganene skal ha myndighet til å 
gjennomføre stedlige kontroller. Begge forutsetter at den stedlige kontrollen skal være 
«nødvendig».   

Mens det i gjeldende forordning står at håndhevingsorganene skal kunne foreta stedlige 
kontroller, presiserer ny forordning hvor langt håndhevingsorganene skal kunne gå under 
kontrollene. De skal for eksempel under stedlige kontroller kunne undersøke og kopiere 
opplysninger, data eller dokumenter, uavhengig av lagringsmedium. Dette følger ikke av 
gjeldende forordning. Disse endringene innebærer imidlertid, etter Barne- og 
likestillingsdepartementets vurdering, ingen materielle endringer sammenlignet med 
gjeldende forordning. Etter gjeldende forordning artikkel 4 nr. 6 bokstav a og b skal 
håndhevingsorganene få tilgang til og kunne kreve alle relevante dokumenter og 
opplysninger knyttet til overtredelsen. Gjeldende forordning artikkel 4 nr. 6 bokstav c om 
stedlige kontroller må tolkes i lys av dette. Også presiseringen i ny forordning om at 
håndhevingsorganene skal kunne anmode enhver representant eller ansatt hos den 
næringsdrivende, om å avgi en forklaring om faktiske forhold, opplysninger, data eller 
dokumenter, og å registrere svarene, må innfortolkes i gjeldende forordning.   

Håndhevingsorganene skal etter ny forordning kunne beslaglegge alle opplysninger, data 
og dokumenter innenfor et nødvendig tidsrom og i det omfang det er nødvendig. 
Gjeldende forordning gir også håndhevingsorganene myndighet til å beslaglegge 
dokumenter mv., selv om begrepet «beslaglegge» ikke brukes direkte. I gjeldende 
forordning heter det at håndhevingsorganene skal ha tilgang til alle relevante dokumenter 
knyttet til en overtredelse, og kunne avkreve enhver person relevante opplysninger, jf. 
artikkel 4 nr. 6 bokstav a og b. Det er etter Barne- og likestillingsdepartementets 
vurdering den samme myndigheten.  Helse- og omsorgsdepartementet er enig i dette.  

4.2.4 Gjeldende rett  

4.2.4.1 Alkoholloven  
Helsedirektoratet kan etter lovens § 9-3 første ledd annet punktum, foreta slik gransking 
og besiktigelse som det finner nødvendig for å utføre sine gjøremål etter loven. 
Bestemmelsen gir Helsedirektoratet lovhjemmel til å foreta kontrollundersøkelser. Disse 
undersøkelsene kan foretas også på bedriftens private områder.   

Bestemmelsens andre ledd slår fast at enhver har plikt til å gi direktoratet de opplysninger 
som er nødvendige for gjennomføringen av deres tilsyns- og håndhevingsoppgaver etter 
alkoholloven kapittel 9. Dette innebærer at direktoratet har rett til å be om tilgang til 
dokumenter og andre opplysninger som er relevante i forhold til disse oppgavene, og at 
enhver plikter å gi direktoratet slike opplysninger. Direktoratet kan be om informasjon 
også fra personer og virksomheter som det ikke vurderer å sanksjonere, men som likevel 
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antas å ha relevant dokumentasjon. Opplysningsplikten er avgrenset til informasjon 
vedkommende faktisk sitter inne med. Opplysningsplikten utløses av et pålegg fra 
direktoratet. 

Bestemmelsen ble tatt inn i loven i 2007 og gjennomfører tidligere forordnings artikkel 4 
nr. 6 bokstav c om kontrollundersøkelser.  

 

4.2.4.2 Tobakksskadeloven 
Helsedirektoratet fører tilsyn med at reklameforbudet etter tobakksskadeloven 
overholdes, jf. lovens § 35 første ledd. Tilsynsmyndigheten kan foreta slik granskning og 
besiktigelse som den finner nødvendig for å utføre sine gjøremål etter loven, dette følger 
av bestemmelsens tredje ledd. Bestemmelsen er ment å gjelde generelt for tilsyn med 
både salgssteder og grossister. Bestemmelsen gir Helsedirektoratet lovhjemmel til å foreta 
kontrollundersøkelser. 

 

4.2.5 Departementets vurdering og forslag 

4.2.5.1 Alkoholloven 
Departementet legger til grunn at ordlyden «enhver plikter å gi de opplysninger som er 
nødvendige», jf. lovens § 9-3 2. ledd, er i samsvar med forordningens krav om myndighet 
til å beslaglegge oppgaver og opplysninger mv. Markedsføringsloven har en likelydende 
bestemmelse som er relevant for Forbrukertilsynet som håndhevingsorgan etter 
forordningen, og Barne- og likestillingsdepartementet har tilsvarende lagt til grunn at 
denne er i samsvar med forordningens krav. Barne- og likestillingsdepartementet har 
likevel, av hensyn til forutberegnelighet og næringsdrivendes rettssikkerhet, foreslått at 
myndigheten til å beslaglegge dokumenter fremkommer eksplisitt av 
markedsføringsloven. Videre har Barne- og likestillingsdepartementet foreslått at 
forordningens begrensninger inntas i lovteksten, slik at det går eksplisitt fram at 
Forbrukertilsynet kan beslaglegge alle opplysninger, data og dokumenter innenfor et 
nødvendig tidsrom og i det omfang det er nødvendig.5 Tilsvarende mener departementet 
at disse presiseringer også bør fremkomme av alkoholloven. Departementet foreslår 
derfor endringer i alkohollovens § 9-3. 

 

4.2.5.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadelovens § 38 sier at "Enhver plikter etter pålegg av tilsynsmyndigheten å gi 
de opplysninger som er nødvendige for å forebygge helseskader som bruk av 
tobakksvarer eller tobakkssurrogater medfører eller gjennomføre gjøremål etter loven." 
Departementet legger til grunn at ordlyden «enhver plikter … å gi de opplysninger som er 
nødvendige», jf. bestemmelsens første ledd, er i samsvar med forordningens krav om 
myndighet til å beslaglegge oppgaver og opplysninger mv. Som i vurderingen ovenfor 
                                                 
5 Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 7.2.4.2 på side 34. 
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knyttet til alkoholloven mener likevel departementet at det er behov for en klargjøring i 
lovteksten og foreslår derfor tilsvarende endringer i tobakksskadeloven § 35 tredje ledd.  

4.3 Myndighet til å gjennomføre testkjøp med skjult identitet 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 7.3. 

4.3.1 Gjeldende forordning 

Gjeldende forordning har ingen regler om håndhevingsorganenes adgang til å 
gjennomføre testkjøp med skjult identitet for å avdekke overtredelser.     

4.3.2 Ny forordning 

Håndhevingsorganenes adgang til å gjennomføre testkjøp er regulert i ny forordning 
artikkel 9 nr. 3 bokstav d. Håndhevingsorganene skal kunne kjøpe varer og tjenester 
gjennom testkjøp, om nødvendig under skjult identitet, for å avdekke overtredelser og for 
å framskaffe bevismateriale. Håndhevingsorganene skal kunne inspisere, observere, 
undersøke, demontere eller teste varene og tjenestene.   

Håndhevingsorganenes rett til å gjennomføre testkjøp, kan for eksempel brukes til å 
undersøke om næringsdrivende overholder forbrukernes angrerett på fjernsalgsavtaler. 
Medlemsstatene har adgang til å gi håndhevingsorganene rett til å kreve tilbakeført 
innbetalinger i forbindelse med testkjøp, med mindre en slik tilbakebetaling er 
uforholdsmessig eller i strid med unionsretten eller nasjonal rett, jf. fortalepunkt 13.   

4.3.3 Gjeldende rett 

Helsedirektoratet skal håndheve reklameforbudet på tobakk- og alkoholområdet, herunder 
reglene i AMT-direktivet artikkel 9 nr. 1 bokstav d og e, artikkel 10 nr. 2, artikkel 11 nr. 
4 bokstav a og artikkel 22. De nevnte bestemmelser omfatter forbud mot reklame (art 9 
nr. 1. d og e), sponsing (art 10 nr.2) og produktplassering (art 11 nr. 4) 

4.3.4 Departementets vurdering og forslag 

Departementet kan ikke se at det vil være relevant å gjennomføre testkjøp med tanke på å 
avdekke overtredelse av AMT-direktivets artikkel 9 nr. 1 bokstav d og e, artikkel 10 nr. 2, 
artikkel 11 nr. 4 bokstav a og artikkel 22. Det er derfor ikke behov for endringer i 
tobakksskadeloven eller alkoholloven knyttet til dette kravet i forordningen. 

5 Håndhevingsorganenes håndhevingsmyndighet  

5.1 Myndighet til å vedta midlertidige tiltak 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.1. 
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5.1.1  Gjeldende forordning  

Gjeldende forordning har ingen regler om håndhevingsorganenes adgang til å vedta 
midlertidige tiltak.   

5.1.2 Ny forordning 

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å vedta midlertidige tiltak for å unngå risiko 
for alvorlig skade på den kollektive forbrukerinteressen, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav a. 
Begrunnelsen for dette er at håndhevingsorganene raskt og effektivt bør kunne stanse 
overtredelser, særlig i det digitale miljøet. Dette gjelder særlig når en næringsdrivende 
som selger varer eller tjenester skjuler sin identitet, eller flytter innenfor EU/EØS-
området eller til et tredjeland for å unngå håndheving, jf. fortalepunkt 14. I tilfeller der 
det foreligger en risiko for alvorlig skade på forbrukernes kollektive interesser, bør 
håndhevingsorganene kunne vedta midlertidig tiltak om fjerning av innhold på nettsider, 
apper eller andre nettbaserte grensesnitt. Håndhevingsorganene bør også kunne vedta 
midlertidige påbud om at forbrukerne skal se en tydelig advarsel når de får tilgang til en 
digital grenseflate, jf. fortalepunkt 14 om artikkel 9 nr. 4 bokstav g. Midlertidige tiltak 
bør ikke gå lenger enn hva som er nødvendig for å nå tiltakets mål, jf. artikkel 10 nr. 2 og 
fortalepunkt 14.   

5.1.3 Gjeldende rett  

5.1.3.1 Alkoholloven 
Etter § 9-4 første ledd i alkoholloven kan Helsedirektoratet pålegge retting dersom 
reklameforbudet er overtrådt. 

Et pålegg om retting innebærer at den pålegget er rettet mot plikter å bringe det ulovlige 
forholdet til opphør. Pålegg om retting vil normalt innebære en handleplikt, for eksempel 
å stanse annonsering, fjerne ulovlig innhold på internettsider m.m.  

Loven sier videre at samtidig med at pålegg om retting gis, kan tvangsmulkt fastsettes. 
Mulkten løper fra oversittelse av fristen for retting, og kan fastsettes i form av 
engangsmulkt eller dagmulkt, jf. bestemmelsens annet ledd. 

Dersom direktoratet ved avdekking av en overtredelse, finner særlig grunn til å tro at det 
vil bli begått nye brudd på reklamebestemmelsene som ikke kan stanses etter første og 
annet ledd, kan det på forhånd fastsette at mulkt vil løpe fra det tidspunkt ny overtredelse 
tar til. Slik tvangsmulkt kan fastsettes for inntil ett år. 

Helsedirektoratet har imidlertid ikke myndighet etter loven til å vedta midlertidige 
vedtak. 

5.1.3.2 Tobakksskadeloven 
Helsedirektoratet kan pålegge retting dersom det finner at en virksomhet har overtrådt 
reklameforbudet i lovens § 22. Dette følger av tobakksskadeloven § 36. Samtidig settes 
en frist for rettingen. Tilsynsmyndigheten kan kreve skriftlig bekreftelse fra overtrederen 
på at det ulovlige forholdet er opphørt. 
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Loven sier videre at samtidig med at pålegg om retting gis, kan tvangsmulkt fastsettes. 
Mulkten løper fra oversittelse av fristen for retting, og kan fastsettes i form av 
engangsmulkt eller dagmulkt.  

Dersom direktoratet ved avdekking av en overtredelse av § 22 eller bestemmelser gitt i 
medhold av denne, finner særlig grunn til å tro at det vil bli begått nye brudd på 
reklamebestemmelsene som ikke kan stanses etter første og annet ledd, kan det på 
forhånd fastsette at mulkt vil løpe fra det tidspunkt ny overtredelse tar til. Slik 
tvangsmulkt kan fastsettes for inntil ett år. 

Helsedirektoratet har imidlertid ikke myndighet etter loven til å vedta midlertidige 
vedtak. 

5.1.4 Departementets vurdering og forslag 

5.1.4.1 Alkoholloven 
Spørsmålet er om Helsedirektoratet, gjennom alkoholloven, har slik 
håndhevingsmyndighet som forordningen artikkel 9 nr. 4 bokstav a) krever eller om loven 
må endres.  

Det kan oppstå situasjoner der det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å treffe endelig vedtak 
om fjerning av digitalt innhold, jf. nedenfor under punkt 5.7, men hvor man allikevel 
vurderer situasjonen slik at praksisen kan påføre den kollektive forbrukerinteressen 
alvorlig skade dersom den fortsetter. Dette kan for eksempel gjelde i påvente av 
nødvendige opplysninger som tilsynet har krevd utlevert av den næringsdrivende eller 
andre. 

Et vedtak om å fjerne en reklame vil innebære en innskrenkning i ytrings- og 
informasjonsfriheten. Selv om kommersielle budskap ikke er i ytringsfrihetens 
kjerneområde, bør det likevel være en høy terskel for inngrep og det bør stilles strenge 
krav til forsvarlig og god saksbehandling. En kompetanse til å treffe midlertidig tiltak bør 
etter departementets syn derfor benyttes med varsomhet på dette området.  Se nærmere 
om dette under punkt 5.7 om fjerning av digitalt innhold. 

På denne bakgrunn foreslår departementet et nytt femte ledd i alkoholloven § 9-4 som sier 
at domstolen etter begjæring kan fatte vedtak om midlertidige tiltak, dersom det er 
rimelig grunn til å anta at det foreligger en overtredelse av reklameforbudet som 
Helsedirektoratet fører tilsyn med, og det foreligger en risiko for alvorlig skade på den 
kollektive forbrukerinteressen.  

Forslaget medfører at domstolen kan vedta midlertidig pålegg om at en praksis opphører. 
Dette kan enten innebære at næringsdrivendes markedsføring på internett må endres, eller 
at markedsføring må fjernes mens saken behandles.  

At det må foreligge en risiko for «alvorlig skade» på forbrukernes kollektive interesser, 
tilsier en høy terskel for når direktoratet kan treffe et vedtak om midlertidige tiltak. Det er 
ikke tilstrekkelig at det foreligger en risiko for skade, den må være alvorlig. Det vises til 
at prinsippet om forholdsmessighet gjelder, dvs. at risikoen for alvorlig skade på den 
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kollektive forbrukerinteressen skal ses opp mot hvilke skader eller ulemper vedtaket kan 
medføre for den næringsdrivende6.   

Vedtak om midlertidige tiltak må være tidsbegrenset. Etter departementets vurdering kan 
et vedtak om midlertidig tiltak ikke vare lenger enn hva som er nødvendig, dvs. den tiden 
Helsedirektoratet trenger for å undersøke saken nærmere for å eventuelt kunne treffe et 
endelig vedtak. Hvor lang tid dette innebærer vil måtte vurderes konkret i den enkelte 
sak. Departementet foreslår at denne tidsbegrensningen må følge av vedtaket. Det foreslås 
at dette tas inn i tobakksskadeloven og alkoholloven. Departementet foreslår også at det 
fastsettes en maksimal varighet for et slikt tiltak. Dette er gjort for varigheten av 
tvangsmulkt, jf. alkoholloven § 9-4 tredje ledd siste punktum og tobakksskadeloven § 36 
tredje ledd siste punktum. Barne- og likestillingsdepartementet foreslår en maksimal 
varighet på 3 uker. Begrunnelsen er at slike tiltak er inngripende for næringsdrivende, noe 
som taler for rask behandling av slike saker for å minimere de negative konsekvensene et 
slikt tiltak kan ha for næringsdrivende. Helse- og omsorgsdepartementet støtter denne 
vurderingen, og foreslår at det settes en tilsvarende maksimal varighet i alkoholloven.  

 

5.1.4.2 Tobakksskadeloven 
Som redegjort for ovenfor i punkt 4.1.2.1 om alkoholloven kan det også på 
tobakksområdet oppstå situasjoner der det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å treffe 
endelig vedtak om fjerning av digitalt innhold.  

Departementet viser til vurderingen knyttet til alkoholloven og vil foreslå en endring i 
tobakksskadeloven som gir domstolen myndighet til å vedta midlertidige tiltak om 
fjerning av digitalt innhold m.m. Departementet foreslår at det midlertidige vedtaket har 
en varighet på maksimalt 3 uker, og at bruk av midlertidig vedtak skal forutsette at det 
foreligger en risiko for at overtredelsen medfører alvorlig skade på den kollektive 
forbrukerinteressen, og at ingen andre effektive midler er tilgjengelig, jf. forordningen 
artikkel 9 nr.4 bokstav a sammenholdt med bokstav g. Det foreslås at bestemmelsen tas 
inn i tobakksskadeloven § 36. 

5.2 Myndighet til å motta forpliktelser fra næringsdrivende om å 
stanse en overtredelse  

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.2. 

5.2.1 Gjeldende forordning  

Håndhevingsorganene skal kunne pålegge selger eller leverandør som er ansvarlig for 
overtredelsen innenfor Fellesskapet til å forplikte seg til å stanse overtredelsen, jf. 
artikkel 4 nr. 6 bokstav e.     

                                                 
6 Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 9.3 
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5.2.2 Ny forordning   

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å forsøke å få, eller godta, forpliktende 
tilsagn fra næringsdrivende som er ansvarlig for overtredelsen om å stanse overtredelsen, 
jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav b.  

Et forpliktende tilsagn kan inneholde trinn og tiltak som den næringsdrivende må 
gjennomføre i forbindelse med en overtredelse, særlig for å stanse en overtredelse, jf. 
fortalepunkt 15. Med dette understrekes betydningen av at de næringsdrivende er villige 
til å opptre i samsvar med de felleseuropeiske forbrukervernreglene, jf. fortalepunkt 15.    

Håndhevingsorganene kan rådføre seg med forbrukerorganisasjoner, 
bransjeorganisasjoner, utnevnte organer eller andre berørte personer om effektiviteten av 
de forpliktende tilsagnene som er foreslått for å stanse overtredelsen, jf. artikkel 9 nr. 8. 

5.2.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning  

Det følger av ny forordning at håndhevingsorganene skal kunne «forsøke å få eller godta» 
forpliktende tilsagn, mens håndhevingsorganene ifølge gjeldende forordning skal kunne 
«få» næringsdrivende til å forplikte seg til å bringe overtredelsen til opphør. Etter Barne- 
og likestillingsdepartementets vurdering, er det ingen materiell forskjell mellom 
bestemmelsene, selv om ordlyden er endret ved at ny forordning presiserer at både 
håndhevingsorganet og den næringsdrivende kan ta initiativet til det forpliktende 
tilsagnet. I begge tilfeller forutsettes det at håndhevingsorganene og næringsdrivende blir 
enige om at næringsdrivende skal sørge for at en overtredelse opphører. 
Håndhevingsorganet må forsøke å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter de 
bestemmelsene som håndhevingsorganet fører tilsyn med. Dersom håndhevingsorganet og 
den næringsdrivende blir enige om at overtredelsen skal opphøre, kan 
håndhevingsorganet kreve en skriftlig bekreftelse på dette. Gjeldende og ny forordning er 
dermed etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering like når det gjelder 
håndhevingsorganenes myndighet til å motta forpliktelser fra næringsdrivende om å 
stanse en overtredelse.  

Det som er nytt i ny forordning er at håndhevingsorganene skal kunne rådføre seg med 
forbrukerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, utnevnte organer eller andre berørte 
personer, om effektiviteten av de forpliktende tilsagn som er foreslått for å stanse 
overtredelsen. Med dette presiseres betydningen av at håndhevingsorganene er i dialog 
med forbruker- og næringsorganisasjoner. Håndhevingsorganene pålegges likevel ikke 
noen plikt til å rådføre seg med disse organisasjonene, de gis kun rett til dette.  

  

5.2.4 Gjeldende rett 

5.2.4.1 Alkoholloven 
Helsedirektoratet kan etter alkoholloven § 9-4 første ledd annet punktum kreve en 
skriftlig bekreftelse fra overtrederen på at det ulovlige forholdet skal opphøre. 
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5.2.4.2 Tobakksskadeloven 
Helsedirektoratet kan etter tobakksskadeloven § 36 første ledd annet punktum kreve en 
skriftlig bekreftelse fra overtrederen på at det ulovlige forholdet skal opphøre. 

5.2.5 Departementets vurdering og forslag 

5.2.5.1 Alkoholloven 
Gjeldende regelverk ivaretar allerede adgangen Helsedirektoratet har til å kreve at 
tjenesteytere under AMT-direktivet bekrefter sin forpliktelse til å stanse overtredelsen. 
Departementet legger også til grunn at dagens regelverk gir direktoratet adgang til å 
rådføre seg med forbruker- og næringsorganisasjoner dersom direktoratet finner det 
hensiktsmessig. 

5.2.5.2 Tobakksskadeloven 
Gjeldende regelverk ivaretar allerede adgangen Helsedirektoratet har til å kreve at 
tjenesteytere under AMT-direktivet bekrefter sin forpliktelse til å stanse overtredelsen. 
Departementet legger også til grunn at dagens regelverk gir direktoratet adgang til å 
rådføre seg med forbruker- og næringsorganisasjoner dersom direktoratet finner det 
hensiktsmessig. 

5.3 Myndighet til å motta forpliktelser fra næringsdrivende om 
kompensasjon til berørte forbrukere  

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.3. 

5.3.1 Gjeldende forordning   

Gjeldende forordning inneholder ingen bestemmelse om at håndhevingsorganene skal 
kunne motta forpliktende tilsagn fra den næringsdrivende om kompensasjon til fordel for 
forbrukerne som er berørt av den påståtte overtredelsen.    

5.3.2 Ny forordning  

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å motta forpliktende tilsagn om 
kompensasjon til fordel for forbrukere som er berørt av den påståtte overtredelsen, fra den 
næringsdrivende og på den næringsdrivendes initiativ, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav c. 
Dersom den næringsdrivende ikke gir et forpliktende tilsagn, skal håndhevingsorganene 
kunne forsøke å få forpliktende tilsagn fra den næringsdrivende om å tilby egnet 
kompensasjon til de forbrukerne som er berørte av overtredelsen.  

Kompensasjonstiltakene, som omfatter blant annet reparasjon, bytting, prisavslag, heving 
av avtalen eller tilbakebetaling av beløpet som er betalt for varene eller tjenestene, skal 
redusere de negative følgene av overtredelsen. Dette avskjærer likevel ikke forbrukerens 
rett til å kreve erstatning på egnet måte, jf. fortalepunkt 17. Erstatning kan for eksempel 
kreves ved å ta saken til et utenrettslig klageorgan.   



26 

 

5.3.3 Gjeldende rett 

5.3.3.1 Alkoholloven 
Alkoholloven med forskrifter har ingen regler om at tilsynsmyndighetene kan motta 
forpliktende tilsagn fra tjenesteyterne om kompensasjon til fordel for forbrukere som er 
berørt av en påstått overtredelse 

5.3.3.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadeloven med forskrifter har ingen regler om at tilsynsmyndighetene kan motta 
forpliktende tilsagn fra tjenesteyterne om kompensasjon til fordel for forbrukere som er 
berørt av en påstått overtredelse. 

5.3.4 Departementets vurdering og forslag 

Tobakks- og alkoholregelverket oppstiller regler som gjelder påbud og forbud som den 
næringsdrivende må rette seg etter. Hensyn bak regelverket er å begrense skadevirkninger 
av tobakksvarer og alkoholholdig drikk ved å regulere tilgjengeligheten av varene. Det er 
m.a.o. hensyn til folkehelsen og ikke den enkelte forbruker som ligger til grunn for det 
strenge regelverket. Forbrukeren er ikke et rettighetssubjekt etter denne lovgivningen, og 
kompensasjon vil etter departementets oppfatning ikke være aktuelt i noen form. Det er 
derfor etter departementets vurdering ikke nødvendig med regler som gir 
håndhevingsmyndighetens myndighet til å motta forpliktelser fra næringsdrivende om 
kompensasjon til berørte forbrukere knyttet til overtredelse av reklameforbudet i 
tobakksskadeloven og alkoholloven.  

5.4 Myndighet til å informere forbrukere om hvordan de kan søke 
erstatning  

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.4. 

5.4.1 Gjeldende forordning   

Gjeldende forordning inneholder ingen regel om at håndhevingsorganene skal informere 
forbrukere om hvordan de kan søke om erstatning etter nasjonal rett.    

5.4.2 Ny forordning  

Håndhevingsorganenes myndighet til å informere forbrukere om hvordan de kan søke 
erstatning følger av artikkel 9 nr. 4 bokstav d og fortalepunkt 17. Håndhevingsorganene 
skal, når det er relevant, ha myndighet til på egnet måte å informere forbrukere, som 
hevder at de har lidd skade som følge av en overtredelse, om hvordan de kan søke om 
erstatning etter nasjonal rett. 
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5.4.3 Gjeldende rett 

5.4.3.1 Alkoholloven 
Alkoholloven har ingen regler om erstatning til fordel for forbrukere som er berørt av en 
påstått overtredelse. Den har derfor heller ingen regler om håndhevingsmyndighetenes 
myndighet til å informere forbrukerne om hvordan de kan søke om erstatning. 

5.4.3.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadeloven har ingen regler om erstatning til fordel for forbrukere som er berørt 
av en påstått overtredelse. Den har derfor heller ingen regler om 
håndhevingsmyndighetenes myndighet til å informere forbrukerne om hvordan de kan 
søke om erstatning. 

5.4.4 Departementets vurdering og forslag 

Tobakks- og alkoholregelverket oppstiller regler som gjelder påbud og forbud som den 
næringsdrivende må rette seg etter. Hensynet bak regelverket er å begrense 
skadevirkninger av tobakksvarer og alkoholholdig drikk ved å regulere tilgjengeligheten 
av varene. Det er m.a.o. hensyn til folkehelsen, og ikke den enkelte forbruker som ligger 
til grunn for det strenge regelverket. Forbrukeren er ikke et rettighetssubjekt etter denne 
lovgivningen, og en overtredelse av reklameforbudet i regelverkene vil derfor etter 
departementets oppfatning ikke kunne føre til krav om erstatning for den enkelte 
forbruker.  Det er etter dette heller ikke behov for regler som gir 
håndhevingsmyndigheten myndighet til å informere forbrukere om hvordan de kan søke 
erstatning knyttet til overtredelser av reklameforbudet. 

 

5.5 Myndighet til å stille krav til næringsdrivende om å stanse en 
overtredelse 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.5. 

5.5.1 Gjeldende forordning   

Håndhevingsorganene skal kunne fremsette et skriftlig krav om at selger eller leverandør 
stanser en overtredelse innenfor Fellesskapet, jf. artikkel 4 nr. 6 bokstav d.     

5.5.2 Ny forordning    

Håndhevingsorganene skal, ved skriftlig henvendelse, kunne pålegge den 
næringsdrivende å stanse en overtredelse av forbrukervernreglene, jf. artikkel 9 nr. 4 
bokstav e.   
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5.5.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning  

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering er det ingen forskjell mellom 
gjeldende og ny forordning. Begge krever at håndhevingsorganene, ved skriftlig 
henvendelse, skal kunne pålegge den næringsdrivende å stanse en overtredelse.   

5.5.4 Gjeldende rett 

5.5.4.1 Alkoholloven    
Finner Helsedirektoratet at reklameforbudet er overtrådt, kan det pålegge retting av 
forholdet, jf. alkoholloven § 9-4 første ledd første punktum. Videre kan Helsedirektoratet 
etter alkoholloven § 9-4 første ledd, andre punktum kreve skriftlig bekreftelse fra 
overtrederen på at det ulovlige forholdet skal opphøre.                                                                                                                                                                                                                                 

5.5.4.2 Tobakksskadeloven 
Finner Helsedirektoratet at reklameforbudet er overtrådt kan det pålegge retting av 
forholdet. Direktoratet kan etter lovens § 36 første ledd, tredje punktum kreve skriftlig 
bekreftelse fra overtrederen på at det ulovlige forholdet er opphørt. 

5.5.5 Departementets vurdering og forslag 

5.5.5.1 Alkoholloven 
Det er departementets vurdering at alkoholloven § 9-4 gir Helsedirektoratet myndighet til 
å gi pålegg om at overtredelsen skal opphøre. Departementet ser derfor ikke behov for 
lovendring knyttet til dette området.   

 

5.5.5.2 Tobakksskadeloven 
Det er departementets vurdering at tobakksskadeloven § 36 gir Helsedirektoratet 
myndighet til å gi pålegg om at overtredelsen skal opphøre. Departementet ser derfor ikke 
behov for lovendring knyttet til dette området 

5.6 Myndighet til å stanse eller forby en overtredelse 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.6. 

5.6.1 Gjeldende forordning   

Håndhevingsorganene skal kunne kreve at enhver overtredelse innenfor Fellesskapet 
stanses eller forbys, jf. artikkel 4 nr. 6 bokstav f.     

5.6.2 Ny forordning   

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å stanse eller forby en overtredelse av 
forbrukervernreglene, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav f.   
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5.6.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning  

Ifølge gjeldende forordning skal håndhevingsorganene kunne kreve at en overtredelse 
skal stanse. Etter ny forordning skal håndhevingsorganene ha myndighet til å stanse eller 
forby overtredelsen. Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering regulerer begge 
bestemmelsene håndhevingsorganenes myndighet til å treffe påbuds- og/eller 
forbudsvedtak for å stanse eller forby en overtredelse.   

At håndhevingsorganene skal kunne «stanse eller forby» en overtredelse, og ikke bare 
«kreve» at den stanses, kan tale for at håndhevingsorganene skal ha myndighet til å fysisk 
stanse en overtredelse. For eksempel ved å sette en hengelås på døren til en 
næringsdrivendes virksomhet. Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering er 
denne ordlyden i seg selv imidlertid ikke tilstrekkelig klar til å kunne konkludere med 
dette. Det vises særlig til at en slik myndighet er uttrykkelig presisert innenfor den 
digitale sfæren. Dersom den næringsdrivende nekter å følge håndhevingsorganenes 
pålegg om å stanse en overtredelse på sine nettsider, apper eller lignende, skal 
håndhevingsorganene etter nærmere vilkår kunne fjerne innhold eller stenge det 
nettbaserte grensesnittet m.m. Dette fremgår av ny forordning art 9 nr. 4 bokstav g og 
behandles under punkt 5.7 i dette høringsnotatet (Barne- og likestillingsdepartementets 
punkt 8.7). Dette omtales også gjennomgående i forordningens tekst og fortale. 
Forordningen nevner ingen tilsvarende myndighet i den fysiske sfæren der 
næringsdrivende nekter å følge håndhevingsorganenes pålegg om å stanse en 
overtredelse. Det finnes derfor etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering ikke 
tilstrekkelige holdepunkter for å kunne innfortolke en så inngripende myndighet i den 
fysiske sfæren.  Bestemmelsene i gjeldende og ny forordning er derfor etter Barne- og 
likestillingsdepartementets vurdering materielt sett like på dette punkt, til tross for ulik 
ordlyd. 

5.6.4 Gjeldende rett 

5.6.4.1 Alkoholloven 
Alkoholloven § 9-4 gir Helsedirektoratet hjemmel til å pålegge retting dersom 
reklameforbudet i lovens kapittel 9 er overtrådt.  

5.6.4.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadeloven § 36 gir Helsedirektoratet hjemmel til å pålegge retting dersom 
reklameforbudet i lovens kapittel 4 er overtrådt.  

5.6.5 Departementets vurdering og forslag 

5.6.5.1 Alkoholloven 
Det er et lovfestet forbud mot alkoholreklame i norsk rett. Der det avdekkes en 
overtredelse av reklamebestemmelsene i alkoholloven kan Helsedirektoratet pålegge 
retting av forholdet. Det er etter dette ikke behov for endringer i regelverket. 
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5.6.5.2 Tobakksskadeloven 
Det er et lovfestet forbud mot tobakksreklame i norsk rett. Der det avdekkes en 
overtredelse av reklameforbudet i tobakksskadeloven kan Helsedirektoratet pålegge 
retting av forholdet. Det er etter dette ikke behov for endringer i regelverket.    

5.7 Myndighet til å fjerne digitalt innhold m.m. 

5.7.1 Gjeldende forordning   

Gjeldende forordning gir ikke håndhevingsorganene myndighet til å fjerne digitalt 
innhold eller stenge tilgangen til nettsider, apper eller andre nettbaserte grensesnitt ved 
brudd på forbrukervernregler.    

5.7.2 Ny forordning   

Håndhevingsorganenes myndighet til å fjerne digitalt innhold og å stenge tilgangen til 
nettbaserte grensesnitt m.m. fremgår av artikkel 9 nr. 4 bokstav g. Dersom ingen andre 
effektive midler er tilgjengelige for å stanse eller forby en overtredelse, og for å unngå 
risikoen for alvorlig skade på forbrukernes kollektive interesser, skal 
håndhevingsorganene kunne:  

- fjerne innhold i eller begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt, eller kreve at 
forbrukerne skal se en tydelig advarsel når de får tilgang til et nettbasert grensesnitt,   

- pålegge en yter av vertstjenester å fjerne, deaktivere eller begrense tilgangen til et 
nettbasert grensesnitt, eller  

- pålegge domeneregistre eller domeneforhandlere (registrarer) å slette et fullt 
kvalifisert domenenavn og å tillate at den berørte vedkommende myndighet registrerer 
det, dersom det er hensiktsmessig.  

Det fremgår av forordningens fortalepunkt 14 at overtredelser, særlig i det digitale 
miljøet, bør kunne stanses raskt og effektivt, særlig dersom den næringsdrivende som 
selger varer eller tjenester, skjuler sin identitet eller flytter innenfor unionen eller til en 
tredjestat for å unngå håndheving. I tilfeller der det foreligger en risiko for alvorlig skade 
på forbrukernes kollektive interesser, bør det kunne vedtas midlertidige tiltak i samsvar 
med nasjonal rett, herunder fjerning av innhold fra et nettbasert grensesnitt eller påbud 
om at forbrukerne skal se en tydelig advarsel når de får tilgang til et nettbasert 
grensesnitt. Videre bør det være mulig å kreve at digitalt innhold fjernes eller endres 
dersom det ikke foreligger andre effektive midler som kan stanse en ulovlig praksis. Slike 
tiltak bør ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å nå målet, som er å stanse eller 
forby overtredelser som omfattes av forordningen. 
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5.7.3 Vurdering av myndigheten til å fjerne digitalt innhold m.m. 

5.7.3.1  Innledning  
Myndigheten til å fjerne digitalt innhold og stenge tilgangen til nettsider m.m. reiser 
enkelte spørsmål som det må tas stilling til. Forordningen artikkel 9 nr. 4 bokstav g 
oppstiller ulike alternativer for myndighetstiltak i romertall i, ii og iii. Hvert enkelt 
romertall oppstiller ytterligere alternativer for hva som kan gjøres for å stanse en 
overtredelse. Under punkt 8.7.3.2 drøfter BLD hva myndighetsalternativene i romertall i, 
ii og iii innebærer, herunder hvilke tekniske tiltak som er aktuelt for gjennomføringen av 
hvert enkelt myndighetsalternativ. Drøftelsen er av pedagogiske hensyn gjengitt i sin 
helhet i dette høringsnotat i punkt 5.7.3.2.   

Myndigheten til å fjerne digitalt innhold m.m. reiser også enkelte prinsipielle 
problemstillinger, herunder forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten. BLD drøfter i 
sitt høringsnotat dette under punkt 8.7.3.3. Deretter drøfter BLD under punkt 8.7.3.4 om 
næringsdrivendes rettsikkerhet og om myndigheten til å fjerne digitalt innhold m.m. bør 
tillegges håndhevingsorganene eller domstolene. BLD konkluderer med at myndigheten 
bør ligge hos domstolene.  

Departementet drøfter i dette høringsnotatet spørsmål knyttet til ytrings- og 
informasjonsfrihet, om sakene skal legges til domstolene og forhold knyttet til 
domstolsprosessen for saker om fjerning av digitalt innhold etter alkohol- og 
tobakksregelverket, se punkt 5.7.3.4 til 5.7.3.6.  

 

5.7.3.2 Nærmere om hva myndigheten innebærer samt om de ulike tekniske 
tiltakene  

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.7.3.2. 

Artikkel 9 nr. 4 bokstav g romertall i  

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å fjerne innhold i, eller begrense tilgangen 
til, et nettbasert grensesnitt, eller kreve at forbrukerne skal se en tydelig advarsel når de 
får tilgang til et nettbasert grensesnitt, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav g romertall i. Med et 
nettbasert grensesnitt menes for eksempel nettsider og apper på mobiltelefon og nettbrett.  

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering innebærer «fjerning av innhold» at 
man sletter det konkrete innholdet som er lovstridig, for eksempel en annonse på et 
nettsted. Hvem som kan slette et digitalt innhold vil variere. I utgangspunktet vil den som 
er ansvarlig for nettstedet være den som enklest kan gjennomføre en sletting uten 
skadevirkninger for lovlig innhold. Dette vil i noen tilfeller være abonnenten til 
domenenavnet der nettstedet befinner seg.   

Dersom innholdet er på en nettside som eies og drives av en tredjepart, vil tredjeparten 
kunne få et pålegg om å slette innholdet. For eksempel dersom en blogg eller en 
nyhetsside som vg.no, inneholder ulike annonser der den ene er lovstridig, vil det være 
mest nærliggende at et pålegg om å fjerne innholdet, rettes til den som eier og driver 
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bloggen eller nyhetssiden. Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets punkt 
8.7.3.5 om hvem som skal gjennomføre et pålegg.     

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering innebærer det å «begrense 
tilgangen» til et nettsted at man vanskeliggjør eller umuliggjør brukernes tilgang til det 
aktuelle nettstedet. Ulike typer tekniske tiltak for dette ble drøftet i Prop. 65 L (2012–
2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett), 
se særlig proposisjonen punkt 4.7.3. Kulturdepartementet drøftet, i den nevnte 
proposisjonen, muligheten for å ta ned eller blokkere tilgangen, og uttalte følgende:   

«Uansett hvilken type nettsted det er snakk om, kan man fjerne/stenge (ta ned) nettstedet, 
eller blokkere tilgangen. Førstnevnte (ta ned) innebærer at nettstedet fysisk fjernes fra 
Internett. Sistnevnte (blokkering) brukes om forskjellige tekniske tiltak som har som 
formål å hindre tilgangen til et nettsted uten at dette fysisk fjernes fra nett. Felles for de 
fleste blokkeringsmetoder er at de har svakheter ved at de sjelden er fullstendig effektive 
eller treffsikre. Omgåelse vil alltid være mulig, uansett hvilken teknologi som benyttes 
for blokkeringen. Det er også et problem at blokkeringen kan hindre tilgangen til 
materiale som ikke er ment å blokkeres («falske positive»). Dersom maskinen som 
blokkeres (målvert) også gir tilgang til lovlig materiale, vil også dette lovlige materialet 
blokkeres.» jf. punkt 4.2.  

Videre uttaler Kulturdepartementet at «til tross for svakhetene kan blokkering av tilgang 
til nettsteder med ulovlig innhold ha en effekt ved at den umiddelbare tilgangen blir 
hindret. Blokkering kan således være et virkemiddel for å redusere den ulovlige 
trafikken.», jf. punkt 4.2.   

Den tekniske blokkeringen som er mulig i Norge er blokkering på tilbydernivå (dvs. ikke 
nasjonalt/sentralt) ved at blokkering skjer lokalt hos den enkelte internettilbyder. Slik 
blokkering kan oppleves noe forskjellig avhengig av hvilken tilbyder man bruker, og det 
finnes flere måter å foreta slik blokkering på: i) DNS-blokkering/-manipulering ii) IP-
blokkering, iii) innholdsblokkering (deep packet inspection) og iv) andre typer 
blokkeringer.   

DNS-blokkering innebærer at en internettilbyder i sin DNS-tjeneste fjerner koblingen 
mellom ett bestemt domenenavn og en IP-adresse. En IP-adresse er en unik 
nettverksadresse som benyttes til å utveksle trafikk i et nettverk, for eksempel mellom 
tjenere og klient-datamaskiner som er tilsluttet Internett. IP-adressen består av en lang 
tallrekke og er derfor lite brukervennlig. Internettadresser blir derfor gjerne angitt ved 
bruk av domenenavn. Når en bruker angir en URL (Uniform Resource Locator) som 
inneholder et domenenavn i sin nettleser, gjøres det automatisk et oppslag i DNS 
(Domain Name System), vanligvis mot tjenesten til brukerens internettilbyder. 
Domenenavnet blir da oversatt til IP-adressen som nettsiden befinner seg på. Ved DNS-
blokkering, vil ikke internettilbyderens tjeneste returnere korrekt IP-adresse, men i stedet 
angi at det ikke finnes noen IP-adresse eller svare med en IP-adresse som f.eks. peker på 
en advarselside. Tilbyderens brukere vil måtte gjøre konfigurasjonsendring i eget oppsett 
for å omgå en slik blokkering. Dette er den enkleste og minst ressurskrevende form for 
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teknisk blokkering hvis man ønsker å forhindre tilgang til bestemte tjenere på Internett. 
For nærmere omtale av DNS-blokkering vises det til Prop. 65 L (2012-2013) punkt 4.2.  

Ved IP-blokkering hindrer man kommunikasjon med tjenere som er koblet til Internett 
med bestemte IP-adresser. Store internettilbydere kan være vert for flere tusen nettsteder 
som alle deler samme IP-adresse. IP-blokkering vil da blokkere tilgangen til samtlige. IP-
blokkering vil derfor i større grad kunne ramme materiale som ikke er ment å omfattes, 
enn DNS-blokkering. For nærmere omtale av IP-blokkering vises det til Prop. 65 L 
(2012-2013) punkt 4.2.   

Innholdsblokkering (deep packet inspection) innebærer at man blokkerer for 
kommunikasjon med et nærmere angitt innhold. Innholdsblokkering er en ressursmessig 
svært kostbar blokkeringsmåte sammenlignet med DNS- og IP-blokkering. Det er også 
usikkert om det i det hele tatt er teknisk mulig å identifisere ulovlig innhold på en entydig 
måte. For nærmere omtale av innholdsblokkering vises det til Prop. 65 L (2012-2013) 
punkt 4.2  

Ettersom forordningen kun angir at myndighetene skal kunne «begrense tilgangen» til et 
nettsted, må det etter departementets vurdering vurderes konkret hvilken blokkeringsmåte 
som skal anvendes i hver enkelt sak. Dette samsvarer med Kulturdepartementets 
vurdering i Prop. 65 L (2012-2013) punkt 4.7.3.   

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering vil en «tydelig advarsel» innebære 
at det istedenfor å slette innhold eller begrense tilgangen til nettsiden, settes inn en 
tydelig advarsel til forbrukeren om at nettsiden inneholder f.eks. en lovstridig annonse. 
Forbrukeren vil se advarselen når vedkommende går inn på nettstedet, og vil dermed bli 
gjort oppmerksom på at nettsiden inneholder en lovstridig annonse.   

Artikkel 9 nr. 4 bokstav g romertall ii  

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å pålegge en yter av vertstjenester å fjerne, 
deaktivere eller begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt, jf. romertall ii. Med yter 
av vertstjenester menes en som leverer vertstjenester, for eksempel utleie av 
lagringsplass, webhotell og drift av nettsteder.   

Artikkel 9 nr. 4 bokstav g romertall iii  

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å pålegge domeneregistre eller 
domeneforhandlere å slette et fullt kvalifisert domenenavn, jf. romertall iii. Alle 
datamaskiner som er koblet til internett, har som nevnt en egen IP-adresse som består av 
en lang tallrekke. Man kan bruke denne tallrekken for å koble seg direkte på en maskin, 
men for enkelhets skyld gis IP-adressene egne og unike domenenavn.   

Et norsk domenenavn vil alltid slutte på .no, som for eksempel dep.no. Et domenenavn 
oppstår idet en organisasjon eller privatperson tegner et abonnement på domenet. 
Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett, ikke en eiendomsrett. Bruksretten 
opprettholdes så lenge abonnementet løper. Det norske toppdomenet, .no, drives av 
Uninett Norid AS. Domeneforhandlere (registrarer) har en avtale med Norid om å fungere 
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som et mellomledd mellom abonnenten og Norid. Abonnenten må inngå én avtale med 
Norid og én avtale med domeneforhandleren.   

Et domene er for eksempel uio.no, som er Universitetet i Oslo sitt domenenavn. Sletting 
av et domene, innebærer at domenenavnet fjernes fra domenenavnsystemet, og man får 
ikke lenger IP-adressen til tjenesten ved et oppslag. I stedet får brukeren en feilmelding 
om at domenet ikke finnes. Sletting vil ramme alle tjenestene under domenet og alle 
underdomener som er tilknyttet dette, men fjerner imidlertid ikke innholdet. Tjenesten 
eksisterer fremdeles, men den vil være vesentlig mindre tilgjengelig fordi de fleste 
nettbrukere ikke kjenner IP-adressen og dermed ikke kan komme frem til innholdet. 
Dersom andre domenenavn (også under .com) peker til samme innhold vil disse fremdeles 
virke, fordi selve innholdet ikke er fjernet.  

I Norge er situasjonen slik at Norid har mulighet til å slette domenet, dvs. at 
abonnementet opphører og domenet fjernes fra databasen. Normalt blir domenet 
tilgjengelig for andre søkere umiddelbart. Norid krever at det fremlegges en skriftlig 
beslutning fra retten for at de skal kunne sette inn tvungne tiltak mot abonnenten. Dette 
vil være oppfylt dersom saker om sletting av domenenavn behandles av domstolene, se 
Barne- og likestillingsdepartementets punkt 8.7.3.4. Sletting av et abonnement hindrer 
imidlertid ikke den næringsdrivende i å registrere domenet på nytt. Det er ikke mulig å 
sperre enkelte søkere fra å registrere bestemte domenenavn med Norids automatiske 
systemer.   

Romertall iii gir imidlertid håndhevingsorganene myndighet til å pålegge domeneregistre 
eller domeneforhandlere å overføre domenet til det berørte håndhevingsorganet, som på 
tobakks- og alkoholområdet vil være Helsedirektoratet. Dette vil innebære at 
Helsedirektoratet får den fulle råderett over abonnementet.  

 

5.7.3.3 Myndighet til å fjerne ulovlig alkohol og tobakksreklame og forholdet til 
ytringsfrihet 

Ytrings- og informasjonsfriheten er regulert i Grl § 100 og EMK artikkel 10. Retten 
omfatter blant annet frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og 
ideer uten inngrep. Informasjons- og ytringsfriheten begrenses når internettbrukerens 
tilgang til nettsteder avgrenses eller stenges. Forholdet til ytrings- og 
informasjonsfriheten, herunder de vurderinger som må gjøres knyttet til om myndigheten 
skal brukes, drøftes under punkt 8.7.3.3 i Barne- og likestillingsdepartementets 
høringsnotat. AMT-direktivets reklamebestemmelser knyttet til tobakk og alkohol, er 
gjennomført i norsk rett i lov om vern mot tobakksskader av 9. mars 1973 nr. 14 
(Tobakksskadeloven) og i lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 2. juni 1989 
nr. 27 (Alkoholloven). Departementet viser på generelt grunnlag til BLDs drøftelse og vil 
i det følgende drøfte hvilke avveininger som må gjøres opp mot ytrings- og 
informasjonsfriheten når det gjelder alkohol- og tobakksreklame.  

Kommersielle ytringer i form av reklame er i utgangspunktet beskyttet av ytrings- og 
informasjonsfriheten. Kommersielle ytringer har imidlertid et noe svakere vern enn andre 
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ytringer. Dette fremgår blant annet av St.meld.nr.26 (2003-2004) om endringen av Grl § 
100 7. Spørsmålet er om myndigheten etter ny forordning til å fjerne innhold i og 
begrense eller stenge tilgangen til et nettbasert grensesnitt som inneholder tobakks- eller 
alkoholreklame er i tråd med grunnloven § 100 og EMK art 10.  

Under overnevnte Stortingsmelding punkt 4.8 drøfter ytringskommisjonen om 
kommersielle ytringer (reklame) skal være omfattet av en ny grunnlovsbestemmelse om 
ytringsfrihet. Kommisjonen konkluderer med at reklame er omfattet av 
ytringsfrihetsbestemmelsene. Under punkt 4.8.3 om internasjonale forpliktelser viser 
kommisjonen til EMDs praksis og sier: "Begrensninger i kommersielle ytringer anses ikke 
for å være så tungtveiende inngrep i ytringsfriheten som begrensninger i ytringer om 
spørsmål av allmenn interesse. Nasjonale myndigheter har på dette området en vid 
skjønnsmargin til å avgjøre om inngrep i ytringsfriheten er nødvendig i et demokratisk 
samfunn. EMD har krevd at inngrep må være nødvendig «on reasonable grounds»"  

Myndighet til å fjerne digitalt innhold etter ny forordning art 9 nr 4 bokstav g, forutsetter 
at ingen andre effektive midler er tilgjengelig for å stanse eller forby overtredelsen. Dette 
innebærer at fjerning av digitalt innhold i form av alkohol- og tobakksreklame bare kan 
benyttes når pålegg om retting og tvangsmulkt er forsøkt. Når de vedtatte reglene om 
overtredelsesgebyr er trådt i kraft vil dette også falle inn under kategorien andre effektive 
midler som må være utprøvd. Det er videre et vilkår at tiltaket er nødvendig for å unngå 
risiko for alvorlig skade på forbrukernes kollektive interesser.  

Dersom de materielle vilkårene for å bruke hjemmelen er tilstede må det foretas en 
helhetlig vurdering av om myndigheten bør benyttes i den konkrete saken. Det må foretas 
en vurdering der hensynet til informasjons- og ytringsfriheten veies opp mot forbrukernes 
behov for beskyttelse. Videre må inngrepet være proporsjonalt, det vil si at inngrepet må 
være forholdsmessig sett hen til den potensielle skade som kan oppstå for forbrukerne. 

Ytringskommisjonen fremholdt under punkt 4.8.3 at: "Reklame for skadelige eller 
ulovlige produkter har svakt vern. Det har vært antatt at totalforbud mot reklame for 
alkohol og tobakk vil være forenlig med EMK og SP.  

Dagens norske lovgivning om kommersiell reklame har ikke vært antatt å skape 
problemer i forhold til våre internasjonale forpliktelser knyttet til ytringsfriheten." 

Å fjerne digitalt innhold i form av ulovlig reklame vil etter dette, være i tråd med 
Grunnloven § 100 annet ledd og EMK art 10 forutsatt at inngrepet er nødvendig etter 
avveiningen opp mot hensynet til informasjons- og ytringsfriheten. 

 

                                                 
7 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3cd5dabf192545c89857adfc32fe2f58/no/pdfs/stm200320040026
000dddpdfs.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3cd5dabf192545c89857adfc32fe2f58/no/pdfs/stm200320040026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3cd5dabf192545c89857adfc32fe2f58/no/pdfs/stm200320040026000dddpdfs.pdf
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Særlig om redaksjonell omtale av tobakk og alkohol 
Regelverket berører kun ulovlig reklame, og rammer derved ikke andre ytringer om 
alkohol og tobakk. Redaksjonell omtale av tobakk og alkohol er ikke å anse som reklame, 
da slik omtale ikke skjer i markedsføringsøyemed. Slik medieomtale er ikke omfattet av 
reklameforbudene, og har også et sterkere vern etter Grunnloven.  

For at noe skal anses som redaksjonelt stoff, må det foreligge redaksjonell frihet. Med 
dette menes at omtalen må være vurdert og presentert av en uavhengig redaksjon. 
Omtalen må verken være utformet, påvirket eller finansiert av produsent, importør, 
grossist, agent eller forhandler. 

 

5.7.3.4 Rettssikkerhetshensyn – om Helsedirektoratet eller domstolene skal ha 
denne myndigheten 

Bruken av myndigheten til å fjerne digitalt innhold og begrense eller fjerne tilgangen til et 
nettbasert grensesnitt forutsetter at ingen andre effektive midler er tilgjengelige for å 
stanse eller forby overtredelsen, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav g første punktum. Videre må 
denne myndigheten kun brukes for å unngå risiko for alvorlig skade på forbrukernes 
kollektive interesser.   

Forordningen overlater til de enkelte medlemsstatene selv å avgjøre hvorvidt denne 
myndigheten skal utøves av de nasjonale håndhevingsorganene direkte eller om saken 
skal henvises til et annet organ, som for eksempel domstolene, jf. artikkel 10 nr. 1. 
Spørsmålet er om håndhevingsorganene bør gis myndigheten etter artikkel 9 nr. 4 bokstav 
g, eller om tungtveiende hensyn taler for en domstolsbehandling. 

Tiltakene vil være svært inngripende overfor de som rammes, for eksempel dersom 
tilgangen til et nettsted stenges. Det er derfor viktig å sørge for at sentrale 
rettssikkerhetsgarantier ivaretas. Med rettssikkerhet menes beskyttelse mot overgrep og 
vilkårlighet fra det offentlige, muligheten til å kunne forutberegne sin rettsstilling og 
muligheten til å kunne forsvare sine rettslige interesser. En slik sak reiser mange 
vanskelige og til dels også prinsipielle spørsmål. Det må blant annet foretas en 
interesseavveining mellom hensynet til ytringsfrihet og forbrukerrettigheter, se punkt 
5.7.3.3 over. Dette kan tale for at slike saker bør behandles av domstolene.   

Spørsmålet om blokkering har ved flere anledninger vært prøvd i rettssystemet. Disse 
dommene viser at slike saker reiser mange vanskelige og til dels også prinsipielle 
spørsmål. Se for eksempel fra Oslo tingrett i 2017 saksnummer 17-093347TVI-OTIR/05.8 
Rettspraksis viser, etter departementets vurdering, at domstolsbehandling vil kunne sikre 
en forsvarlig behandling av disse sakene.   

Etter departementets vurdering tilsier hensynet til rettsikkerheten at domstolene vil være 
best egnet til å behandle slike saker.  

                                                 
8 https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-
sak-17-093347tvi.pdf   

https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/obyr/internett/nyheter/2017/kjennelse-i-sak-17-093347tvi.pdf
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5.7.3.5 Domstolsprosessen  
Som følge av forslaget om at myndigheten legges til domstolene, må det tas stilling til 
hvordan domstolsprosessen skal foregå. Departementet drøfter i det følgende 
problemstillinger knyttet til forordningens krav til effektivitet, hvem som skal tillegges 
partsevne og prosessdyktighet, samt hvem som bør opptre som prosessfullmektig i disse 
sakene på alkohol og tobakksskadelovens område. 

5.7.3.5.1 Krav til effektivitet 
Forordningen gir føringer om at overtredelsene bør kunne stanses raskt og effektivt.  

Domstolene kan i hastesaker, og etter begjæring, beslutte en midlertidig forføyning. Det 
settes i begjæringen en frist for behandling av saken – for eksempel så raskt som mulig og 
senest innen tre dager. Når det foreligger en midlertidig forføyning kan saken henvises til 
alminnelig behandling i domstolen. Den midlertidige forføyningen vil da enten stadfestes 
i en rettslig kjennelse eller forføyningen oppheves.   

For å møte kravet til effektivitet kan det vurderes å fravike tvistelovens utgangspunkt om 
muntlige forhandlinger og ta inn i lovverket en bestemmelse som gir domstolen mulighet 
til å bestemme om saken skal avgjøres på grunnlag av skriftlig behandling eller om 
partene skal innkalles til muntlige forhandlinger, en modell som er valgt i åndsverksloven 
§ 90.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvilken modell som er best egnet til å 
ivareta rettssikkerhetshensyn og krav til effektivitet.  

 

5.7.3.5.2 Nærmere om partsevne og prosessdyktighet 
Normalt er staten v/Helse- og omsorgsdepartementet part ved behandling av saker etter 
alkohol- og tobakksskadeloven, jf. tvisteloven § 2-1 (1) bokstav b). Det er 
regjeringsadvokaten som fører sakene i domstolene for staten jf. instruks fastsatt ved kgl. 
resolusjon 9. mai 1962. Saker om inngrep i den digitale sfæren kan derfor enten følge 
lovens vanlige system som er at staten v/Helse- og omsorgsdepartementet er den som 
opptrer som part for domstolene. Alternativt kan Helsedirektoratet gis partsevne. En slik 
partsevne må hjemles i lov, jf. tvisteloven § 2-1 (1) bokstav f). 

Med partsevne menes evnen til å være part i en rettssak, jf. tvisteloven § 2-19. 
Prosessdyktighet er evnen til selv å opptre i rettssak, herunder reise og ta imot søksmål, 
jf. tvisteloven § 2-210. 

                                                 
9 https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-90/§2-1 

 

10 https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-90/§2-2 

 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-90/%C2%A72-1
https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-90/%C2%A72-2
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Det er lang tradisjon for at søksmål mot staten reises mot staten ved vedkommende 
departement. Det er departementets oppfatning at det er naturlig å videreføre denne 
praksis også når det gjelder å begjære saker om fjerning av digitalt innhold i form av 
ulovlig alkohol- og tobakksreklame. Det vil innebære at det er staten ved Helse- og 
omsorgsdepartementet som vil være den som beslutter å bringe saken inn for retten.  

Et alternativ vil være å gi Helsedirektoratet myndighet til å begjære saken inn for retten. 
Helsedirektoratet har håndhevingsmyndighet etter alkohol- og tobakksregelverket, og det 
vil i kraft av dette være nærmest til å vurdere om andre effektive midler er tilgjengelige 
for å stanse overtredelsen, jf. om de materielle vilkårene som nevnt ovenfor i punkt 
5.7.3.3.  

Departementet har vurdert om Forbrukertilsynet kan gis myndighet til å begjære saker for 
domstolene på vegne av Helsedirektoratet. jf. punkt 8.7.3.5 i BLDs høringsnotat. Et 
argument for å legge alle saker om fjerning av ulovlig digitalt innhold til en 
håndhevingsmyndighet er at det trolig vil være langt mellom sakene, og at man ved å 
legge alle til et håndhevingsorgan vil få opparbeidet spisskompetanse knyttet til denne 
type saker. Departementet er imidlertid av den oppfatning at vurderingene som må gjøres 
knyttet til de materielle vilkår som må være oppfylt jf. punkt 5.7.3.3 ovenfor, er 
vurderinger Helsedirektoratet som tilsynsmyndighet og forvalter og fortolkningsansvarlig 
for alkohol og tobakksskadeloven er nærmere til å ta.  

Departementet foreslår at det er staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet som skal ha 
partsevne knyttet til saker som fjerning av ulovlig alkohol- og tobakksreklame. 
Departementet ber imidlertid om høringsinstansenes syn på dette.  

 

5.7.3.5.3 Nærmere om prosessfullmektig  
Etter tvisteloven § 3-111 kan en part la seg representere av en prosessfullmektig. Det er 
som hovedregel Regjeringsadvokaten som er prosessfullmektig for regjeringen og 
departementene i rettssaker. Det følger av Regjeringsadvokatens instruks § 2 at 
Regjeringsadvokaten etter anmodning fra et departement skal føre rettssaker for det 
offentlige og gi uttalelse om juridiske spørsmål.12  

Som et alternativ kan det vurderes om Helsedirektoratet som håndhevingsmyndighet skal 
gis myndighet til å være departementets prosessfullmektig.  

Saker om fjerning av digitalt innhold reiser prinsipielle spørsmål som omtalt ovenfor 
under punkt 5.7.3.3. Det er departementets oppfatning at Regjeringsadvokaten er nærmere 
til å foreta vurdering knyttet til ytrings- og informasjonsfrihet, og til å foreta en vurdering 

                                                 
11 https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-90/§3-1 

 

12 https://www.regjeringsadvokaten.no/home/instruks 

 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-90/%C2%A73-1
https://www.regjeringsadvokaten.no/home/instruks
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av om tiltaket er å anse som forholdsmessig etter EU/EØS-retten. Dette er rettsområder 
som ligger utenfor Helsedirektoratets portefølje.  

Departementet foreslår etter dette at man følger hovedregelen knyttet til hvem som skal 
være prosessfullmektig i disse sakene og legger oppgaven til Regjeringsadvokaten. 
Departementet ser imidlertid at det kan være argumenter for å fravike denne hovedregelen 
og ber om høringsinstansenes syn på dette.  

 

5.7.3.5.4 Verneting 
Departementet viser til BLDs høringsnotat under punkt 8.7.3.5. BLD stilte spørsmålet 
åpent i sin høring, og har nå mottatt høringsinstansenes syn på dette. Spørsmålet er til 
vurdering i BLD. Departementet legger til grunn at det at det velges samme løsning for 
alle rettsområdene. 

 

5.7.3.5.5 Om hvilke spørsmål domstolene skal behandle. 
BLD foreslår under sitt punkt 8.7.3.5 at en begjæring til domstolene, innebærer at 
domstolene må vurdere om i) det foreligger en risiko for at overtredelsen medfører 
alvorlig skade på den kollektive forbrukerinteressen, ii) ingen andre effektive midler er 
tilgjengelig, og iii) et slikt inngrep er forholdsmessig ut fra hensynet til ytringsfriheten. 
Dette innebærer at domstolene ikke er bundet av håndhevingsorganenes tidligere 
vurderinger. Etter BLDs vurdering er det avgjørende at domstolene tar stilling til om 
vilkårene som forordningen oppstiller for å benytte myndigheten er oppfylt. Helse- og 
omsorgsdepartementet stiller seg bak dette. 

Forordningen artikkel 9 nr. 4 bokstav g romertall i til iii oppstiller ulike typer tiltak som 
kan iverksettes for å stanse overtredelser av forbrukervernreglene i den digitale sfæren. 
Om innholdet i de ulike romertallene vises det til dette høringsnotats punkt 5.7.3.2. 
Begjæringen må angi hvilket romertall, og hvilket tiltak innenfor det aktuelle romertallet, 
som domstolene skal vurdere og hvem et eventuelt pålegg skal rettes mot. Det må være 
opp til domstolene å vurdere hvordan tiltakene skal gjennomføres, for eksempel hvilken 
type blokkering som skal benyttes for å begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt 
hvis innhold bryter med forbrukervernreglene. Om de ulike typene blokkering vises det til 
punkt 5.7.3.2 og Prop. 65 L (2012-2013) punkt 4.2.   

Vurderingen av om myndigheten til å fjerne digitalt innhold skal brukes, må bero på en 
bred interesseavveining, hvor forholdsmessigheten av tiltaket vil stå sentralt. Det følger 
av forordningens art 10 nr. 2 at "gjennomføringen og utøvelsen av myndighet som 
omhandlet i artikkel 9 ved anvendelse av denne forordning skal stå i forhold til og være i 
samsvar med unionsretten og nasjonal rett, herunder med gjeldende prosessuelle 
garantier og med prinsippene i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 
rettigheter. Undersøkelses- og håndhevingstiltak som vedtas ved anvendelse av denne 
forordning, skal stå i forhold til arten av og den samlede faktiske eller potensielle skaden 
som følger av overtredelsen av unionsregelverk som beskytter forbrukernes interesser" 
Tiltakene i forordningen artikkel 9 nr. 4 bokstav g) vil utgjøre en restriksjon på EØS-
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avtalens regler om etableringsrett og fri bevegelighet av tjenester, jf. EØS-avtalen artikkel 
31 og 36. For å være lovlige må restriktive tiltak, som staten treffer for å etablere et 
ønsket beskyttelsesnivå, for det første være begrunnet i allmenne hensyn. Videre må 
tiltaket oppfylle kravene til proporsjonalitet som er nedfelt i EFTA-domstolens og EF-
domstolen rettspraksis. Retten må derfor i den konkrete sak vurdere hvorvidt tiltak etter 
artikkel 9 nr. 4 bokstav g) er egnet til å nå det eller de mål som forfølges, og tiltaket må 
ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å nå målene. Det samme 
proporsjonalitetskravet fremgår også av fortalepunkt 18 til forordningen. 

 

I vurderinger knyttet til reklameforbudet i alkohol- og tobakkslovgivningen vil hensynet 
til folkehelse, ytringsfriheten, krenkelsens alvorlighet og omfang, hensynet til andre 
legitime tredjepartsinteresser (f.eks. lovlig redaksjonelt innhold som vil kunne gå tapt) 
samt muligheten for alternative og mindre inngripende sanksjoner, inngå.  

 

5.7.3.5.6 Rettslig avgjørelse – dom eller kjennelse 
Departementet viser til BLDs punkt 8.7.3.5 knyttet til vurderingen av dette spørsmålet. 
BLD stilte spørsmålet åpent i sin høring, og har nå mottatt høringsinstansenes syn på 
dette. Spørsmålet er til vurdering i BLD. Departementet legger til grunn at det at det 
velges samme løsning for alle rettsområdene. 

 

5.7.4 Gjeldende rett 

5.7.4.1 Alkoholloven 
Alkoholloven § 9-4 gir Helsedirektoratet myndighet til å gi pålegg om retting og 
tvangsmulkt ved overtredelse av reklameforbudet.  Ny § 10-5 (foreløpig ikke trådt i kraft, 
vil gi Helsedirektoratet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. 

Loven har i dag ingen bestemmelser som åpner for å fjerne innhold eller begrense 
tilgangen til nettsteder, apper eller en andre nettbaserte grensesnitt.  

Forsettlig eller uaktsom overtredelse er forbundet med straffesanksjoner som må avgjøres 
av domstolene, jf. alkoholloven kapittel 10. 

Vedtak etter alkoholloven § 9-4 kan påklages til Markedsrådet. Dersom næringsdrivende 
påklager Markedsrådets vedtak til domstolene, vil Staten v/Helse- og 
omsorgsdepartementet være motpart, jf. tvisteloven § 2-1 første ledd bokstav b. 

 

5.7.4.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadeloven § 36 gir Helsedirektoratet myndighet til å gi pålegg om retting og 
tvangsmulkt ved overtredelse av reklameforbudet i tobakksskadeloven. Ny § 36a 
(foreløpig ikke trådt i kraft) vil gi Helsedirektoratet myndighet til å ilegge 
overtredelsesgebyr. 
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Loven har i dag ingen bestemmelser som åpner for å fjerne innhold eller begrense 
tilgangen til nettsteder, apper eller en andre nettbaserte grensesnitt.  

Forsettlig eller uaktsom overtredelse er forbundet med straffesanksjoner som må avgjøres 
av domstolene, jf. tobakksskadeloven § 44. 

Vedtak etter tobakksskadeloven § 36 kan påklages til Markedsrådet. Dersom 
næringsdrivende påklager Markedsrådets vedtak til domstolene vil Staten v/Helse- og 
omsorgsdepartementet være motpart, jf. tvisteloven § 2-1 første ledd bokstav b. 

5.7.5 Departementets vurdering og forslag13 

I den enkelte sak må vurderingen av om myndigheten til fjerne digitalt innhold skal 
brukes, bero på en bred interesseavveining, hvor forholdsmessigheten av tiltaket vil stå 
sentralt. Det må foreligge forholdsmessighet (proporsjonalitet) mellom mål og 
virkemiddel. Dette må vurderes konkret i hver enkelt sak. Hensynet til folkehelse, risiko 
knyttet til enkelt individers helse, ytringsfriheten, krenkelsens alvorlighet og omfang, 
hensynet til andre legitime tredjepartsinteresser (f.eks. lovlig redaksjonelt innhold som vil 
kunne gå tapt) samt muligheten for alternative og mindre inngripende sanksjoner, vil 
inngå i denne vurderingen.  

Alkohol- og tobakksskadeloven inneholder i dag ingen bestemmelser som gir myndighet 
til å fjerne digitalt innhold eller begrense tilgangen til et nettsted, pålegge en yter av 
vertstjenester å fjerne eller deaktivere nettsteder, pålegge domeneregistre å slette 
domenenavn eller pålegge en tredjepart eller annen offentlig myndighet å gjøre dette, jf. 
kravene i forordningen artikkel 9 nr. 4 bokstav g.   

Barne- og likestillingsdepartementet redegjør i pkt. 8.7.3.4 for de rettssikkerhetshensyn 
som må vektlegges i vurderingen av hvem som bør tillegges myndigheten til å fjerne 
digitalt innhold. Departementet har utdypet redegjørelsen knyttet opp mot fjerning av 
digitalt innhold i form av ulovlig alkohol- og tobakksreklame under punkt 5.7.3.5 og 
stiller seg for øvrig bak BLDs vurdering.  

Departementet foreslår at domstolene gis myndighet til å treffe dom/kjennelse om 
fjerning av digitalt innhold ved overtredelse av reklameforbudet alkohol- og 
tobakklovgivningen. Departementet foreslår at det er Helse- og omsorgsdepartementet 
v/Regjeringsadvokaten som gis myndighet til å fremme og føre saker for retten ved 
overtredelse av reklameforbudet i alkohol- og tobakksregelverket, men ber om 
høringsinstansenes syn på denne løsningen.  

Det er utarbeidet to alternative forslag til ny lovtekst. 

Se utkast til  

Ny alkoholloven § 9-4 

                                                 
13 se også Barne- og likestillingsdepartementet punkt 6.4 s 21 og punkt 8.7 
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Ny tobakksskadeloven § 36  

5.8 Myndighet til å ilegge sanksjoner 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 8.8. 

5.8.1 Gjeldende forordning   

Håndhevingsorganene skal kunne kreve at den tapende part, dersom avgjørelsen ikke 
etterkommes, betaler erstatning til statskassen eller til en mottaker som er utpekt i eller i 
henhold til nasjonal lovgivning, jf. artikkel 4 nr. 6 bokstav g.   

5.8.2 Ny forordning  

Håndhevingsorganene skal ha myndighet til å ilegge sanksjoner, som bøter eller 
tvangsmulkter, for overtredelser og for manglende overholdelse av beslutninger, pålegg, 
midlertidige tiltak, næringsdrivendes forpliktende tilsagn eller andre tiltak som er vedtatt 
i henhold til forordningen, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav h.   

Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i et rimelig forhold til overtredelsen, og virke 
avskrekkende, samt være i tråd med kravene i de felleseuropeiske forbrukervernreglene, 
jf. artikkel 9 nr. 4 annet ledd. Det skal særlig tas hensyn til arten, alvorlighetsgraden og 
varigheten av overtredelsen.   

Myndigheten til å ilegge sanksjoner, gjelder for de felleseuropeiske forbrukervernreglene, 
der relevant rettsakt i vedlegget hjemler sanksjoner, jf. artikkel 9 nr. 5. Dette berører ikke 
myndigheten til å ilegge sanksjoner i saker der rettsaktene i vedlegget ikke hjemler 
sanksjoner.  

5.8.3 Forskjellen mellom gjeldende og ny forordning  

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering er det i utgangspunktet ingen 
forskjell mellom gjeldende og ny forordning. Begge stiller krav om økonomiske 
sanksjoner overfor næringsdrivende for overtredelser og manglende etterlevelse av 
vedtak. Ny forordning inneholder flere håndhevingsmyndigheter, herunder myndighet til 
å vedta midlertidige tiltak og å motta forpliktende tilsagn om kompensasjon til 
forbrukerne. Som en naturlig følge av dette følger det av ny forordning at manglende 
etterlevelse av midlertidige tiltak eller forpliktende tilsagn om kompensasjon til berørte 
forbrukere, også kan sanksjoneres. 

5.8.4 Gjeldende rett 

5.8.4.1 Alkoholloven 
Alkoholloven § 9-4 gir Helsedirektoratet myndighet til å gi tvangsmulkt ved overtredelse 
av reklameforbudet. Ny § 10-5 (foreløpig ikke trådt i kraft) vil gi Helsedirektoratet 
myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse er forbundet med straffesanksjoner som må 
fastsettes av domstolene, jf. alkoholloven kapittel 10. 

5.8.4.2 Tobakksskadeloven 
Tobakksskadeloven § 36 gir Helsedirektoratet myndighet til å gi tvangsmulkt ved 
overtredelse av reklameforbudet i tobakksskadeloven. Ny § 36a vil gi (foreløpig ikke 
trådt i kraft) gir Helsedirektoratet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse er forbundet med straffesanksjoner som må avgjøres 
av domstolene, jf. tobakksskadeloven § 44. 

5.8.5 Departementets vurdering og forslag 

5.8.5.1 Alkoholloven 
Forordningen stiller krav om at håndhevingsorganene skal kunne ilegge sanksjoner for 
overtredelser og for manglende overholdelse av beslutninger og pålegg. Helsedirektoratet 
kan etter alkoholloven § 9-4 ilegge tvangsmulkt ved overtredelse av reklameforbudet. Ny 
§ 10-5 gir Helsedirektoratet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Etter forordningen 
skal også håndhevingsorganene kunne ilegge sanksjoner for manglende overholdelse av 
midlertidige tiltak, næringsdrivendes forpliktende tilsagn eller andre tiltak vedtatt etter 
forordningen. Helsedirektoratet har etter gjeldende rett ingen myndighet til å ilegge 
sanksjoner for manglende etterlevelse av midlertidige tiltak eller forpliktende tilsagn om 
kompensasjon til berørte forbrukere. Dette fordi alkoholloven ikke regulerer direktoratets 
myndighet på disse områdene, jf. punkt 5.1 og 5.3.  

Når det gjelder forpliktende tilsagn om kompensasjon til berørte forbrukere, er dette etter 
departementets oppfatning ikke relevant, jf. punkt 5.3.4. 

Alkohollovens system for tvangsmulkt er slik at Helsedirektoratet kan fastsette 
tvangsmulkt ved påbud om retting. Departementet har i punkt 5.1.4.1 foreslått en 
lovendring som gir Helsedirektoratet myndighet til å fastsette vedtak om midlertidige 
tiltak. Myndigheten til å fastsette tvangsmulkt ved midlertidige tiltak vil følge av dette 
systemet. Det trengs dermed ingen lovendring for dette. 

 

5.8.5.2 Tobakksskadeloven 
Forordningen stiller krav om at håndhevingsorganene skal kunne ilegge sanksjoner for 
overtredelser og for manglende overholdelse av beslutninger og pålegg. Helsedirektoratet 
kan etter tobakksskadeloven § 36 ilegge tvangsmulkt ved overtredelse av 
reklameforbudet. Ny § 36a (foreløpig ikke trådt i kraft) gir Helsedirektoratet myndighet 
til å ilegge overtredelsesgebyr. 

Etter forordningen skal også håndhevingsorganene kunne ilegge sanksjoner for 
manglende overholdelse av midlertidige tiltak, næringsdrivendes forpliktende tilsagn eller 
andre tiltak vedtatt etter forordningen. Helsedirektoratet har etter gjeldende rett ingen 
myndighet til å ilegge sanksjoner for manglende etterlevelse av midlertidige tiltak eller 
forpliktende tilsagn om kompensasjon til berørte forbrukere. Dette fordi 
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tobakksskadeloven ikke regulerer direktoratets myndighet på disse områdene, jf. punkt 
5.1 og 5.3.  

Når det gjelder forpliktende tilsagn om kompensasjon til berørte forbrukere, er dette etter 
departementets oppfatning ikke relevant jf. punkt 5.3.4. 

Tobakksskadelovens system for tvangsmulkt er slik at Helsedirektoratet kan fastsette 
tvangsmulkt ved påbud om retting. Departementet har i punkt 5.1.4.2 foreslått en 
lovendring som gir Helsedirektoratet myndighet til å fastsette vedtak om midlertidige 
tiltak. Myndigheten til å fastsette tvangsmulkt ved midlertidige tiltak vil følge av dette 
systemet.  Det trengs dermed ingen lovendring for dette. 

6 Gjennomføring av undersøkelses- og 
håndhevingsmyndighet 

Se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 9. 

6.1 Myndigheten kan utøves når det er rimelig grunn til mistanke 
m.m. 

Det følger av ny forordning artikkel 10 nr. 2 at gjennomføringen og utøvelsen av 
undersøkelses- og håndhevingsmyndighetene i artikkel 9 skal skje i tråd med EU-retten 
og nasjonal rett. Etter gjeldende forordning skal undersøkelses- og 
håndhevingsmyndigheten bare utøves når det er «rimelig grunn til mistanke», jf. artikkel 
4 nr. 6. Barne- og likestillingsdepartementet har i høringsnotatet under punkt 9.1.3 
kommet til at kravet om rimelig grunn til mistanke om en overtredelse også gjelder etter 
ny forordning.  

Departementet viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 9.1.3 
hvor det vises til at det følger av forvaltningsrettslige prinsipper at myndighetsinngrep 
overfor private ikke kan iverksettes uten at det foreligger en berettiget mistanke om 
overtredelse.  

Barne- og likestillingsdepartementet har ikke foreslått lovendringer. Departementet legger 
dette til grunn.  

 

6.2 Myndigheten kan utøves før, under og etter en overtredelse 

6.2.1 Gjeldende og ny forordning  

Både gjeldende og ny forordning gir håndhevingsorganene mulighet til å benytte sin 
myndighet ved overtredelser som «skader eller kan skade» forbrukernes kollektive 
interesser. Etter ny forordning kan myndigheten også utøves dersom overtredelsen «har 
skadet» forbrukernes kollektive interesser, dvs. selv om overtredelsen har opphørt, se 
punkt 4.4. Dette er nytt sammenlignet med gjeldende forordning.    
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6.2.2 Gjeldende rett  

6.2.2.1 Alkoholloven 
Lovens formål er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og 
individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

Lovens bestemmelser om retting og tvangsmulkt gjelder for overtredelser som pågår, jf. § 
9-4 første ledd, og for tilfeller hvor direktoratet finner særlig grunn til å tro at det vil 
begås nye brudd på reklameforbudet.  

Stortinget vedtok 22. juni 201814 ny § 10-5 om overtredelsesgebyr. Bestemmelsen gir 
Helsedirektoratet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr overfor virksomheter som 

overtrer reklameforbudet. Overtredelsesgebyr er en administrativ reaksjon ved brudd på 
en plikt (handlingsnorm) som er fastsatt i lov eller i bestemmelser i medhold av lov 
(forskrift eller individuell avgjørelse, typisk enkeltvedtak). Dette kan være forbud mot å 
gjøre noe, for eksempel ikke reklamere for alkohol eller tobakk, eller et påbud, for 
eksempel å melde om oppstart av virksomhet. Reaksjonen går ut på at en fysisk eller 
juridisk person skal betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av bruddet på 
handlingsnormen. 

Overtredelsesgebyr er en administrativ reaksjon med et framtredende pønalt element. Det 
er en straffelignende reaksjon og er særlig et alternativ til ordinær straff. Reaksjonen 
skiller seg fra bøtestraff blant annet ved at det er forvaltningen som ilegger gebyret. 

Lovendringene er foreløpig ikke trådt i kraft. 

 

6.2.2.2 Tobakksskadeloven 
Lovens formål er blant annet å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer 
medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt 
samfunn. Videre er formålet å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer. 

Lovens bestemmelser om retting og tvangsmulkt gjelder for overtredelser som pågår, jf. § 
36 første, andre og tredje ledd og for tilfeller hvor direktoratet finner særlig grunn til å tro 
at det vil begås nye brudd på reklameforbudet.  

Stortinget vedtok 22. juni 201815 ny tobakksskadeloven § 36a som innfører 
overtredelsesgebyr for overtredelser av forbud og påbud. Bestemmelsen gir 
Helsedirektoratet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr overfor virksomheter som 
overtrer reklameforbudet, jf. første ledd. Overtredelsesgebyr er en administrativ reaksjon 
ved brudd på en plikt (handlingsnorm) som er fastsatt i lov eller i bestemmelser i medhold 
av lov (forskrift eller individuell avgjørelse, typisk enkeltvedtak). Dette kan være forbud 
mot å gjøre noe, for eksempel ikke reklamere for alkohol eller tobakk, eller et påbud, for 
eksempel å melde om oppstart av virksomhet. Reaksjonen går ut på at en fysisk eller 

                                                 
14 Se Prop 60L (2017-2018) 

15 Se Prop 60L (2017-2018) 
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juridisk person skal betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av bruddet på 
handlingsnormen. 

Overtredelsesgebyr er en administrativ reaksjon med et framtredende pønalt element. Det 
er en straffelignende reaksjon og er særlig et alternativ til ordinær straff. Reaksjonen 
skiller seg fra bøtestraff blant annet ved at det er forvaltningen som ilegger gebyret. 

Lovendringene er foreløpig ikke trådt i kraft. 

6.2.3 Departementets vurdering og forslag 

6.2.3.1 Alkoholloven 
Det er departementets vurdering at gjeldende rett sammen med ny bestemmelse om 
overtredelsesgebyr innebærer at regelverket er i tråd med forordningen og at det ikke 
trengs lovendringer. 

 

6.2.3.2 Tobakksskadeloven 
Det er departementets vurdering at gjeldende rett sammen med ny bestemmelse om 
overtredelsesgebyr innebærer at regelverket er i tråd med forordningen og at det ikke 
trengs lovendringer. 

6.3 Utøvelsen av myndigheten skal stå i et rimelig forhold til 
overtredelsen (forholdsmessighetskrav) 

Kravet er behandlet i Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 9.3. Barne- 
og likestillingsdepartementet viser til alminnelige forvaltningsrettslige og strafferettslige 
prinsipper som krever at all utøvelse av undersøkelses- og håndhevingsmyndighet skal stå 
i rimelig forhold til overtredelsen. Norsk rett er etter dette i overenstemmelse med 
gjeldende og ny forordning. Departementet foreslår ingen lovendring. 

6.4 Myndigheten kan utøves av håndhevingsorganene eller andre 
organer 

Dette punktet svarer til Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 9.4.  

Etter ny forordning artikkel 10 nr. 1 skal undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten 
utøves enten:  

- direkte av et håndhevingsorgan i henhold til egen myndighet, jf. bokstav a, eller  

- med bistand fra andre håndhevingsorganer, eller andre offentlige myndigheter dersom 
det er hensiktsmessig, jf. bokstav b, eller   

- gjennom instrukser til utpekte organer dersom det er relevant, jf. bokstav c, eller  

- ved å henvise saken til en domstol som har kompetanse til å treffe den nødvendige 
avgjørelse, eventuelt også ved overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig 
avgjørelse ikke tas til følge, jf. bokstav d.  
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Det følger av både gjeldende og ny forordning at medlemsstatene selv velger om det er 
håndhevingsorganene eller domstolene som skal utøve undersøkelses- og 
håndhevingsmyndigheten, se Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat punkt 
9.4.3. 

6.4.1 Gjeldende rett 

Helsedirektoratet er oppnevnt til å føre tilsyn med reklamereglene etter AMT-direktivet.  

6.4.2 Departementets vurdering og forslag 

Departementet er av den oppfatning at gjeldende system for håndheving av 
reklamereglene er hensiktsmessig og effektivt, se punkt 2.3. 

Etter departementets vurdering vil det være mest effektivt om Helsedirektoratet gis 
vedtaksmyndighet til å treffe midlertidige tiltak, se punkt 5.1.  

Når det gjelder å i) fjerne innhold og begrense tilgangen til et nettsted, ii) pålegge en yter 
av en vertstjeneste å fjerne, stenge eller begrense tilgangen til et nettsted, iii) pålegge 
domeneregister eller domeneforhandler å slette et domenenavn og registrere det på seg 
selv, foreslår departementet at dette legges til Helsedirektoratet, se punkt 5.7. 

6.5 Offentliggjøring av vedtak 

Forordningens krav til offentliggjøring av vedtak er behandlet i Barne- og 
likestillingsdepartementets høringsnotat pkt. 9.5. Barne- og likestillingsdepartementet 
redegjør for offentlighetslovens regler som gir generell adgang til å offentliggjøre 
håndhevingsorganenes vedtak og næringsdrivendes forpliktende tilsagn, jf. §§ 3 og 10 
tredje ledd.  

Helse- og omsorgsdepartementet støtter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering 
av at offentlighetslovens bestemmelser er i tråd med kravene som er oppstilt i ny 
forordning. 

7 Håndhevingsorganenes samarbeid ved 
grenseoverskridende overtredelser 

Se Barne- og likestillingsdepartementets punkt 10. 

8 Administrative og økonomiske konsekvenser -
gjennomføring av CPC-forordningen 

Barne- og likestillingsdepartementet har drøftet økonomiske og administrative 
konsekvenser for håndhevingsorganene, herunder Helsedirektoratet og domstolene, i sitt 
høringsnotat punkt 11.3.1 og punkt 11.3.2. For økonomiske konsekvenser for forbrukere 
og næringsdrivende vises til BLDs høringsnotat punkt 11. 1 og 11.2. 
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Håndhevingsorganene får, med de reglene som foreslås, ytterlige myndighet til å 
undersøke brudd på og håndheve forbrukervernregler som omfattes av forordningen. 
Flere av håndhevingsorganene som oppnevnes etter ny forordning, er allerede oppnevnt 
etter gjeldende forordning. Dette gjelder blant annet Helsedirektoratet som allerede 
håndhever regelverk som følger av ny forordning. Ansvarsområdet for Helsedirektoratet 
blir dermed ikke utvidet. 

Det uttales i høringsnotatet fra Barne- og likestillingsdepartementet at 
håndhevingsorganene allerede i dag har mesteparten av myndigheten som de skal ha etter 
ny forordning. En ny myndighet som kan føre til administrative og økonomiske 
konsekvenser for håndhevingsorganene, er myndigheten til å fjerne digitalt innhold på 
nettsider, apper og andre nettbaserte grensesnitt og stenge tilgangen til det nettbaserte 
grensesnittet, m.m. Departementet foreslår at beslutning om pålegg om fjerning av digitalt 
innhold tas av domstolene, etter anmodning fra Helse- og 
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet. Dette vil innebære at man må sørge for å inneha 
den kompetanse som kreves for å utrede disse beslutningene på et forsvarlig grunnlag. 
Denne type vedtak vil imidlertid kun anvendes unntaksvis. 

De foreslåtte bestemmelsene i alkohol- og tobakksskadeloven som gir retten, etter 
begjæring fra Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet myndighet til å kreve 
fjerning av digitalt innhold på nettsider, apper og andre nettbaserte grensesnitt og stenge 
tilgangen til det nettbaserte grensesnittet m.m., kan føre til økte administrative og 
økonomiske kostnader for næringsdrivende. Samme bestemmelse vil også føre til at 
domstolene må ta høyde for enkelte saker i året som vil føre til økonomiske og 
administrative konsekvenser. Se mer om dette i BLDs høringsnotat punkt 11.3.2 

En annen ny myndighet som kan føre til administrative og økonomiske konsekvenser for 
håndhevingsorganene, er myndigheten til å gå i dialog med næringsdrivende om 
kompensasjon for berørte forbrukere. Departementet har kommet til at dette ikke er 
relevant på alkohol- og tobakksområdene. 

Barne- og likestillingsdepartementet viser videre til at ny forordning legger opp til tettere 
samarbeid mellom håndhevingsorganene i EU/EØS-området. Dette stiller krav til 
håndhevingsorganenes effektivitet, noe som kan føre til økte kostnader. Etter Barne- og 
likestillingsdepartementets vurdering vil de økte kostnadene for håndhevingsorganer som 
er oppnevnt etter gjeldende forordning være minimale.  

Departementet legger til grunn at eventuelle økte kostnader på tobakks- og alkoholfeltet 
vil kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. 

9 Merknader til de enkelte paragrafene 

9.1 Alkoholloven 

Til alkoholloven § 9-3  
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Første ledd annet punktum endres ved at det tas inn at Helsedirektoratet ved stedlige 
kontroller kan «kreve utlevert og beslaglegge» dokumenter mv. Dette er en presisering av 
hva som følger av gjeldende bestemmelse, og innebærer ingen materiell endring. 
Opplysningene kan kreves utlevert og beslaglegges innenfor det nødvendige tidsrommet 
og i det omfanget det er nødvendig.   

Til alkoholloven § 9-4 

Til tredje ledd om fjerning av digitalt innhold mv.  

Nytt tredje ledd gir domstolen etter begjæring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet myndighet til å kreve at digitalt innhold fjernes, 
b) at forbrukerne får se en advarsel på en nettside, app eller et annet nettbasert 
grensesnitt, og at tilgangen til et nettbasert grensesnitt stenges, m.m. Det kan kun gjøres 
dersom det ikke finnes andre effektive midler tilgjengelig for å stanse eller forby 
overtredelsen. Helsedirektoratet skal altså ha prøvd andre måter å stanse overtredelsen på, 
slik at dette blir den siste utvei. En annen forutsetning for at retten skal kunne fatte et slikt 
vedtak, er at det foreligger en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser. 
Terskelen for å bruke denne myndigheten er dermed høy, da skaden må være alvorlig. 
Bestemmelsen skal tolkes i lys av forordning 2017/2394 som er inkorporert i norsk rett 
ved markedsføringsloven § 47 første ledd.   

Til tredje ledd bokstav a) «fjerning av innhold» innebærer at man sletter det konkrete 
innholdet som er lovstridig, for eksempel en annonse på et nettsted. Hvem som kan slette 
et digitalt innhold vil variere. I utgangspunktet vil den som er ansvarlig for nettstedet 
være den som enklest kan gjennomføre en sletting uten skadevirkninger for lovlig 
innhold. Dette vil i noen tilfeller være abonnenten til domenenavnet der nettstedet 
befinner seg.   

Dersom innholdet er på en nettside som eies og drives av en tredjepart, vil tredjeparten 
kunne få et pålegg om å slette innholdet.  

Til tredje ledd bokstav b) «begrense tilgangen» til et nettsted innebærer at man 
vanskeliggjør eller umuliggjør brukernes tilgang til det aktuelle nettstedet. En blokkering 
av tilgang til nettsteder med ulovlig innhold har en effekt ved at den umiddelbare 
tilgangen blir hindret. Den tekniske blokkeringen som er mulig i Norge er blokkering på 
tilbydernivå (dvs. ikke nasjonalt/sentralt) ved at blokkering skjer lokalt hos den enkelte 
internettilbyder. Slik blokkering kan oppleves noe forskjellig avhengig av hvilken 
tilbyder man bruker, og det finnes flere måter å foreta slik blokkering på: i) DNS-
blokkering/-manipulering ii) IP-blokkering, iii) innholdsblokkering (deep packet 
inspection) og iv) andre typer blokkeringer.  Se nærmere om dette punkt 5.7.3.1. 

Til tredje ledd bokstav c) «tydelig advarsel» innebærer at det istedenfor å slette innhold 
eller begrense tilgangen til nettsiden, settes inn en tydelig advarsel til forbrukeren om at 
nettsiden inneholder f.eks. en lovstridig annonse. Forbrukeren vil se advarselen når 
vedkommende går inn på nettstedet, og vil dermed bli gjort oppmerksom på at nettsiden 
inneholder en lovstridig annonse.   
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Til tredje ledd bokstav d) Domstolen kan pålegge en yter av vertstjenester å fjerne, 
deaktivere eller begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt, jf. romertall ii. Med yter 
av vertstjenester menes en som leverer vertstjenester, for eksempel utleie av 
lagringsplass, webhotell og drift av nettsteder.   

Til tredje ledd bokstav e) Domstolen kan pålegge domeneregistre eller domeneforhandlere 
å slette et fullt kvalifisert domenenavn. Alle datamaskiner som er koblet til internett, har 
en egen IP-adresse som består av en lang tallrekke. Man kan bruke denne tallrekken for å 
koble seg direkte på en maskin, men for enkelhets skyld gis IP-adressene egne og unike 
domenenavn.  Bestemmelsen gir domstolen myndighet til å pålegge domeneregistre eller 
domeneforhandlere å overføre domenet til Helsedirektoratet. Dette vil innebære at 
Helsedirektoratet får den fulle råderett over abonnementet.  

Se nærmere punkt 5.7.3.1. 

Et pålegg etter tredje ledd må være forholdsmessig med hensyn til ytrings- og 
informasjonsfriheten. Det vises til Grl. § 100 og EMK artikkel 10.    

Til femte ledd: Behandling av denne type saker kan ta tid. For å hindre risiko for 
ytterligere skade på forbrukernes interesser gis domstolen etter tredje ledd adgang til å 
fatte et vedtak etter første og tredje ledd med midlertidig virkning dersom det foreligger 
en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser. Begrunnelsen for dette er at 
håndhevingsorganene raskt og effektivt bør kunne stanse overtredelser, særlig i det 
digitale miljøet. At det må foreligge en risiko for «alvorlig skade» på forbrukernes 
kollektive interesser, tilsier en høy terskel for når tilsynet kan treffe et vedtak om 
midlertidige tiltak. Se for øvrig punkt 5.1.4.1. 

Til sjette ledd: Hvor lenge et vedtak med midlertidig virkning gjelder, skal følge av 
vedtaket. Vedtaket kan maksimalt gjelde i tre uker, men likevel ikke lenger enn hva som 
er nødvendig.   

9.2 Tobakksskadeloven 

Til tobakksskadeloven § 35 tredje ledd 

Tredje ledd endres ved at det tas inn at Helsedirektoratet ved stedlige kontroller kan 
«kreve utlevert og beslaglegge» dokumenter mv. Dette er en presisering av hva som 
følger av gjeldende bestemmelse, og innebærer ingen materiell endring. Opplysningene 
kan kreves utlevert og beslaglegges innenfor det nødvendige tidsrommet og i det 
omfanget det er nødvendig.   

Til tobakksskadeloven § 36 

Til tredje ledd om fjerning av digitalt innhold mv.  

Ny 36 gir retten myndighet til etter begjæring fra Helse og- 
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet å kreve at digitalt innhold fjernes, b) at 
forbrukerne får se en advarsel på en nettside, app eller et annet nettbasert grensesnitt, og 
at tilgangen til et nettbasert grensesnitt stenges, m.m. Det kan kun gjøres dersom det ikke 
finnes andre effektive midler tilgjengelig for å stanse eller forby overtredelsen. Alle andre 
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virkemidler skal være prøvd for å stanse overtredelsen, slik at dette blir den siste utvei. 
En annen forutsetning for at retten skal kunne fatte et slikt vedtak, er at det foreligger en 
risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser. Terskelen for å bruke denne 
myndigheten er dermed høy, da skaden må være alvorlig. Bestemmelsen skal tolkes i lys 
av forordning 2017/2394 som er inkorporert i norsk rett ved markedsføringsloven § 47 
første ledd.   

Til tredje ledd bokstav a) «fjerning av innhold» innebærer at man sletter det konkrete 
innholdet som er lovstridig, for eksempel en annonse på et nettsted. Hvem som kan slette 
et digitalt innhold vil variere. I utgangspunktet vil den som er ansvarlig for nettstedet 
være den som enklest kan gjennomføre en sletting uten skadevirkninger for lovlig 
innhold. Dette vil i noen tilfeller være abonnenten til domenenavnet der nettstedet 
befinner seg.   

Dersom innholdet er på en nettside som eies og drives av en tredjepart, vil tredjeparten 
kunne få et pålegg om å slette innholdet.  

Til tredje ledd bokstav b) «begrense tilgangen» til et nettsted innebærer at man 
vanskeliggjør eller umuliggjør brukernes tilgang til det aktuelle nettstedet. En blokkering 
av tilgang til nettsteder med ulovlig innhold har en effekt ved at den umiddelbare 
tilgangen blir hindret. Den tekniske blokkeringen som er mulig i Norge er blokkering på 
tilbydernivå (dvs. ikke nasjonalt/sentralt) ved at blokkering skjer lokalt hos den enkelte 
internettilbyder. Slik blokkering kan oppleves noe forskjellig avhengig av hvilken 
tilbyder man bruker, og det finnes flere måter å foreta slik blokkering på: i) DNS-
blokkering/-manipulering ii) IP-blokkering, iii) innholdsblokkering (deep packet 
inspection) og iv) andre typer blokkeringer.  Se nærmere om dette punkt 5.7.3.1. 

Til tredje ledd bokstav c) «tydelig advarsel» innebærer at det istedenfor å slette innhold 
eller begrense tilgangen til nettsiden, settes inn en tydelig advarsel til forbrukeren om at 
nettsiden inneholder f.eks. en lovstridig annonse. Forbrukeren vil se advarselen når 
vedkommende går inn på nettstedet, og vil dermed bli gjort oppmerksom på at nettsiden 
inneholder en lovstridig annonse.   

Til tredje ledd bokstav d) Retten kan etter begjæring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet pålegge en yter av vertstjenester å fjerne, 
deaktivere eller begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt, jf. romertall ii. Med yter 
av vertstjenester menes en som leverer vertstjenester, for eksempel utleie av 
lagringsplass, webhotell og drift av nettsteder.   

Til tredje ledd bokstav e) Retten kan etter begjæring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet pålegge domeneregistre eller domeneforhandlere 
å slette et fullt kvalifisert domenenavn. Alle datamaskiner som er koblet til internett, har 
en egen IP-adresse som består av en lang tallrekke. Man kan bruke denne tallrekken for å 
koble seg direkte på en maskin, men for enkelhets skyld gis IP-adressene egne og unike 
domenenavn.  Bestemmelsen gir myndighet til å pålegge domeneregistre eller 
domeneforhandlere å overføre domenet til Helsedirektoratet. Dette vil innebære at 
Helsedirektoratet får den fulle råderett over abonnementet.  
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Se nærmere punkt 5.7.3.1. 

Et pålegg etter tredje ledd må være forholdsmessig med hensyn til ytrings- og 
informasjonsfriheten. Det vises til Grl. § 100 og EMK artikkel 10.    

Til femte ledd: Behandling av denne type saker kan ta tid. For å hindre risiko for 
ytterligere skade på forbrukernes interesser gis retten etter femte ledd adgang til å fatte et 
vedtak etter første og tredje ledd med midlertidig virkning dersom det foreligger en risiko 
for alvorlig skade på forbrukernes interesser.   

Begrunnelsen for dette er at det overtredelsen bør kunne stanses raskt og effektivt, særlig 
i det digitale miljøet. At det må foreligge en risiko for «alvorlig skade» på forbrukernes 
kollektive interesser, tilsier en høy terskel for når tilsynet kan treffe et vedtak om 
midlertidige tiltak. Se for øvrig punkt 5.1.4.2. 

Til sjette ledd: Hvor lenge et vedtak med midlertid virkning gjelder, skal følge av 
vedtaket. Vedtaket kan maksimalt gjelde i tre uker, men likevel ikke lenger enn hva som 
er nødvendig.   

 

10 Forslag til endringer i regelverket 

10.1 Alkoholloven 

I alkoholloven § 9-3 foreslås følgende endringer: 

Første ledd annet punktum skal lyde: 

Helsedirektoratet kan foreta slik gransking og besiktigelse, herunder kreve utlevert og 
beslaglegge dokumenter, gjenstander, vareprøver eller annet, som det finner nødvendig 
for å utføre sine gjøremål etter loven. 

 

I alkoholloven § 9-4 foreslås følgende endringer: 

Nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Dersom det ikke finnes andre effektive midler tilgjengelig for å stanse eller forby 
overtredelser av bestemmelser som Helsedirektoratet fører tilsyn med etter § 9-3, og det 
foreligger en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser, kan retten etter 
begjæring fra Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet pålegge 

a) en yter av vertstjeneste eller en eier av et nettbasert grensesnitt om å fjerne 
innhold på grensesnittet,   

b) en internettilbyder å begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt,  

c) Norid å legge til rette for at Helsedirektoratet kan innta en tydelig advarsel som 
forbrukerne ser når de får tilgang til det nettbaserte grensesnittet,  
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d) en yter av en vertstjeneste å fjerne, deaktivere eller begrense tilgangen til et 
nettbasert grensesnitt,  

e) Norid eller en domeneforhandler å slette kvalifisert domenenavn, eller å 
omregistrere domenenavnet på Helsedirektoratet.       

  Et pålegg etter tredje ledd skal være forholdsmessig med hensyn til ytrings- og 
informasjonsfriheten.   

 Nytt femte og sjette ledd skal lyde: 

Retten kan etter begjæring fra Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet fatte 
vedtak etter første og tredje ledd med midlertidig virkning dersom det foreligger en risiko 
for alvorlig skade på forbrukernes interesser.   

Hvor lenge et vedtak med midlertid virkning gjelder, skal følge av vedtaket. Vedtaket kan 
maksimalt gjelde i tre uker, men likevel ikke lenger enn hva som er nødvendig.   

 

Gjeldende tredje, fjerde og femte ledd blir til nytt syvende, åttende og niende ledd. 

  

10.2  Tobakksskadeloven 

I tobakksskadeloven § 35 foreslås følgende endringer: 

Nytt tredje ledd skal lyde: 

Tilsynsmyndigheten kan foreta slik granskning og besiktigelse som den finner nødvendig 
for å utføre sine gjøremål etter loven, herunder kreve utlevert og beslaglegge dokumenter, 
gjenstander, vareprøver eller annet, og gir de pålegg og treffer de vedtak som er 
nødvendige for gjennomføringen av tilsynet. 

 

I tobakksskadeloven § 36 foreslås følgende endringer: 

Nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Dersom det ikke finnes andre effektive midler tilgjengelig for å stanse eller forby 
overtredelser av bestemmelser som Helsedirektoratet fører tilsyn med etter § 9-3, og det 
foreligger en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser, kan retten etter 
begjæring fra Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet pålegge 

a) en yter av vertstjeneste eller en eier av et nettbasert grensesnitt om å fjerne 
innhold på grensesnittet,   

b) en internettilbyder å begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt,  

c) Norid å legge til rette for at Helsedirektoratet kan innta en tydelig advarsel som 
forbrukerne ser når de får tilgang til det nettbaserte grensesnittet,  
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d) en yter av en vertstjeneste å fjerne, deaktivere eller begrense tilgangen til et 
nettbasert grensesnitt,  

e) Norid eller en domeneforhandler å slette kvalifisert domenenavn, eller å 
omregistrere domenenavnet på Helsedirektoratet.       

  Et pålegg etter tredje ledd skal være forholdsmessig med hensyn til ytrings- og 
informasjonsfriheten.   

 Nytt femte og sjette ledd skal lyde: 

Retten kan etter begjæring av Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet fatte 
vedtak etter første og tredje ledd med midlertidig virkning dersom det foreligger en risiko 
for alvorlig skade på forbrukernes interesser.   

Hvor lenge et vedtak med midlertid virkning gjelder, skal følge av vedtaket. Vedtaket kan 
maksimalt gjelde i tre uker, men likevel ikke lenger enn hva som er nødvendig.   

 

Gjeldende tredje, fjerde, femte og sjette ledd blir til nytt syvende, åttende, niende og 
tiende ledd. 
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Fra: Halsen, Alf <Alf.Halsen@bergen.kommune.no> 
Sendt: onsdag 27. mars 2019 09.21 
Til: Kommune, Aksøy; Postmottak Austevoll; Post Austrheim; 

Hovedpostmottak; Kommune, Eidfjord; Postmottak Fedje; Kommune, 
Fjell; Kommune, Fusa; Kommune, Granvin; 'Gulen kommune 
(postmottak@gulen.kommune.no)'; 'Hyllestad Kommune (Hyllestad 
kommune)'; Kommune, Kvam; Postmottak Lindås; Post Masfjorden 
kommune; Postmottak Meland; Postmottak Modalen; 'Os Kommune 
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'post@solund.kommune.no'; Postmottak Radøy; Kommune, Samnanger; 
Kommune, Sund; Kommune, Ulvik; Postmottak Vaksdal; Kommune, Voss; 
Kommune, Øygarden 

Kopi: Bergen Havn; Breivik, Johnny; Leif Linde; 'Ingebjørg Winjum 
(ingebjorg.winjum@granvin.kommune.no)'; 'Lise Rakner 
(lise.rakner@uib.no)'; 'Hallvard Oppedal 
(hallvard.oppedal@gulen.kommune.no)'; Jon Askeland; 'Børge Haugetun 
(Borge.Haugetun@oygarden.kommune.no)'; 
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'magne.djuvik@politikar.fusa.kommune.no'; 'Endre Tvinnereim 
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Emne: IUA Bergen region - Protokoll fra styremøte 11. mars 2019 
Vedlegg: IUA Styremøte 11.03.2019 Protokoll.pdf 
 
Til deltakerkommunene i IUA Bergen region 
 
Vedlagt følger protokoll fra styremøte i IUA Bergen region mandag 11. mars d.å. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Alf Halsen 
Spesialrådgiver 
Bergen brannvesen  
Stabsfunksjoner 
IUA Bergen region 
Direkte: 53 03 00 16  Mobil: 95 41 40 42 
www.bergen.kommune.no/iua  
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Protokoll 
 

Styret i IUA Bergen region 

 
Den 11. mar. 2019 holdt styret i IUA Bergen region møte i Bergen hovedbrannstasjon. 
  
Til stede:  Leif Linde, Johnny Breivik, Ingebjørg Winjum, Lise Rakner 

(deltok fra og med sak 6/19), Hallvard Oppedal, Jon 
Askeland og Børge Haugetun 

  
Forfall: - 
  
Inhabilitet: - 
  
Fra administrasjonen: Alf Halsen 
  
Møteleder: Leif Linde 
  
Sekretær: Alf Halsen 

 
 Møtet startet kl. 13:30 og ble hevet kl. 14:50. 
 

Saksliste   

Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side 

1/19  2019/17451-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

2/19  2019/17451-2 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober 
2018 

2 

3/19  2018/20544-2 Årsregnskap for 2018 2 

4/19  2018/12574-3 Årsrapport for 2018 2 

5/19  2018/12859-3 Budsjett for 2020 2 

6/19  2018/12960-3 Plan for materiellanskaffelser for perioden 2020-
2023 

3 

7/19  2019/17451-5 Orientering om oljevernaksjon KNM HELGE 
INGSTAD 

3 

8/19  2019/17451-3 Øvrige orienteringssaker 3 

9/19  2019/17451-4 Eventuelt 4 
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1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 1/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

2/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober 2018 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 2/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2018 godkjennes. 
 

3/19 Årsregnskap for 2018 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 3/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2018. 
Driftsoverskuddet på NOK 1 672 042 er overført til bundet driftsfond. Styret tar forbehold om 
at revisor ikke har merknader til årsregnskapet 
 

4/19 Årsrapport for 2018 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 4/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sin årsrapport for 2018. 
 

5/19 Budsjett for 2020 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 5/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt budsjett for 2020 og å gi styret 
fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer og tilpasninger av budsjettet. Videre 
anbefaler styret at årsmøtet gir styret fullmakt til å justere budsjettet med bundet driftsfond 
som motpost dersom lønnsvekst, prisstigning eller andre forhold skulle tilsi at dette blir 
nødvendig.  

Styret i IUA Bergen regions behandling 
Styret ber om at sekretariatet i saksfremstillingen til årsmøtet tar med at følgende 
vedtektsfestede beregning av deltakertilskuddene ikke påvirkes av 
kommunesammenslåingene som trer i kraft 1. januar 2020: 
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1. Deltakerkommunene betaler et grunntilskudd som skal være 44,1 % av det samlede 
budsjett med fradrag for eventuelle andre inntekter for vedkommende driftsår.   
 

2. I tillegg til grunntilskuddet skal deltakerkommunene betale et tilskudd pr. innbygger 
som samlet skal utgjøre 55,9 % av det samlede budsjett med fradrag for eventuelle 
andre inntekter for vedkommende driftsår.  

 

6/19 Plan for materiellanskaffelser for perioden 2020-2023 

 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 6/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne plan for materiellanskaffelser for perioden 2020-2023. 
Planen skal rulleres årlig. Anskaffelsene driftsfinansieres ved bruk av årlige budsjettmidler og 
med midler fra bundet driftsfond. Videre anbefaler styret at årsmøtet gir styret fullmakt til å 
omdisponere midlene i planen innenfor den totale økonomiske rammen dersom 
beredskapsfaglige forhold utløser behov for dette. 

Styret i IUA Bergen regions behandling 
Saken fikk en bred drøfting. Et samlet styre understreket viktigheten av at IUA Bergen region 
til enhver tid har en tilstrekkelig mengde funksjonelt og hensiktsmessig materiell, og mente at 
mesteparten av midlene på det bundne driftsfondet bør brukes til å oppgradere 
materiellporteføljen. 
 

7/19 Orientering om oljevernaksjon KNM HELGE INGSTAD 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 7/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Styret tar orienteringen om IUA Bergen region sin innsats under oljevernaksjon KNM HELGE 
INGSTAD til orientering, og ber sekretariatet iverksette reanskaffelser av kassert materiell og 
bruke eventuelt økonomisk overskudd fra aksjonen til å anskaffe ytterligere materiell til 
styrking av den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning.  
 

8/19 Øvrige orienteringssaker 

Alf Halsen orienterte om følgende saker: 
 

a) Årsmøtet mandag 29. april 2019 
Årsmøtedeltakerne vil få en demonstrasjon av Bergen brannvesen sitt 
krokløftkonsept og innsatsstøttekonsept før behandlingen av årsmøtesakene tar til.  
 

b) Samarbeidsmøte med våre nabo-IUA 
IUA Bergen region har anmodet Kystverket om å legge til rette for et samarbeidsmøte 
mellom IUA Nordfjord region, IUA Sogn og Sunnfjord region, IUA Bergen region og 
IUA Haugesund region i mai/juni 2019 for å drøfte felles utfordringer. 
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c) Nytt kapittel 18A i forurensningsforskriften 
Det nye kapittel 18A i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt 
forurensning trådte i kraft 30. april 2018. IUA Bergen region vil i løpet av 2019 tilby 
deltakerkommunene bistand til gjennomføring av miljørisiko- og beredskapsanalyser 
samt utarbeidelse av beredskapsplaner. 
 

d) Ny kommunelov 
Den nye kommuneloven trer i kraft høsten 2019. Den nye loven inneholder 
bestemmelser som utløser behov for vedtektsendringer for IUA Bergen region. 
Forslag til vedtektsendringer vil legges frem for behandling på årsmøtet i 2020. 

 

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 8/19 og fattet 
følgende vedtak:  

Styret tar saken til orientering.  
 

9/19 Eventuelt 

Ingen saker. 

 
 
 
(sign.)    (sign.)    (sign.) 
 
Leif Linde   Johnny Breivik   Ingebjørg Winjum 
 
 
 
 
(sign.)    (sign.)    (sign.) 
 
Lise Rakner   Hallvard Oppedal  Jon Askeland 
 
 
 
 
(sign.)     
 
Børge Haugetun 



Fra: Rune Heradstveit 
Sendt: mandag 29. april 2019 18.06 
Til: Post Austrheim; Post Masfjorden kommune; Post Osterøy; Postmottak 

Fedje; postmottak Gulen kommune (postmottak@gulen.kommune.no); 
Postmottak Lindås; Postmottak Meland; Postmottak Modalen; Postmottak 
Radøy; Hallvard Oppedal; Jarle Skeidsvoll; Jon Askeland; Karstein Totland; 
Ordførar Lindås; Per Lerøy; Stian Herøy; Tom Kristian Thorsen; Øyvind H 
Oddekalv; Reidun Halland; Ingvild Kirsti Hjelmtveit; Jarle Landås; Jo Bjarte 
Nordanger Tømmerbakke; Liv Løvvik; Martin Kulild; Nils Moldøen; Olav 
Mongstad; Rune Heradstveit; Svein Helge Hofslundsengen; Ørjan Raknes 
Forthun 

Kopi: Jostein Borlaug; Nina Bognøy 
Emne: Protokoll Regionråd 2-2019, fredag 22. mars 
Vedlegg: Protokoll Regionrådet 2-2019, 22. mars.pdf; Sak 15-19. HEVING AV U-

864.pdf; Sak 16-19. Nye innbyggjarportalar.pdf; Sak 19-19. Bergen 
reiselivslag mars 2019.pdf; Sak 20-19. Fylkesmannen - Interkommunal 
plan for sjøareala i Nordhordland.pdf; Sak 21-19. Rapport Kompetanse og 
utdanning i Nordhordland.pdf; Sak 21-19. Samarbeid mellom skule og 
næringsliv -Baste Tveito.pdf; Sak 23-19. 2018 Arbeidsledige i 
Nordhordland - årsrapport.pdf; Sak 23-19. Nordhordland - folketal og 
demografi 01.01.2019.pdf; Sak 23-19. Nordhordland - nøkkeltal 2018 og 
utvikling.pdf; Sak 23-19. UTKANTKONFERANSEN 2019_ program_endeleg-
endring.pdf 

 
Protokoll Regionråd 2-2019, fredag 22. mars 
 
Vedlagt fylgjer protokoll med vedlegg frå møtet. 
 
 
 
Med venleg helsing 
Rune Heradstveit | Dagleg leiar | Nordhordland Utviklingsselskap IKS | Region Nordhordland  
Tlf. +47 56 37 58 87 | Mobil +47 90 75 34 59 | www.regionnordhordland.no 
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Regionrådet 
Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, 
Meland, Modalen, Osterøy, Radøy 

 
 
 

Protokoll 
Regionrådet Nordhordland – fredag 22. mars 2019 

 
 
Møte:  2-2019 
Tid: Fredag 22. mars kl. 09:00 - 15:00 
Stad: Meland rådhus, formannskapssalen 

 
Til stades: 

Ordførar: Karstein Totland, Per Lerøy, Hallvard Oppedal, Stian Herøy, Tom Kristian Thorsen, Øyvind Oddekalv, 
Jostein Borlaug, Nina Bognøy 

Rådmenn: Jarle Landås, Jo Bjarte Tømmerbakke, Martin W. Kulild, Nils Moldøen, Olav Mongstad, Ingvild Hjelmtveit  

NUI: Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss, Tonje Husum Aarland 

Andre: Sak 14/19: Randi-Loise Møgster, Helse Bergen 
Sak 15/19: Reidar Ulvøy, Kåre Torgeir Tvedt 
Sak 16/19: Silje Andvik Hoaas, Lindås kommune 
Sak 19/19. Bergen Reiselivslag: Anders Nyland og Frode Nergaard Fjeldstad 
Sak 20/19. Interkommunal plan for sjøareala i Nordhordland 
Sak 20/19: Kjell Kvingedal og Ole Bakkebø Fylkesmannen i Vestland 
Sak 21/19: Baste Tveito, Nordhordland Næringslag 

Forfall: Jarle Skeidsvoll, Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland, Reidun Halland, Ørjan Raknes Forthun, Svein Helge 
Hofslundsengen 

 
 

Sak 12/19 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste 
Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. 
 

Sak 13/19 Godkjenning protokoll møte 1-2019 
Møteprotokoll frå møte 1-2019 vart godkjent utan merknadar. 
 

Sak 14/19 Orientering om situasjon ved KK 
Randi-Loise Møgster, viseadministrerande direktør Helse Bergen HF informerte om situasjonen 
ved KK som har vore aktuell i media siste tida. 
Møgster gjekk gjennom ulike tiltak som er iverksett med bakgrunn i tilsynssaka og gjennom eit 
omfattande analyseprosjekt. Dette er ein omfattande gjennomgang av drifta der ein bl.a. ser på 
bemanning, kvalitet, gjennomfører medarbeidarundersøking, vurderer faktiske forhold og ein 
samanliknar seg med andre sjukehus.  
Det vart gjort ei stor vurdering i 2015. Det er ikkje endringar i fødslar og bemanning som skulle 
tilseia at det skulle vera noko ekstra bekymring no. Ho viste til det store tal fødslar som er ved 
KK, og at det er eit lite tal som er misfornøgde. Men det er nokre enkelthistorier som ikkje har 
vore bra , og ho undrestreka at dei tar varsla og bekymringsmeldingane som er kome på alvor. 
 
Frå Regionrådet vart det vist til at forventa liggetid skal ned, og spørsmålet vil då vera korleis 
små kommunar skal greia å fylgja dei fødande godt nok opp? Det er viktig med tryggheit.  
Ein ser og ei ny trend ved at fleire kvinner vel å reisa til Voss for å føda fordi dei der får liggja 
lengre og føler ein større tryggheit ved det.  
Det er forskjell å bu i Bergen kontra langt ute i distriktet dersom noko skulle oppsto og ein har 
behov for akutt hjelp. Kommunane og Helse Bergen har tenesteavtalar og kanskje desse ikkje 
skal vera like, men tilpassa avstandar og geografi m.v. 
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Møgster viste til at dei faglege forløpa skal fylgjast, men ser at det kanskje kan vera behov for å 
skreddarsy meir. Bergen kommune har fått eit mandat til å utarbeida eit forløp der dei ser på 
kven som har ansvar for dei ulike tenestene i forløpet. Det kan kanskje vera aktuelt å sjå på 
ulike finansieringsmodellar i ei slik arbeidsfordeling. 
 
Vedtak: 
Regionrådet tok orienteringa til vitande. Regionrådet ber om at saka vert fylgd opp i SU.  
 

Sak 15/19 Orientering om U-864.  
Kåre Tvedt og Reidar Ulvøy informerte om forslaget dei samt Jan Harry Moldøen har til heving 
av U-864. Dei har alle over 40 års erfaring frå subsea verksemd. Presentasjonen har vore gjort 
for fleire av ordførarane / kommunane tidlegare. 
 
I presentasjonen (vedlegg) vart det vektlagt at dei ynskjer å byggja ein allianse av ulike selskap / 
nøkkelpersonell og ulik kompetanse innanfor subsea, og setja krav til operasjonell kompetanse. 
Dette er ikkje ein veldig krevjande operasjon samanlikna med det som elles vert gjort i 
Nordsjøen, og dersom bransjen slepp til, så kan dette løyast på ein trygg og mykje billigare 
måte enn det ein tidlegare har operert med.  
 
Regionrådet synest presentasjonen var svært interessant, og vil fylgja dette opp i møtet med 
Hordalandsbenken 26. mars og med Kystverket 27. mars. 
 
Vedtak: 
Regionrådet tok orienteringa til vitande, og vil fylgja saka opp i møtet med Hordalandsbenken 
26. mars og med Kystverket 27. mars. 
 

Sak 16/19 Status for nye websider i kommunane 
Silje Andvik Hoaas orienterte om bakgrunnen for ny portalløysing og kva prosjektet har gjort for 
å få til best mogeleg resultat (vedlegg). Alle kommunane har lansert dei nye portalane.  
Det er no fokus på sjølvbetening, klart språk, digital dialog, sjølvbetening 24/7, preutfylling, 
personvern, innsyn, og det å styrkja lokaldemokratiet. For å lukkast med dette er det viktig at 
webredaktørane har tid og ressursar til å fylgja opp. Dei skal sikra at alt nytt stoff fylgjer 
retningslinene, dei skal rettleie alle som «eig» innhaldet og dei har mynde til å endra eller sletta 
stoff. 
 
Satsingsområde i 2019 er Min Side, eDialog, skjema, og fellestekstar for tekniske tenester. 
Hoaas var tydeleg på at det er no jobben byrjar. Oppfylging og vedlikehald er viktig, elles vert 
sidene fort dårlege. Dette krev ressursar.  
 
Vedtak: 
Regionrådet tok orientering til vitande. 
 

Sak 17/19 SLT-kontakt i Nordhordland.  
Per Lerøy viste til at det i politirådet er kome spørsmål om samordning av SLT-kontakt i 
Nordhordland. Etter samtale med lensmann Kjell Idar Vangberg føreslår ein at det vert etablert 
SLT-kontakt i Alver fyrst, og at ein deretter ser an behovet for dei andre kommunane, eller om 
ein kan sjå det i samanheng.  
 
Vedtak: 
Regionrådet er eining i at ein får SLT-kontakt på plass i Alver fyrst, og at ein deretter ser an 
behovet for dei andre kommunane. 
 

Sak 18/19 Praksis når det gjeld innkrevjing av avgift til NGIR i kommunane i regionen.  
Per Lerøy viste til at det er tatt opp i politirådet at politiet meiner dei nyttar mykje tid til å driva 
inn ikkje betalte renovasjonsutgifter, og at det vert starta unødvendige prosessar med 
t.d. tvangssal av eigedomar. Lensmannen vil senda brev til NGIR og kommunane med 
oppmoding om å sjå på praksisen for inndriving av renovasjonsavgift. 
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Vedtak: 
Regionrådet er einig i at ein må finna ein betre og meir ressursvenleg måte å løysa innkrevjing 
av ikkje betalte renovasjonsavgifter på, og støttar at lensmannen sender brev til NGOIR og 
kommunane om dette. 
 

Sak 19/19 Informasjon frå Bergen Reiselivslag om ny strategiplan og status for samarbeidet 
Reiselivsdirektør Anders Nyland og Frode Nergaard Fjeldstad informerte om den nye 
strategiplanen for Bergen Reiselivlag.  
I presentasjonen (vedlagt) vart det vektlagt at strategien er at innbyggjarperspektivet er like 
viktig som turisten. Målet er ein lønsam og bærekraftig heilårs destinasjon. Dei fire verdiane er 
open, ambisiøs, modig og me bryr oss. Merkevarenamnet er Bergen, men innhaldet består av 
alle kommunane og produkta dei tilbyr. Plattforma for alt ein gjer skal vera FNs bærekraftmål, 
og ein har valt ut fem strategiske vegval for regionen med 21 konkrete tiltak. 
 
Bergen reiseliv inviterer medlemmene til samarbeid om fem konkrete område; arrangement, 
møte/kongress (helårsdestinasjon), bærekraft, vinterkonsept og brand Bergen (må fortelja dei 
same historiene / støtta opp under kvarandre ). 
 
Vedtak: 
Regionrådet tok orienteringa til vitande. 
 

Sak 20/19 Interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland. Vegen vidare (vedlegg) 
Det var sendt ut ei saksutgreiing med møteinnkallinga. I saksutgreiinga er det føreslått at 
innsamling og strukturering av faktagrunnlaget for ein interkommunal sjøarealplan startar opp i 
2019 og at den formelle planprosessen vert starta opp i 2020. Saksutgreiinga hadde følgjande 
forslag til vedtak: «Regionrådet er positive til at det vert starta opp arbeidet med å innhente 
kunnskap som kan vera eit grunnlag for ein interkommunal plan sjøareala i Nordhordland.  
Den formelle planprosessen for interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland vert starta opp i 
løpet av 2020.» 
 
Miljødirektør Kjell Kvingedal og Ole Bakkebø frå fylkesmannen hadde bedt om å få koma i 
Regionrådet for å bidra til at ein prosess kring interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland 
no kjem i gong. Bakkebø viste til historia – og  at regionen tidlegare gjennom to søknadsrundar 
har fått skjønsmidlar frå fylkesmannen for å laga ein denne planen. Til saman er regionen tildelt 
kr 1 100 000 til denne prosessen, i tillegg har Masfjorden og Lindås fått kr 300 000 til ein 
avgrensa prosess. Prosessen stoppa imidlertid opp hausten 2017 grunna at det vart for 
krevjande å starta ein PBL-prosess samtidig med kommunesamanslåingsprosessen til Alver. 
Heller ikkje Masfjorden og Lindås er kome i gong med den prosessen. 
 
Status i dag er at midlane ligg der, det er ikkje tema å trekka skjønsmidlar tilbake, men 
fylkesmannen er klar på at planen bør kome i gang snarast. Ein må gå tilbake til 
utgangspunktet, få avdekka utfordringane og kva som bør løysast. Midlane til Masfjorden og 
Lindås bør inngå i same prosjektet. Kvingedal viste til trafikklyssystemet og til at regionen ligg i 
raudt. Han meinte at for å koma i gong no, så kan ein snu litt på normale prosessar, og tilrår 
derfor at kommunane saman startar med å laga eit kunnskapsgrunnlag for ein interkommunal 
plan for sjøareal. 
 
I diskusjonen i Regionrådet var ein einige om at det hastar med å få på plass ein interkommunal 
plan, men at det er fornuftig å innhenta kunnskapsgrunnlaget fyrst. Så får ein ta den formelle 
planprosessen etterpå- Masfjorden og Lindås gav signal om at dei vil starta opp sin planprosess 
uavhengig av den andre prosessen. 
 
Vedtak: 
Regionrådet er positive til at det vert starta opp arbeidet med å innhente kunnskap som kan 
vera eit grunnlag for ein interkommunal plan sjøareala i Nordhordland. Regionrådet ber 
administrasjonen jobba vidare med saka. 
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Sak 21/19 Rapport «Kompetanse og utdanning i Nordhordland Strukturer, samarbeid og erfaringar frå 
regionen» (vedlegg) 
Baste Tveito informerte om Rapport «Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, 
samarbeid og erfaringar frå regionen». Dette har vore eit samarbeidsprosjektet mellom 
Nordhordland Næringslag og Regionrådet ved Nordhordland Utviklingsselskap IKS. UIB fekk 
ansvar for prosjektgjennomføringa. 
 
Baste Tveito gjekk kort gjennom rapporten og la bl.a. vekt på at den viser at det ikkje er 
tilstrekkeleg fokus på framtidas næringsliv og at det er næringslivet sine behov som må vera 
dimensjonerande for korleis utdanninga skal innrettast. Ei utfordring er at nye tilbod har for 
kort tidshorisont og at det tar tid og kostar pengar å etablera nye tilbod. 
Rapporten viser også at Elektro må opp med fleire læreplassar, og at digitalisering og 
automatisering må inn i dei faga som allereie er. Meir praksis gir betre karakterar. I dag er 10 % 
av 18 års kullet er registrert på NAV. 
 
I diskusjonen vart det peika på at det er viktig at rapporten vert tatt med vidare til fylket, og at 
regionen brukar rapporten aktiv overfor fylket. Dette er viktig med tanke på nye investeringar 
og dimensjonering / nye liner. 
 
Vedtak:  
Regionrådet tar orienteringa til vitande. 
 

Sak 22/19 Orienteringssaker: 
 

Kontaktutvalet Nordhordlandspakken  
Øyvind Oddekalv og Rune Heradstveit informerte kort frå status i kontaktutvalet. 
 
Magasin Nordhordland 
Øyvind orienterte om sak vedr. magasinbehov i Nordhordland. Nordhordland må ta opp med 
Hordaland fylkeskommune korleis dei har fylgd opp rapport «Dokumentasjons- og 
innsamlingsplan for Nordhordland» som kom i 2014. Regionrådet ber Utval for kultur, 
omdømme og kunnskapsutvikling fylgja opp saka. 
 
Anna 
Kort informasjon får utvala, Alverkommunane og randkommuneprosjektet. 

 

Sak 23/19 Meldingar og eventuelt 

Skyss. Dialogmøter 
Nils Moldøen viste til at Regionrådet i møte 5-2018 vedtok å invitera Skyss til årlege møte i 
Regionrådet, eller når situasjonen tilseier det. Dette for å orientera om aktuelle saker som t.d. 
ruteendringar, men og for å ha dialog i forkant  og ikkje berre når problem har oppstått. 
Moldøen meinte at eit overordna mål må vera å koma i god dialog med Skyss, og aktuelle tema 
no kan bl.a. vera  skuleskyss til våre vidaregåande skular. Dette dreier seg om å gje 
ungdommane gode vanar når det gjeld å reisa kollektivt, miljø og trafikktryggleik, styrking av 
nærskulane og reduksjon i fråfallet frå dei vidaregåande skulane.  
 
Rune Heradstveit viste til at Skyss har tatt kontakt med administrasjonen for å avtala møte med 
Austrheim, Fedje, Gulen og Masfjorden grunna litt endringar frå nyttår når nye elektriske ferjer 
kjem i sambanda Sævrøy-Fedje og Leirvåg - Sløvåg. Tema vil vera harmonisering/justering av 
ferje og bussruter. Heradstveit føreslo at ein prøver å få til eit møte fredag 12. april kl. 12:00. 
 
Vedtak: 
Regionrådet ber administrasjonen invitera Skyss til møte i Regionrådet 10. mai eller ved eit 
seinare møte for å gje generell orientering, ta opp dette med skuleskyss, samordning med 
Kringom frå 2020 samt ha dialog om korleis ein best jobbar saman.   
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Utkantkonferansen. 
Rune Heradstveit minna om Utkantkonferansen 1. april og at det er utvida påmeldingsfrist.   
 

Region Nordhordland Helsehus 
Rune Heradstveit informerte om at ein likevel legg til rette for framtidig røntgen i helsehuset. 
Dette bl.a. fordi folk er opptekne av det og at faglege vurderingar er i ferd med å endra seg.  
Det er også kjekt å fortelja at arbeidet med å få avtalespesiallister til Nordhordland er byrja å 
lukkast. Helse Vest HF har plassert ein heimel for hjartespesialist til helsehuset. 
 
Regionrådet var svært godt fornøygd med dette. 
 

Møte med Hordalandsbenken 
Tema for møtet med Hordalandsbenken 26. mars vart drøfta. Tema ein ynskjer å ta opp er   
U-864, NTP / E39, nasjonal økonomisk bidrag biosfæreprosjektet, vedlikehald fylkesvegar og 
Masfjordbrua. 
 

Styremøte med Helse Bergen HF 8. mai 
Helse Bergen HF har lagt styreseminar til Nordhordland 8. mai. Regionrådet er invitert til å delta 
på ei økt. Rune Heradstveit bad Regionrådet koma med forslag til tema og saker til denne økta. 
 

Anna 
Oversikt over nøkkeltal og utvikling 2018 og folketal og demografi vedlagt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Knarvik, 22. mars 2019 
 

   
Karstein Totland 
Leiar 
Regionrådet Nordhordland 

Rune Heradstveit 
Dagleg leiar  
Nordhordland Utviklingsselskap IKS 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Sak 15/19 Presentasjon heving av U-864 
Sak 16/19 Presentasjon portalprosjektet 
Sak 19/19 Presentasjon strategiplan Bergen reiselivslag 
Sak 20/19 Presentasjon Interkommunal plan for sjøareal 
Sak 21/19 Presentasjon Samarbeid mellom skule og arbeidsliv 
Sak 21/19 Rapport «Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringar frå 

regionen» 
Sak 23/19 Program Utkantkonferansen 2019 
Sak 23/19 Region Nordhordland, folketal og demografi 
Sak 23/19 Region Nordhordland, nøkkeltal og utvikling 2018 
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HEVING AV U-864
PRINSIPPSKISSER MED BESKRIVELSE

Utarbeidet av:

Reidar Ulvøy, Jan Harry Moldøen, og Kåre Torgeir Tvedt
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Ekstra hyraulikk far sikring
av kjøl på U-864-
K3re Tvedt
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Regionrådet, 5. januar 2018 

 

Silje Andvik Hoaas, Lindås kommune 



Hurra – vi er i «mål»!
Kva no? Korleis utviklarvi oss vidare?

Regionrådet, 22. mars 2019
Silje Andvik Hoaas, prosjektleiar



Agenda 

• Om prosjektet 

• Alle har lansert! 

• Kor starta vi?  

• Kor er vi no? 

• Korleis jobbe vidare? 

• Satsingsområde 

• Min side 

• Lokalt forbetringsarbeid 



Om prosjektet 

• Regionalt prosjekt  
• IKT Strategi er styringsgruppe 

• Arthur Reinertsen er prosjektansvarleg 

• Prosjektgruppe: 
• Silje Andvik Hoaas – Lindås 

• Heidi Eikeland – Osterøy 

• Helge Dyrkolbotn – Austrheim 

• Mona Mekki – Vaksdal 

• Anbodskonkurranse vår/haust 2017 
• Med støtte frå Netlife Research 

• Signerte kontrakt med Sem & Stenersen oktober 2017 
 

 

 

 



Alle lanserte i 2018! 

14. november – 4 kommunar 
20. november – 1 kommune 
12. desember – 4 kommunar 



Kvifor ny portal – og kva gjorde 
vi for å få best mogleg resultat? 

«Utvikling er å vikle seg ut av noe du har viklet deg inn i…» 



brukarinnsikt 

kunnskap 

erfaring 
Vi skal vite – ikkje gjette! 



Her starta vi… 

• Anbodskonkurranse vår/haust 2017 

• Med støtte frå Netlife 

• Signerte kontrakt med ny leverandør okt 2017 
 

 

 

 



Her er vi no! 

• Vi har ny publiseringsløysing 

• Vi har felles innhaldsstrategi 

• Vi har felles malar for innhaldsstruktur 

• Vi har felles tekstar på like tenester 

• Vi har Min side med lokale tenester 

 

• Vi har etablert ei faggruppe (utviklingsgruppe) 
og har ein plan for 2019 



If your not 
progressing, 
you’re 
regressing. So, 
keep moving 
forward. 

Elon Musk, Space X 

 

 



Korleis skal vi jobbe no?

• Innhaldsstrategiog ikt-strategi
– Sjølvbeteningog klart språk
– Digital dialog, sjølvbetening24/7, preutfylling,

personvern, innsyn, styrke lokaldemokratiet

• Webredaktøraneer endåviktigare!
– OBS: Viktig med nok tid/ressursar!
– Skal sikre at alt nytt stoff følgjer retningslinene
– Skal rettleiiealle som «eig» innhaldet
– Har mynde til å endre eller slette



Plan for 2019 

• Faggruppe - utviklingsgruppe for webredaktørane 

• Prosjektgruppa tar ansvar for 2019 

• To-tre fellesmøte i året (strategisamling 15. februar + fagsamling 
13. juni) 

 

• Satsingsområde 

• Min Side 

• eDialog 

• Skjema 

• Fellestekstar for tekniske tenster 

 

 



Min side  
• Regionalt prosjekt – KS 

– Os 

– Askøy 

– Voss 

– IKTNH  

– Stavanger 

– Sandnes 

– KS – med ekstra ressursar 

• Prioriterte område 
– Sak-arkiv  

– Eigedomsinformasjon  

– Faktura – med utsett betaling 



 

– De må gjøre innbyggerne til hovedpersonene. Det 
er dem de er til for. Kommunene må spørre 
innbyggerne om hva de synes, ta svarene på alvor, 
og være åpne om dem. 

Inger Lise Blyverket, dir. Forbrukarrådet 
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Bergen Reiselivslag
Identitet og posisjon

Strategiske retningsvalg 2019



En hel region som nedslagsfelt



Hensikt
Vi hjelper våre medlemmer med nå sine mål 

og ta samfunnsansvar ved å:
- Jobbe med lønnsomhet og bærekraft lokalt
- Jobbe med salg og kommunikasjon globalt

Ambisjon
Å skape en bærekraftig og lønnsom 

destinasjon

Verdier
Åpen

Ambisiøs
Modig

Vi bryr oss

Løfter
Vi posisjonerer Bergen og Bergensregionen 
som helårsdestinasjon ved å fortelle unike 

historier forankret i merkevareplattformen.

DNA
Vi gjør Bergen til et godt sted å besøke 

og et godt sted å bo
Kjerneideologi Fremtiden



Hva betyr verdiene?

Åpen

• Vi er transparente og 
åpne om alt vi foretar oss

• Vi har åpne prosesser 
internt

• Vi er åpne for nye 
medlemmer og 
samarbeidspartnere

• Vi er åpne overfor 
hverandre

• Vi er åpne for nye tanker 
og ideer

• Vi er inkluderende, 
inviterende og 
samarbeidende

• Vi holder åpnet!

Ambisiøs

• Vi stiller høye krav til oss 
selv og andre

• Vi setter ambisiøse mål
• Vi anstrenger oss for å nå 

målene vi har satt
• Vi anstrenger oss for at 

både vi og våre 
medlemmer skal lykkes

• Vi vil bidra til at Bergen og 
Bergensregionen blir et 
bedre sted å bo og 
derigjennom et bedre 
sted å besøke

Modig

• Vi tør å tenke stort
• Vi tør å tenke nytt
• Vi tør å være offensive
• Vi våger å feile, og 

applauderer de som 
prøver

• For oss er ikke mot fravær 
av frykt, men evnen til å 
trosse den

Vi bryr oss

• Vi bryr oss om hverandre
• Vi bryr oss om våre 

medlemmer
• Vi bryr oss om våre 

tilreisende
• Vi bryr oss om 

lokalbefolkningen
• Vi bryr oss om Bergen
• Vi bryr oss om regionen
• Vi bryr oss om 

lønnsomhet og bærekraft



Plattformen for alt vi gjør



Bergen Reiselivslags utvalgte bærekraftsmål



Vårt bærekraftsengasjement

▪ Reiselivet sysselsetter mange kvinner, og har 
mange kvinner i ledelse. 

• Bergen Reiselivslag skal jobbe aktivt for 
likestilling på alle nivåer når vår egen 
organisasjon og resten av reiselivet i 
Bergensregionen videreutvikles. 



Vårt bærekraftsengasjement

▪ En av tre ansatte i reiselivet er under 24 år. 

▪ 41 prosent har fremmedkulturell bakgrunn.

▪ Bergen Reiselivslag skal bidra til at reiselivet i 
Bergensregionen er inkluderende og attraktivt 
for alle typer mennesker.



Vårt bærekraftsengasjement

▪ Bergen er motoren i vestnorsk reiseliv. 

▪ Bergen Reiselivslag skal være en aktiv pådriver 
for at reiselivet i hele vår region skal være 
klimavennlig, lønnsomt, skånsomt for natur og 
verdensarv og positivt for beboerne. 



Vårt bærekraftsengasjement

▪ Bergen Reiselivslag skal bidra- og stimulere til 
at reiselivet i Bergensregionen tar 
samfunnsansvar gjennom bærekraftige 
reiselivskonsepter, spesielt innenfor transport, 
opplevelser og mat/drikke.



Vårt bærekraftsengasjement

▪ Reiselivet spenner over mange bransjer.

▪ Bergen Reiselivslag skal aktivt stimulere til 
samarbeid på tvers av bransjer og næringer til 
beste for beboere, besøkende og 
næringsdrivende i Bergensregionen.



Fem strategiske veivalg
21 konkrete tiltak



Vi inviterer medlemmene til samarbeid!

Arrangement VinterkonseptBærekraft Brand BergenMøte/kongress



Vi inviterer medlemmene til samhandling!

Show & Tell Frokostmøter Toppledertreff



Digital markedsføring mot ni konkrete segmenter:



Digital historiefortelling: Stories from Bergen

H H



Bergen – hver dag – hele året
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Overordnet strategi 2019 oppsummert
Fremtiden er 21 skritt unna



Gjennom 21 tiltak går vi fra Destination Marketing Organization 
til Destination Marketing & Management Organization

FRA
Fokus på ren vekst i gjestedøgnsutvikling

Høysesong

Markedsføringsorgan for Bergen

Tradisjonelle reklamekampanjer

Demografiske og geografiske målgrupper

The gateway to the Fjords of Norway

TIL
Fokus på vekst basert på bærekraftig og lønnsom utvikling

Hele Bergensregionen hele året

Markedsførings- og reiselivsutviklingsorgan for regionen

Innhold og historier som skaper engasjement

Motivasjons- og interessebaserte målgrupper

The Fjord Hub: Natur- kultur- og arrangementsbaserte 
opplevelser



Vår plattform:
Skape en

bærekraftig og 

lønnsom destinasjon

Hjelpe våre medlemmer med å nå 
sine mål og ta samfunnsansvar

Åpen – Ambisiøs – Modig – Vi bryr oss  

Salg Branding Booking Bypatriot

Til proffmarked Av Bergen som Av billetter og På barrikadene 
innenfor MICE, helårsdestinasjon opplevelser for en bære-
F&F, kultur og gjennom digital digitalt og over kraftig byregion
arrangement historiefortelling disk

Vi gjør Bergen til et godt sted å besøke og et godt sted å bo 



Plug into society



Kommunale skatteinntekter fra reiselivsansatte i Bergen
Sk
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296,3
mill.

Ansatte Årsverk

10.874 7.247

Kilde: Menon Economics/ NHO Reiseliv

▪ 85 % tilfaller Bergen kommune
▪ 15 % tilfaller nabokommunene

64,9 66,6

296,3
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Sjømat Prosessindustri Reiseliv



Reiselivets totale verdiskaping i Bergen

4,27 
mrd.

Kilde: Menon Economics/ NHO Reiseliv



Reiselivets totale verdiskaping i resten av Hordaland

1,75 
mrd.

Kilde: Menon Economics/ NHO Reiseliv



Vesentlig næring for integrering, arbeidstrening og sysselsetting

33% 41%
Andel sysselsatte Andel arbeidstakere med 
under 24 år utenlandsk bakgrunn

Kilde: NHO Reiseliv



Dere vil høre mye mer fra oss i 2019



Takk for meg!
Anders Nyland
Reiselivsdirektør
Bergen Reiselivslag/visitBergen.com

+47 922 15 019
anders@visitBergen.com
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En ny og større destinasjon
Frode Nergaard Fjeldstad, prosjektleder Region Bergen



Kort historikk: Prosjekt «Region Bergen»

• 2012: Regjeringens reiselivsmelding: ny organisering av reiselivsselskapene

• 2014: Analyse av reiselivsorganisering i Hordaland: 3 destinasjonsselskap

• 2016: Prosjektplan klar for «Region Bergen»

• 2016-2018: Vedtak i kommunestyrene i regionen

• 1. oktober 2017: Prosjektstart



Bergen - En ny og større destinasjon

• En region fra Marstein til Gulen og Modalen
• En by og region med 362.519 innbyggere
• 400 medlemsbedrifter
• 13 kommuner



Reiselivet må jobbe smartere

14% Lønn

86%

Næringslivet forøvrig

30% Lønn

70%

Reiselivet

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



Redusere kostnader og øke lønnsomheten

• Industrialisere

Standardisere – større skala – øke tilgjengelighet

• Selvbetjening

Digitalisere - overlate de mest arbeidsintensive prosessene til kundene

• Utvikle unike opplevelser

Må oppfattes ekslusive slik at man kan ta ut en høyere pris

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



Et kunnskapsbasert reiseliv

• Stort lokalmarked og MICE

• Sterk global konkurranse

• Kunder som stiller høye krav, men har 
høy betalingsvilje

• Impulser og incentiver til innovasjon 
og kvalitetsløft. 

Bergen Regionen

• Fragmentert reiseliv

• Vanskelig oppnå synlighet 
internasjonalt med markedsføring

• Lite samarbeid med aktører

• Når utenlandske turister gjester 
Norge, er det enten en norsk by eller 
et spesialisert reisemål

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



«Sterke klynger kan derfor bidra til en mer 
kunnskapsbasert og internasjonalt 
orientert reiselivsnæring.»

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI
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Èn region – styrket konkurransekraft

• Kortere vei fra produkt til et 
internasjonalt marknad

• Regionen kan nyte godt 
kunnskapsklyngen

• Markedsføringen av regionen er 
integrert i Bergen

• Kommer tettere på flere attraksjoner, 
aktiviteter og unike opplevelser

• Spre trafikk over et større areal –
motvirke trengsel

• Bergen som et unikt naturbasert 
reisemål blir styrket

RegionenBergen



Vi har en unik natur som er priset for lavt. 
Det meste er gratis.

Foto: Kyrre Flotve
Northern Exposure



Opplevelser øker mest

Kjelde: Menon - Verdiskapingsanalyse av reiselivet 2015



These recommendations are on global level – there will be some market differences

The way ahead for Norway to meet generic category expectations

Strengthen the emotional benefits Develop destination features

Personality associations are slim Weak social identity

Allows me to
discover new and
interesting places

Gives me rich experiences

Allows me to share
good times with

others

Relaxed

Friendly

Cozy

Has beautiful
nature

Has interesting
sights

Has friendly people

Has rich cultural
heritage

Has good local
cuisine

Good value for
money

People who like to explore and
have new experiences (weak in

Sweden and Denmark)

People who want to escape
from the demands of life and
relax and unwind (strong in

Denmark already)

People who are interested to
learn more (strong in US and UK

already)

People who enjoy spending
time with friends (strong in

Denmark already)

Is easy to travel to (except Sweden and Denmark)

Maintain Strenghten



The wool route

Gripen Gard

-Lyngheisenteret
-Norsk Trikotasjemuseum
-Vestnorsk utvandringssenter
-Osterøy museum

Tveiten Gardsmat - Strilalam - Frøyseth Gardsmat



The wool route workshop 14.3.19



Storm watching on the Bergen Coast



Viking heritage route



Osterfjorden – fjordopplevelser nær Bergen



Takk for meg!
Frode Nergaard Fjeldstad
Prosjektleder Region Bergen
Bergen Reiselivslag/visitBergen.com

+47 991 52 515
frode@visitBergen.com
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Merkevareplattform 
for Bergen

inkludert Bergensregionen



Bergen kan ikke bare 

være en gateway, vi er 

en destinasjon verdt i 

oss selv.

Reiseliv må få økt 

anerkjennelse som 

viktig næring, og ikke 

minst: en viktig næring 

for fremtiden.

Vi må fylle 

vintersesongen, 

ikke bare 

sommeren.

Nye ambisjoner krever 

en felles plattform: 

bærekraft, mat, kultur.

Vi må være en by som 

er like god å bo i som å 

besøke. Overturisme er 

ikke bærekraftig.

Vi må fortsette å 

integrere reiselivet i 

omegnskommunene 

med reiselivet i Bergen



Bergen er merkevaren

Internasjonalt er det gjort flere forsøk på å bygge merkevare av en 

geografisk region. De som lykkes best, er de som har bestemt seg 

for å bruke bynavnet som merkevare, og hekte den omkringliggende 

regionen på dette navnet i internasjonal profileringssammenheng. 

Amsterdam er ett eksempel. Her samarbeider 42 kommuner om 

internasjonal profilering av merkenavnet Amsterdam. 

I Oslo ble 25 kommuner med allerede det første året Oslo lanserte 

sin nye internasjonale merkevarestrategi, som er gjeldende for hele 

hovedstadsregionen. 

Regionen er nedslagsfeltet

Både nasjonalt og internasjonalt er det Bergen som er kjent og har 

tiltrekningskraft som destinasjon. Like fullt er aktivitets- og 

opplevelsestilbudene i de omkringliggende kommunene viktig for 

merkevaren Bergen.

Denne merkevareplattformen er derfor en plattform for hele Visit

Bergens nedslagsfelt, som profileres og markedsføres under 

merkevarenavnet Bergen. 



En merkevareplattform for Bergen gjelder for 

hele regionen, og er en samarbeidsplattform 

for alle som vil gjøre byen og regionen enda 

bedre for beboere, besøkende, talenter og 

næringsliv.

–Anders Nyland, Visit Bergen



HENSIKT

Hva er vår grunnleggende 

oppgave? Hvordan skal vi nå 

ambisjonene våre? Hva skal vi 

skape av verdi, for hvem?



Hensikt –vår grunnleggende oppgave

Samarbeidsplattform
For reiseliv, næringsliv, det offentlige
og innbyggerne



Hensikt –vår grunnleggende oppgave

Samarbeidsplattform
For reiseliv, næringsliv, det offentlige
og innbyggerne

Utvikle og markedsføre
Opplevelser som svarer på strategi -og
som er på lag med byens befolkning



Hensikt –vår grunnleggende oppgave

Samarbeidsplattform
For reiseliv, næringsliv, det offentlige
og innbyggerne

Utvikle og markedsføre
Opplevelser som svarer på strategi -og
som er på lag med byens befolkning

Bred innsikt
Skaffe bred innsikt om Bergens
internasjonale konkurransekraft,
på tvers av næringene.



Hensikt –vår grunnleggende oppgave

Samarbeidsplattform
For reiseliv, næringsliv, det offentlige
og innbyggerne

Utvikle og markedsføre
Opplevelser som svarer på strategi -og
som er på lag med byens befolkning

Bred innsikt
Skaffe bred innsikt om Bergens
internasjonale konkurransekraft,
på tvers av næringene.

Påpeke mangler
Avdekke og påpeke sider ved
byen som må repareres/utvikles,
og inspirere rette instanser.



Hensikt –vår grunnleggende oppgave

Samarbeidsplattform
For reiseliv, næringsliv, det offentlige
og innbyggerne

Utvikle og markedsføre
Opplevelser som svarer på strategi -og
som er på lag med byens befolkning

Bred innsikt
Skaffe bred innsikt om Bergens
internasjonale konkurransekraft,
på tvers av næringene.

Påpeke mangler
Avdekke og påpeke sider ved
byen som må repareres/utvikles,
og inspirere rette instanser.

Utvikle gode verktøy
Utvikle verktøy for alle som jobber
med merkevaren Bergen.
Retningslinjer, historier, fotografier etc.



Arbeidstittel:

Livet leves sterkere
i kontrastenes by.



Takk for i dag!
Vi snakkes snart!



29.04.2019

I n terkom m u n al pl an for
sjø areal a i N ordh ordl an d
Regionrådet i Nordhordland

22. mars 2019

Miljødirektør Kjell Kvingedal



2© Fylkesmannen i Vestland

Skjønnsmidler til interkommunal plan for sjøareal
i Lindås og Masfjorden kommuner
• Møte på Statens hus 21. februar 2017

• Søknad om skjønnsmidler 9. mars 2017

• Vist til drøftinger med Lindås kommune der Masfjorden kommune skal ha en
lederrolle i prosessen

• Interkommunal plan for Fensfjorden som dekker begge kommunene sine sjøareal fra
kommunegrense til Gulen over til Mongstad og innover Masfjorden, Austfjorden og
Hindenesfjorden og eventuelt Dalafjorden

• Mål om en god planprosess som sikrer langsiktig og god forvaltning av dette
sjøarealet

• Hvor tåler fjordsystemet oppdrettsaktivitet og hvor bør kommunene lokalisere
fremtidige lokaliteter for næringen



3© Fylkesmannen i Vestland

Utfall av søknaden og tildelingen
• Budsjett på 400 000 kroner der engasjering av ekstern plankonsulent utgjorde

315 000 kroner

• Søkte om 300 000 kroner i skjønnstilskudd fra Fylkesmannen

• Fylkesmannen tildelte 200 000 kroner

• Etter avklaring av søknaden skulle Masfjorden kommune kalle inn til et drøftingsmøte
med Lindås kommune og Fylkesmannen for å lage et planprogram for arbeidet

• Tildelingen er en del av kommunenes frie midler og kan ikke trekkes tilbake

• Manglende bruk til formålet kan påvirke fremtidige søknader



4© Fylkesmannen i Vestland

Skjønnsmidler til akvakulturplan for
Nordhordland

• Mangler overordna plan for bærekraftig lokalisering av oppdrettsanleggene

• Se over kommunegrensene –unngå allmenningens tragedie

• Kunnskapsbasert

• Riktig organisering er viktig mellom kommuner, næring og forvaltning

• God dialog med statlig organ som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket,
Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen

• Styre næringa etter plan og ikke dispensasjon

• Konfliktavklaringer med andre interesser i kystsonen



5© Fylkesmannen i Vestland

Utfall av søknadene
• Tildelt etter søknad 500 000 kroner i 2016 og 600 000 kroner i 2017

• Til interkommunal akvakulturplan som beskriver mål , utfordringer og bruk av
virkemidler på en god måte

• En slik overordnet plan er avgjørende for videre utvikling i området

• Rapportert forsinket på grunn av kommunesammenslåing



FacebookFMVestland
TwitterFMVestland
Nettside fylkesmannen.no/vl



FacebookFMVestland
TwitterFMVestland
Nettside fylkesmannen.no/vl



8© Fylkesmannen i Vestland
Oseanografiske data levert av Havforskningsinstituttet –Norsk Marint Datasenter



9© Fylkesmannen i Vestland

Retningslinjer for planlegging og ressursutnytting
i kystnære sjøområder
• Tema for plankonferansen 2018 –H-6/18 –veileder ?

• Bedre kunnskapsgrunnlag og digitale løsninger er grunnplanken

• Samordnet kystsoneplanlegging viktig - mellom plan- og bygningsloven og andre
sektorlover

• Loven skal fungere som en felles arena for sektorer og interesser på tvers av
forvaltningsnivåene –ferdsel, infrastruktur, høsting av marine ressurser, forurensning
og miljø, akvakultur, kulturminner, forsvaret

• Miljørettsprinsippene etter naturmangfoldloven

• Samvirke mellom forurensningsloven, vannforskriften og plan- og bygningsloven

• Miljøkrav i kommuneplanbestemmelsene



10© Fylkesmannen i Vestland

I nterkommunal plan
• Med og uten plankart – juridisk bindende etter vedtak i hver kommune

• Planlegging i sjø krever god kunnskap om det marine miljø og de ulike interessene
langs kysten

• Felles oppdatert kunnskapsgrunnlag og kan utforme felles planprogram og
konsekvensutredning

• Flerbruksformål kontra enbruksformål - kommuner som velger bare å angi
hovedformål i sjøområdene, uten underinndeling eller bestemmelser, vil i praksis
ikke ha foretatt en vurdering av arealbruken

• Konsekvensutredningen er en del av planen

• Planerfaringer fra Hordaland og andre deler av landet



11© Fylkesmannen i Vestland

Trafikklyssystemet
• Hvor sterkt lyser det røde lyset?

• 6 % reduksjon i produksjon i 2019 i produksjonsområde 3 og 4

• Mye lus på vill laksefisk styrer veksten –høy dødelighet for
lakseelvene - sjøørret

• Unntaksregel hvis man ligger under 0,1 modne holus

• Lokalitetsstruktur –samarbeid –ny teknologi og nye
driftsformer –planlegging nødvendig

• Mange små lokaliteter på lite areal

• Redusere smitte –økt bruk av lukkede mærer –kortere
sjøfase

• Bryte smitte mellom anlegg –krever modellering og uttesting



FacebookFMVestland
TwitterFMVestland
Nettsidefylkesmannen.no/vl

Takk for meg og lykke til
med det videre
planarbeidet!
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FORORD
Dette prosjektet har som siktemål å få fram kunnskap om eksisterende kompetansestruktur og

framtidige kompetansebehov i ulike deler av arbeidslivet i Nordhordland. Prosjektet er ledet av

Grete Rusten, og med i teamet er Kari Elida Eriksen (UiB) og Gro Marit Grimsrud (Norwegian

Research Center AS (NORCE). Prosjektet ble igangsatt i april 2018, og ble utført på oppdrag for

Nordhordland Næringslag og Regionrådet i Nordhordland. I finansieringen av prosjektet er også

Hordaland fylkeskommune med, og de har også bistått med å skaffe og gjøre noen av dataene

tilgjengelig for oss.

Det empiriske materialet omfatter et omfattende datamateriale om den videregående utdanningen,

og hvordan utdanning og opplæring kan knyttes opp mot arbeidsmarkedets behov nå og i tida

framover i Nordhordland. Studien baseres på en rekke intervjuer blant ulike virksomheter i

Nordhordland, de videregående skolene, kommuner og en rekke andre organisasjoner.

Datainnsamling ble utført i perioden april-november 2018, og inkluderer 93 intervjuer blant

virksomheter i næringsliv og offentlige institusjoner, og i tillegg 9 fokusgruppe- og

nøkkelinformant-intervjuer blant kommuner og andre institusjoner. De ulike datakildene har gitt

oss god innsikt på mange felt, men samtidig en nøktern erkjennelse om at vi burde hatt enda mer

tid til fordypning. Vi skriver for lesere i Nordhordland, men også med detaljer i innhold for de som

ikke kjenner regionen så godt.

Vi takker alle de virksomheter som har stilt opp til intervjuer, og alle andre som har bidratt med

informasjon i ulike faser av utredningsarbeidet. Analyser og konklusjoner er fullt ut forskernes

egne.

Bergen 1.3. 2019

Grete Rusten Kari Elida Eriksen Gro Marit Grimsrud

(prosjektleder)



i i



iii

Innhold
1. KOMPETANSE OG UTDANNING I NORDHORDLAND:

Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen .............................................. 1

1.1. Definisjoner og datakilder ........................................................................... 5

2. STRUKTURELL BESKRIVELSE AV NORDHORDLAND ........................................... 7

2.1. Befolkning, utdanning og arbeidsplassdekning .............................................. 8

2.2. Næringsstrukturen i Nordhordland ..............................................................22

2.3. Yrkesstrukturen i Nordhordland ..................................................................31

3. LÆREBEDRIFTER I NORDHORDLAND .............................................................37

3.1. Lærebedrifter og næringer .........................................................................39

3.2. Lærebedrifter og størrelser ........................................................................40

3.3. Lærebedrifter og lokalisering .....................................................................41

3.4. Aktivitetsnivå sammenlignet med nasjonalt og Hordaland ..............................45

3.5. Hva forklarer virksomheters motivasjon og muligheter for å ha lærlinger ........47

4. UTDANNINGER OG SKOLER ..........................................................................53

4.1. Utdanningsveier .......................................................................................54

4.2. Skolene ...................................................................................................57

4.3. Skolene i en regional opplæringskontekst ....................................................64

4.4. Økt etterspørsel etter yrkesfag...................................................................65

4.5. Institusjoner som er involvert i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv ..........71

5. AKTIVITETER OG SAMARBEID .......................................................................73

6. LÆRLINGELØPET .........................................................................................81

6.1. Lærekontrakter og lærefag .....................................................................82

6.2. Rekruttering av lærlinger .......................................................................88

6.3. Organisering .........................................................................................90

6.4. Oppfølging............................................................................................91

6.5. Faglig innhold i utdanningen før læretiden ................................................92

6.6. Organisering av fagprøvene ....................................................................93

6.7. TAF-utdanningen ...................................................................................94

6.8. Borteboende lærlinger ...........................................................................95

6.9. Erfaringer med lærlingeordningen ...........................................................96

7. REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT ...............................................................99

7.1. Geografi og rekruttering .......................................................................... 100

7.2. Rekrutteringskanaler: Hvordan når virksomheter fram til potensielle
arbeidstakere? ................................................................................................ 101

7.3. Sosial rekrutteringsprofil ......................................................................... 102

8. KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT FOR FRAMTIDA ......................................... 107



iv

8.1. Nye teknologier og omlegging av arbeidsoppgaver ..................................... 108

8.2. Hvordan vil økt automatisering og digitalisering påvirke arbeidsmarkedet? .... 111

8.3. Framtidas næringer og kompetansebehov ................................................. 112

8.4. Forventer sterk vekst i behovet for helsefagarbeidere ................................. 115

8.5. Barne- og ungdomsarbeider: Regional variasjon i forventninger om vekst ..... 118

8.6. Behovet for nye fagkombinasjoner ........................................................... 119

8.7. Behovet for nye opplæringsarenaer .......................................................... 120

9. UTDANNINGSTILBUD, ETTERSPØRSEL OG REGIONAL ROBUSTHET .................. 123

9.1. Yrkesstruktur og behov for framtidig rekruttering ....................................... 127

9.2. Utdanningssystemets robusthet ............................................................... 132

9.3. Regionens robusthet ............................................................................... 133

10. LITTERATURLISTE ..................................................................................... 137

11. VEDLEGG ................................................................................................. 141

Vedlegg A: Metode og datapresentasjon ............................................................. 142

Vedlegg B: Framskrivinger av folketallet etter aldersgrupper for hver av kommunene i
regionen. ........................................................................................................ 154

Vedlegg C: Indekstall for yrker og yrkesgrupperinger ........................................... 156

Vedlegg D: Antall lærekontrakter per lærefag ..................................................... 157

Vedlegg E: Lærebedrifter etter tettsted i Nordhordland (status per okt. 2018) ........ 159

Vedlegg F: Lærefag uten godkjente lærebedrifter i Nordhordland .......................... 160

Vedlegg G: Intervjuguide ................................................................................. 161



1

1. KOMPETANSE OG UTDANNING I NORDHORDLAND: Strukturer,
samarbeid og erfaringer fra regionen

Dette prosjektet tar for seg kompetanse og utdanning i Nordhordland. Studien tar for seg

strukturelle forhold knyttet til befolkning, næringsliv og sysselsetting. Dessuten omhandler den

utdanningstilbudet i den videregående skolen, og hvordan videregående opplæring involverer

skoler og virksomheter i ulike former for opplæringssamarbeid, og erfaringene omkring dette.

En viktig problemstilling er i hvilken grad utdanningen møter arbeidslivets kompetansebehov, en

annen omhandler private og offentlige virksomheters bidrag til utdanning og opplæring. Bestillerne

av kompetanse er i den sammenheng både det arbeidslivet regionen har nå, men også behovene

for framtiden. Det handler om kompetanse til å videreutvikle, omstille og skape nye virksomheter

og jobber. Sentralt i alt dette er forutsigbarhet i form av kontinuitet og langsiktighet, i tillegg til

kvalitet i utdanningsinnhold og pedagogiske opplegg.

Utdanningstilbyderne i regionen har et spesielt ansvar for å dekke regionens kompetansebehov,

men samtidig skal de representere en plattform for utdanning som også gjør elevene attraktive for

jobber andre steder. Et regionalt behov med forankring, hvor flere parter bidrar til et kollektivt løft,

gir eierskap og engasjement. Studien viser klart at det regionale perspektivet er en viktig sosial

kapital som bør tas på alvor i forståelsen av motivasjoner, betingelser og implementering av

opplæringssamarbeid. For utdanningen handler det om å være relevant, attraktiv og med

orientering mot samfunnets ulike behov. Deriblant handler det om å utdanne framtidas

arbeidskraft.

Figur 1: Regionalt samspill i utdanning og opplæring
Kilde: Kompetanseprosjektet for Nordhordland

SKOLE

ARBEIDSLIVINDIVID
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Figur 1 gir en forenklet framstilling av relasjoner mellom de ulike aktørene, hvor individet

representerer elever, lærere, arbeidskraft og innbyggere som hver for seg og sammen bidrar til å

forme lokalsamfunnet, utdanningene og de opplæringsaktivitetene som inngår. Arbeidslivet utgjør

virksomheter både innen offentlig og privat sektor, med næringsliv og institusjoner, i tillegg til

organisasjoner som bidrar til kompetanseutvikling og opplæring i regionen.

Skolen utgjør med referanse til mandatet først og fremst opplæring knyttet til de tre videregående

skolene i regionen, som omfatter studiespesialisering og yrkesfag. Mandatets avgrensing tematisk

og størrelsesmessig, har gjort at arbeidslivsperspektivet har fått større oppmerksomhet enn de to

andre dimensjonene. Elev- og arbeidskraftperspektivet er dekket dels gjennom sekundærdata, dels

indirekte gjennom intervjudata, men ikke gjennom egne elevintervjuer. Detaljene omkring

skolenes ulike gjøremål og prosjekter er av hensyn til omfanget ikke komplett, men fokusert på de

koblinger som direkte knyttes til relasjoner og samarbeid med arbeidslivet.

Utdanning som verktøy for en bærekraftig samfunnsutvikling har klart vært mest opptatt av høyere

utdanning. Verdien av videgående utdanning i samfunnsutvikling er klart underkommunisert, og

har dessuten gjerne hatt en slagside med mye fokus på frafallsproblematikk. I dette prosjektet

prøver vi å få fram detaljert status og erfaringsbasert analyse. I dette ligger det også et behov for

å reflektere over de spesielle forutsetninger og betingelser som kan knyttes til denne regionens

geografiske kontekst og størrelse, med sine spesielle ressurser både i forhold til topografi og

avstander, demografi og næringsutvikling.

Vår metodikk i studien har vært å produsere oppdaterte analyser basert på kombinasjoner av ulike

datakilder og perspektiver. Dette inkluderer sekundærstatstikk i form av data vi har fått gjort

tilgjengelig gjennom spesialkjøringer fra Statistisk sentralbyrå, data som tar utgangspunkt i

Brønnøysundregistrene, Hordaland fylkeskommune og FinnLærebedrift fra utdanning.no.

Datainnsamling ble utført i perioden april-november 2018, og inkluderer 93 intervjuer blant foretak

og offentlige institusjoner, og i tillegg 9 fokusgruppe- og nøkkelinformant-intervjuer blant

kommuner og andre institusjoner. De ulike datakildene har gitt oss god innsikt på mange felt, men

samtidig en nøktern erkjennelse om at vi burde hatt enda mer innsikt og tid til fordypning. Vi

skriver for lesere i Nordhordland, men også med innhold for de som ikke kjenner regionen så godt.

Etterfulgt at denne korte innledningen som også gir en kortfattet oversikt over definisjoner og

datakilder, har vi i vedlegget en mer detaljert oversikt over datakilder, metode og utvalg. Kapittel

2 tar for seg den strukturelle oversikten av befolkning, utdanningsnivå, arbeidsmarked med

næringer og yrker i regionen. Kapittel 3 omhandler lærebedrifter i Nordhordland basert på

kvantitative datakilder, men også informasjon om virksomheters motivasjoner og strategier knyttet

til det å utdanne lærlinger. I kapittel 4 har vi tatt for oss utdanninger og institusjoner, før vi i

kapittel 5 analyserer møteplasser og samarbeidsformer mellom skole og virksomhet. Et dypdykk i

lærlingeløpet omfattes av kapittel 6, mens kapittel 7 ser på den generelle rekrutteringssituasjonen

og virksomheters sosiale engasjement. Kapittel 8 tar opp spørsmålet om kompetanse og

arbeidskraften for framtida slik vi kan lese det ut fra vårt materiale. I kapittel 9 bringer vi det hele

sammen under tittelen utdanningstilbud, etterspørsel og regional robusthet. Her sammenfattes
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viktige funn knyttet til status, dynamikk og erfaringer, før vi avslutter med noen praktiske råd og

anbefalinger. Kapittel 9 kan leses både som et selvstendig sammendrag og konklusjon av studien.

Spesielt interesserte vil i Appendiks få innsikt i oversikter over kilder, datadetaljer og den

intervjuguiden vi har anvendt.
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1.1. Definisjoner og datakilder
Flere detaljer om definisjoner, data, utvalg, kilderog analyser er gjengitt i vedlegg A.

Geografisk studieområde er Nordhordland, derunder kommunene Austrheim, Fedje, Gulen,

Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, og Solund.

Videregående skoler ligger i Austrheim, Lindås og Osterøy. Skolenære kommuneri denne

sammenheng er Austrheim, Lindås, Meland og Osterøy. Disse har under en time reisevei med

offentlig transport fra kommunesentrum til en videregående skole i regionen. Øvrige kommuner

(Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund) har over en time reisevei til videregående

skole.

Data brukt i rapporten omhandler befolkning, bedrifter, yrker og sysselsetting etter arbeidssted

(inndeling etter STYRK-08), lærebedrifter, lærekontrakter og praksisplasser i regionen. Data

kommer fra kilder som SSB, Brønnøysundregistrene, Utdanning.no, Opplæringskontoret for

Nordhordland. Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

FinnLærebedrift-registeret har vært utgangspunkt for mange av analysene. Det er noen

svakheter i hvordan registeret er bygget opp, som blant annet fører til en feilaktig lav ratio mellom

aktive og sovende lærebedrifter hvis man ikke korrigerer for feilkilder i offentlig sektor. For at dette

skal bli riktig har vi tatt ut offentlig sektor fra analysene av regionen.

Virksomhetsstørrelser defineres etter antall ansatte som små (0-19 ansatte) eller store (20 eller

flere ansatte).

Bedrifter er i rapporten synonymt med virksomheter. En virksomhet er av SSB definert som «en

lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt

næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger)». Det betyr at i denne studien vil et foretak

være registrert per virksomhet i materialet.

Lærebedrifter klassifiseres som aktive (godkjent lærebedrift med lærling), sovende (godkjent,

uten lærling) og ikke godkjent.

Intervjuutvalget består av virksomheter i både privat og offentlig sektor i kommunene, innen

spekteret av næringer og størrelser. Utvalget omfatter i alt 77 private virksomheter (hvorav 51 har

lærlinger), 16 offentlige virksomheter og personer (hvor alle kommuner har lærlinger), samt 9

intervjuer med andre relevante aktører.

Næringsinndelingen brukt i rapporten kan leses i Tabell 1. Forkortelsene vil brukes

gjennomgående i alle relevante tabeller i rapporten.
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Tabell 1: Gruppering av næringskoder fra SSB

FORKORTELSE NÆRINGSKODE NÆRING

Primær 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske

Industri 05-09

10-33

Bergverk, utvinning og industri

Bygg mm. 35-43 Bygg og anlegg, el. og vannforsyning.

Transport mm. 49-53 Transport og lagring

Forr/tekn.tj. 58-82 Forretningsmessig tj. IKT, finans og tekniske tj.

Handel mm. 45-47,

54-56

Varehandel, overnatting, servering

Off.adm. 84 Offentlig administrasjon mm.

Helse.sos. 86-88 Helse- og sosialtjenester

Utdanning 85 Undervisning

Pers.tj. 90-99 Personlig tjenesteyting

Uoppgitt Virksomheter med manglende registrering
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2. STRUKTURELL BESKRIVELSE AV NORDHORDLAND

Hensikten med dette kapitlet er å vise hvordan Nordhordland ligger an når det gjelder viktige

bakgrunnsfaktorer for regional utvikling. Kapitlet tarførst for seg befolkningsstruktur som bl.a. er

viktig for framtidig tilgang på elever og arbeidskraft, og for etterspørsel etter tjenester. Deretter

undersøkes befolkningens utdanning mht. nivå og fagfelt, og deretter viser vi arbeidsplassdekning

og pendling ut og inn av regionen.

Siste del av kapitlet omhandler nærings- og yrkesstruktur. Det gir en kortfattet gjennomgang av

næringsstrukturen i Nordhordland, med fokus på virksomheters størrelse, næringssammensetning

og lokalisering. Virksomheter i offentlig sektor er ikke med i tallmaterialet i dette kapittelet, med

unntak av der hvor det er spesifisert. Deretter vises trender for ulike yrker, hvor vi spesifikt har

sett på aldersprofilen til yrkesgruppene for å identifisere hvor det er mest behov for

generasjonsskifter. Kapitlet kommer også inn på hvordan yrkestallene har vært påvirket av

markedskonjunkturer som nedgangen i oljeindustrien, mer turbulente tider for bygg-næringen og

omlegginger av oppgavefordeling for offentlig sektor.

I sum gir disse analysene innspill til forståelsen av elevgrunnlag, utdanningsnivå og kjennetegn ved

arbeidsmarkedet. Noen av tallene har dessuten vært viktig for dimensjonering og sammensetning

av utvalg for intervjuundersøkelsen som gjennomgås isenere kapitler.
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2.1. Befolkning, utdanning og arbeidsplassdekning

Folketall og bosettingsmønster
Regionen består av 10 kommuner (pr 2018) som til sammen har et folketall på nær 46000 1. Lindås

er størst med nær 16 000 innbyggere og deretter kommer Meland og Osterøy med ca. 8000 hver.

De minste kommunene er Modalen, Solund og Fedje, som hver har færre enn 1000 innbyggere (se

Figur 2). Fra 1.1.2020 blir Radøy, Meland og Lindås slått sammen til Alver kommune som da blir

den klart største kommunen med til sammen 29 000 innbyggere – altså over 60 prosent av

regionens befolkning.

Figur 2: Folketallet etter kommune 2000 og 2018, og prosentvis endring 2000-2018.
Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 07459.

Regionen har 25 tettsteder som til sammen huser 23 000 innbyggere, dvs. halvparten av regionens

folketall. Regionen er dermed langt mindre urbanisert enn landet som helhet; i Norge bor 82

prosent av befolkningen i tettsteder 2. Regionsenteret Knarvik er det største tettstedet med om lag

6000 innbyggere. Bare sju kilometer unna ligger det nest største tettstedet Frekhaug med ca. 3000

innbyggere. Andre større tettsteder er Lindås, Leknes, Manger og Valestrandsfossen. De øvrige

tettstedene er ganske små, og i Modalen og Masfjorden er det ingen tettsteder ifølge SSB sin

definisjon 3.

Siden år 2000 har folketallet i regionen vokst med 20 prosent - noe som er to prosentpoeng mer

enn landet som helhet. Figur 2 viser at veksten ikke har vært like stor i hele regionen.

1 45847 pr.1.1.2018, ifølge SSB
2 Kilde: SSB, Befolkning i tettsteder pr. 1.1.2018.
3 Definisjon av tettetsted: Minimum 200 innbyggere, og ikke mer enn 50 m mellom husene i klyngen.
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Nabokommunene til Bergen (Meland, Lindås, Osterøy) har vokst raskest, mens kommunene lengst

unna Bergen har krympet. Også internt i hver kommune har veksten vært størst i de mest sentrale

delene. Denne skjeve utviklingen kommer av et sentraliserende flyttemønster som har pågått i

flere årtier. Dette har gradvis tappet utkantene for unge voksne og dermed bidratt til å redusere

vekstpotensialet i disse delene av regionen.

Vekstpotensial: alderssammensetning og flytting
Grunnen til at folketallet i Nordhordland har vokst kraftigere enn landet som helhet, er først og

fremst at aldersstrukturen har vært gunstig, og at fruktbarheten har ligget over

landsgjennomsnittet. Regionen har dermed hatt fødselsoverskudd (flere fødsler enn dødsfall) i

mange år (se Figur 3), og de siste 10 år har denne naturlige tilveksten ligget på gjennomsnittlig

171 personer pr år. Det er de største kommunene Lindås, Meland, Osterøy og Radøy som bidrar til

overskuddet. Austrheim har så vidt gått i pluss de senere årene, mens de øvrige kommunene har

en aldersstruktur som gjør at fødselsoverskuddet har blitt negativt. Fruktbarheten i Norge er på

veg ned; i 2008 fikk hver kvinne i gjennomsnitt 1,96 barn, i 2017 var dette tallet sunket til 1,62.

Til sammenlikning var tilsvarende tall for Hordaland 2,01 og 1,67 4. For at det ikke skal bli nedgang

i befolkningen på lang sikt, må dette tallet ligge på ca. 2,07 (da ser man bort fra vekst grunnet

innvandring).

Innvandring har bidratt mye til folketallsvekst og til foryngelse av befolkningen, men ikke mer her

enn for landsgjennomsnittet. Innvandringen har kommet alle kommunene i regionen til gode, -

også de kommunene som i mange år har hatt netto innenlandsk flyttetap. Innvandringen har til en

viss grad kompensert for fraflytting i fraflyttingskommunene samtidig som den har forsterket

veksten i tilflyttingskommunene. Utviklingen de siste 3-4 årene tilsier at dette tilskuddet til

befolkningsveksten er på veg ned. For regionen som helhet ble nettoinnvandringen redusert fra

429 personer i 2009 til 82 personer i 2017. Regionen har i gjennomsnitt blitt tilført 250

innvandrere netto pr år de ti siste årene. Til sammenlikning har den innenlandske flyttingen bidratt

med 100 pr år i gjennomsnitt.

Regionen samlet har hatt netto innenlandsk tilflytting flesteparten av årene; først og fremst på

grunn av at mange har flyttet fra Bergen til Meland og Osterøy 5. I 2017 hadde imidlertid regionen

for første gang de siste ti år netto fraflytting (se Figur 3). Dette kommer av at Radøy, Lindås,

Gulen og Fedje hadde større tap enn årene før, samtidig som Meland ikke bidro like sterkt til vekst

som tidligere år. Det er for tidlig å si om den svakere utviklingen for Lindås, Meland og Radøy vil

fortsette. For disse kommunene vil utviklingen på boligmarkedet i Bergensområdet og nye Alver

kommune spille inn. Forbedrede samferdselsløsninger vil kunne øke regionens attraktivitet både

med tanke på bosetting og lokalisering av næringsvirksomhet fra Bergen som opplever

arealknapphet.

4 Kilde: SSB, tabell 04232. Fruktbarhetstall presenteres ikke på kommunenivå.
5 Tall for dette finnes i fylkeskommunens flyttematrise (2016) www.statistikk.ivest.no
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Figur 3: Dekomponert befolkningsutvikling 2008-2017 i regionen etter fødselsoverskudd,
nettoinnvandring og netto innenlandsk innflytting. Antall.
Kilde: SSB Statistikkbanken tabell 09588 og 06913.

Siste tiårsperiode er det bare Meland og Osterøy som har hatt netto tilflytting hvert år. Hadde det

ikke vært for siste året (2017), hadde også Lindås vært i denne situasjonen. De minste

kommunene Modalen, Fedje og Solund har flere år med flyttetap bak seg, mens de øvrige

kommunene kommer i en mellomstilling. Regionen ser ut til å ha samme flyttedynamikk som

landet som helhet, der tommelfingerregelen lenge har vært at jo mer sentralt en kommune er

lokalisert, jo større vekst.

Flyttemønsteret har sterk innvirkning på aldersstrukturen i befolkningen siden de aller fleste som

flytter er i aldersgruppen mellom 20 og 35 år. Det følger av dette at også aldersgruppen 0-5 år

flytter mye. Når barna begynner på skolen er det langt færre som flytter fra den kommunen de bor

i. Dermed varierer aldersstrukturen og vekstpotensialet kraftig mellom kommunene i regionen.

Som helhet er regionen likevel del av et område som har hatt sterk vekst, og som kommer til å

vokse fortere enn landsgjennomsnittet framover, ifølge SSB sine prognoser.
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Framskrivinger

SSBs hovedframskrivning viser at i 2040 vil regionen ha vokst med ca. 8000 personer til 53917 6.

Det tilsvarer en vekst på 18 prosent, noe som er svakere enn foregående 20-årsperiode – men dog

betydelig sterkere enn det Norge som helhet er forventet å vokse med (14,3 prosent). Det er store

usikkerheter forbundet med framskrivinger, særlig knyttet til nivået på ut- og innvandring. Alt

annet likt, vil veksten halveres til ni prosent uten ut-/innvandring. Dersom vi i tillegg ser bort fra

innenlandsk flytting (eller med andre ord forutsetter balanse mellom ut- og innflytting), vil

regionen som helhet bare vokse med 3,5 prosent. Det er likevel verd å merke seg at ikke alle

regioner har en aldersstruktur som innebærer «egenprodusert» vekst.

Figur 4: Framskrivinger av folkemengden basert på MMMM-alternativet (se tekstboks).
2018-tallene er faktisk folketall, og er satt lik 100. Kilde: SSB, tabell 11668.

6 Basert på hovedalternativet MMMM i SSBs framskrivinger,tabell 11668.
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Både for den totale folkemengden og for enkelte aldersgruppene er det store variasjoner i

vekstanslagene mellom kommunene i regionen (se Figur 4). Mens Meland forventes å ha en

fortsatt sterkt vekst, er utsiktene mer moderate for de øvrige kommunene. Merk likevel at det bare

er Solund og Fedje som har negativ vekst i denne framskrivingen. I forrige 20-årperiode hadde

også Gulen og Masfjorden nedgang. Nedgang til tross, også disse kommunene kommer til å ha

sterk vekst i antall eldre framover (se Figur 5). Aldersgruppen fra 67 år og oppover kommer til å

vokse i alle kommunene, og aller mest i Lindås og Radøy; sterk vekst blir det også i Osterøy. I

disse kommunene bidrar bl.a. tidligere «bølger» av unge innflyttere sterkt til at de framover får en

kraftig vekst i den eldste aldersgruppen. Meland som fikk sine innflyttingsbølger senere, har langt

fra like sterk vekst i denne aldergruppen. (Prognoser for den enkelte kommune finnes i vedlegg B).

Med tanke på at antall eldre har betydning for dimensjonering av pleietjenester framover, kan vi

nevne at veksten i aldersgruppen 80+ antas å bli svakere i Nordhordland enn for landet som

helhet, med vekst på hhv. 43 og 46 prosent i samme prognoseperiode.

For regionen sett under ett vil denne aldersgruppen ha vokst med nær 5000 personer eller 65

prosent til 2040 (se Figur 5). De eldste kommer med andre ord til å stå for omtrent 58 prosent av

den forventende tilveksten i regionen. Siden denne aldersgruppen bare i beskjeden grad flytter på

seg, er det all grunn til å tro at anslagene for denne framskrivingen er nokså sikre – dersom det

ikke skulle bli drastiske endringer i dødelighet eller i flyttemønsteret til de eldre.

Figur 5: Framskrevet folkemengde for utvalgte år for regionen etter aldersgrupper, og
endring 2018-2040.
2018-tallene er registrert folkemengde, mens tall for øvrige årstall er prognoser basert på MMMM-
alternativet. Antall. Kilde: SSB, tabell 11668.
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Utviklingen i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 har bl.a. betydning for mange som kommer til å gå i

barnehage og grunnskole i regionen i årene framover. For begge disse aldersgruppene er det

ventet nedgang i Radøy, Fedje, Masfjorden, Solund og Modalen, og vekst i de øvrige – slik at totalt

sett blir det vekst i regionen på hhv. 2 og 8 prosent i regionen. Sterkest vekst blir det på Osterøy,

der disse aldersgruppene ventes å vokse med hhv 4 og 22 prosent fra i dag til 2040. Fedje står

overfor en halvering av antall barn i grunnskolealder, og i Solund og Modalen kan nedgangen bli på

rundt 30 prosent. Nedgangen i antall barn i barnehagealder forventes å blir størst i Radøy og

Fedje.

Aldersgruppen 20-66 år representerer den yrkesaktive befolkningen, og størrelsen på denne er

viktig bl.a. med hensyn til verdiskaping, skatteinngang, kjøpekraft og boligbygging. Det er derfor

ikke et godt tegn at det ventes nedgang i sju av regionens 10 kommuner for denne aldersgruppen.

Forventet vekst i Meland, Lindås, Austrheim og Osterøy gjør likevel at denne aldersgruppen i

regionen samlet antas å vokse med 11 prosent, eller med 2900 personer, fra i dag til 2040. Meland

vil alene bidra med vel 2000 av dem.

Når det gjelder aldersgruppen 16-19 år der flesteparten går i videregående skole, så er dette den

eneste aldersgruppen det forventes nedgang i for regionen som helhet fram mot 2040. Regionen

har i dag ca. 2500 ungdommer i denne aldersgruppen, og i nærmeste framtid vil antallet falle til

ca. 2400 (år 2022), for deretter å stige sakte igjen mot 2040. Figur 6 viser at utviklingsbanene vil

være forskjellig for de ulike kommunene, og for flere av dem vil utviklingen gå i bølger fram mot

2040. Meland, Osterøy og Masfjorden vil få vekst i denne aldersgruppen, mens de øvrige kan vente

nedgang. Fedje står overfor en ventet halvering av denne ungdomsgruppen, og i 2040 er

prognosen ikke på mer enn 16 personer. Også i Modalen, Solund og Masfjorden vil tallet på

ungdommer 16-19 år være svært lavt med hhv. 18, 28 og 91 personer. Slår dette til, vil det

begrense rekrutteringsgrunnlaget til de videregående skolene i området, og ikke minst tilgangen på

lærlinger til arbeidslivet i disse kommunene. I regionen er det er normalt «bare» om lag 85 prosent

som rekrutteres til videregående skole, og bare halvparten velger i yrkesfag (jf. Skolebruksplan

2017-2030, Hordaland fylkeskommune, i.d.). I tillegg velger en økende andel å gå videre til høyere

studier. Dette er utviklingstrekk som er med på å redusere antallet potensielle lærlinger framover,

særlig i de minste kommunene i regionen.

Kommunene i region kan grupperes i tre etter vekstkraft. Størst vekst vil Meland, Osterøy, Lindås

og Austrheim få; de har vekst i alle aldersgrupper, med unntak av at Lindås og Austrheim

forventes å få nedgang i aldersgruppen 16-19 år. Deretter er Masfjorden og Gulen - en duo som

begge forventes vekst i de yngre aldersgruppene, men samtidig nedgang blant de som er i

yrkesaktiv alder. Den siste gruppen har svake utsikter til vekst, med nedgang i alle aldersgrupper

bortsett fra aldersgruppen 67 år og eldre, og består av Modalen, Fedje, Solund og Radøy. I denne

sammenheng kan det være interessant at dersom vi forutsetter stopp i all flyttevirksomhet, er det

bare de fire sistnevnte kommunene som ville hatt vekst i den yngste aldersgruppen fram mot

2040 7. Det speiler hvem som vinner og hvem som taper i flytteregnskapet.

7 Det tilsvarer SSBs MM00-alternativ. Statistikkbanken, tabell 11668
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Figur 6: Utvikling i folketall 2010-2018 (hele linjer) og framskriving 2019-2040 (stiplete

linjer) for aldersgruppen 16-19 år.

Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 11668 MMMM-alternativet.
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Utdanningsnivå og fagfelt
Samlet sett har regionen et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet, fylkesgjennomsnittet

og noen av de nærmeste regionene. Det kommer til syne gjennom en litt høyere andel som har

grunnskole som høyeste utdanningsnivå, og en lavere andel som har utdanning på

høyskole/universitetsnivå (se Tabell 2).

Tabell 2: Befolkningen over 16 år etter høyeste fullførte utdanningsnivå. Andel 2017.
Utvalgte regioner. Kilde: Statistikk i Vest.

Grunn-
skole Vgs.

Fag-
skole

Universitets- og
høgskolenivå, kort

Universitets- og
høgskolenivå ,lang

«Nordhordland»,
(rapportens
studie-område 10
komm.) 28 45 3 19 4

Norge 26 37 3 24 10

Hordaland 24 38 3 24 10

Sogn og Fjordane 25 44 3 22 6

Bergen 22 33 3 27 14

Sunnhordland 26 45 4 21 5

Vest 29 42 4 20 6

Hardanger 23 48 3 20 5

Bjørnefjord 26 42 4 23 6

Osterfjorden* 31 45 3 17 4

HAFS* 29 44 4 19 4
* Modalen og Osterøy er inkludert i tallene for Osterfjorden, Gulen og Solund er inkludert i tallene
for HAFS-regionen. (i tillegg til at de inngår i Nordhordland)

Nordhordland utmerker seg med en høy andel som har videregående skole (og fagskole) som

høyeste fullførte utdanningsnivå (se detaljer i figur 2.6 og 2.7). Kjønnsforskjellene er store. Når vel

halvparten av regionens menn har videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå,

gjenspeiler det i stor grad at arbeidsmarkedet i regionen har et større innslag av arbeidsplasser der

etterspørselen etter håndverksfag og tekniske fag (i statistikken gruppert som Naturvitenskapelige

fag, håndverksfag og tekniske fag) der mannsandelen er veldig høy. Vel halvparten av

befolkningen har videregående utdanning innen dette fagområdet (se Tabell 3). Som blant annet

denne rapporten vil vise, har regionen satset betydelig på fagopplæring tilpasset et arbeidsmarked

preget av at oljeindustrien har hatt høyt aktivitetsnivå over lang tid.
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Tabell 3: Fagområder etter utdanningsnivå. Prosent av «sysselsatte etter bosted», 15-74
år. Merk at bare de som er i arbeid er inkludert her. 4. kvartal 2017. Kilde: SSB Statistikkbanken,
tabell 11615.

Vgs. Høysk/uni, kort Høysk./uni, lang

Allmenne fag 15

Humanistiske og estetiske fag 2 6 15

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 0 32 7

Samfunnsfag og juridiske fag 0 4 16

Økonomiske og administrative fag 9 11 9

Naturvitenskaps fag, håndverksfag og tekniske fag 51 16 30

Helse-, sosial- og idrettsfag 15 27 18

Primærnæringsfag 0 0 2

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 7 4 2

N= 10455 4715 1053

De store forskjellene i utdanningsnivå blant kvinner og menn som kommer til syne i Figur 7og Figur

8 er ikke spesiell for Nordhordland. Når det er langt flere kvinner enn menn med kort

høyskoleutdanning, så henger det sammen med at de store «kvinneyrkene» sykepleiere,

vernepleiere, lærere og førskolelærere er utdanninger på dette nivået, og det er yrker som finnes i

alle kommuner. Ingeniører og liknende kompetanseområder på dette utdanningsnivået er i større

grad valgt av menn, og slike yrker er ikke like geografisk spredd som «kvinnejobbene» på dette

utdanningsnivået; de er oftere konsentrert til større byer og næringsklynger. Når det gjelder lang

høyskole-/universitetsutdanning (master eller høyere), så er det bedre kjønnsbalanse. Den største

faggruppen også på dette nivået er Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag

(sivilingeniører o.l.) med overvekt av menn, og deretter kommer Helse-, sosial- og idrettsfag med

en moderat overvekt av kvinner (Tabell 3).
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Figur 7: Andel av befolkningen over 16 år som har videregående skole eller fagskole som
høyeste fullførte utdanningsnivå etter kjønn og kommune.
«Region» angir andelene for de 10 kommunene samlet sett. 2017. Søylene og de to øverste linjene
i tabellen viser summen av de med videregående og fagskoleutdanning som høyeste
utdanningsnivå, mens de to nederste linjene i tabellen angir hvor mange prosentpoeng av disse
som har fagskole som høyeste fullførte utdanningsnivå. Kilde: SSB, statistikkbanken tabell 09429.

Figur 8: Andel av befolkningen over 16 år som har kort eller lang høgskole-
/universitetsutdanning som høyeste fullførte utdanningsnivå etter kjønn og kommune.
«Region» angir andelene for de 10 kommunene samlet sett. 2017. Søylene og de to øverste linjene
i tabellen viser summen av kort og lang høgskole-/universitetsutdanning, mens de to nederste
linjene angir hvor mange prosentpoeng av disse som har lang høgskole-/universitetsutdanning som
høyeste fullførte utdanningsnivå (dvs. har mastergrad eller høyere grad).
Kilde: SSB, statistikkbanken tabell 09429.
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Utviklingen har gått i retning av at stadig flere tarutdanning på høyskole-/universitetsnivå. Det har

resultert i at alle kommunene i regionen har hatt vekst i andelen som harhøyskole-

/universitetsutdanning. Vi vil likevel påpeke at til tross for at andelen høyutdannede har vokst, så

har den ikke vokst like sterkt som i mer sentrale deler av landet. Faktisk er forskjellen til Bergen

bare blitt større og større. Det gjelder spesielt for de med lang høyskole-/universitetsutdanning (se

Figur 9).

Figur 9: Utvikling i andel av befolkningen over 16 år som har fullført lang høyskole-
/universitetsutdanning i Nordhordland sammenliknet med Bergen.
Lineære trendlinjer er satt inn. Merk stort hopp i periode fra første til andre stolpesett. Kilde: SSB
statistikkbanken, tabell 09429.

Også for kort høyskole-/universitetsutdanning har gapet til Bergen økt år for år, men økningen er

så liten at den knapt er merkbar (se Tabell 4). På videregående nivå har andelen ligget stabilt på

48-49 prosent over flere år i regionen, mens den har gått betydelig ned i Bergen. Når det gjelder

de med grunnskole som høyeste utdanningsnivå så har denne andelen vært på nedtur i begge

områder, og raskere i Nordhordland enn i Bergen. Her kan en bemerke at andel innvandrere spiller

inn. Mange innvandrere har vært registrert med «uoppgitt utdanning», men fra 2014 har SSB

fordelt disse på utdanningsnivå. Det har medført at andelen med grunnskole (og i noe mindre grad

for øvrige nivå) økte noe dette året. Det er knapt merkbart i Tabell 4, men nevnes fordi denne lille

økningen ikke må tolkes som en økning i tendensen til ikke å ta utdanning.
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Tabell 4: Utvikling i ulike utdanningsnivå i Nordhordland og i Bergen. Prosent.
Merk stort hopp i periode fra første til andre kolonne. Kilde: SSB statistikkbanken, tabell 09429.

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grunnsk Nordh 37,1 32,0 31,2 30,5 30,0 29,6 29,2 29,2 28,7 28,6 28,2

Berg. 28,8 25,0 24,5 24,1 23,6 23,2 22,7 23,0 22,5 22,4 22,1

Vgs. Nordh 48,5 48,5 48,2 48,2 48,4 48,1 47,9 48,9 48,7 48,4 48,5

Berg. 41,6 38,6 38,3 37,9 37,5 36,9 36,3 37,3 36,9 36,5 36,1

H/U, kort Nordh 11,9 15,1 15,5 15,8 16,3 16,6 16,8 17,6 18,1 18,3 18,6

Berg. 21,1 23,7 24,1 24,3 24,6 24,9 25,1 26,3 26,6 26,9 27,3

H/U, lang Nordh 1,8 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,8 4,0 4,3 4,3

Bergen 7,0 9,6 9,9 10,3 10,8 11,2 11,5 12,7 13,4 13,6 13,9

Oppsummert har regionen en solid arbeidsstyrke med utdanning på videregående nivå. Regionen

ligger en god del etter når det gjelder andel med det høyeste utdanningsnivået. Dette betyr ikke

nødvendigvis at folk oppvokst i regionen tar mindre utdanning enn i andre regioner, men det er et

eksempel på at flyttemønsteret blant høyt utdannede skaper store regionale forskjeller i

befolkningens utdanningsnivå. Høyt utdannede finner seg lettere relevant arbeid i større byer. I

den forbindelse er pendling en mulighet.

Arbeidsmarkedsdekning og pendling
I regionen er det bare Modalen og Gulen som er netto innpendlingskommuner, de øvrige har en

«underdekning» av arbeidsplasser (se Tabell 11). Sett under ett har regionen om lag 17000

arbeidsplasser og 22000 arbeidstakere; tilsvarende en arbeidsplassdekning på 76 prosent. Samlet

sett pendler 8 11000 ut av regionen og 6000 inn. Mer eksakt 9:

22 179 sysselsatte bor i regionen

5 781 pendler inn til regionen, 43 prosent er kvinner

11 023 pendler ut av regionen, 39 prosent er kvinner

16 937 har sitt arbeidssted i regionen

Pendlingsstrømmene gjenspeiler i stor grad hvor lett det er å komme seg til store

arbeidsplasskonsentrasjoner. Det er få som pendler til og fra øykommunene Solund og Fedje, mens

det er mange pendlingsstrømmer ut og inn og på tvers mellom Meland, Lindås og Austrheim. Tabell

5 viser at det likevel er mest pendling til Bergen, vel 5500 sysselsatte i vår region har sitt

8 Statistikken forteller bare hvem som har arbeidsplassen sin i en annen kommunen enn de bor i, ikke hvor
mange som fysisk reiser mellom kommunene (folk kan f.eks. ha hjemmekontor).
9 Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 11617. 4. kvartal 2017 for befolkningen 15-74 år.
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arbeidssted i Bergen. Omvendt har 1689 bergensere arbeidssted i vår region. Videre har om lag

500 i regionen arbeidsplassen sin på sokkelen.

Figur 10: Figuren viser innpendlere i prosent av arbeidsplasser i innpendlingskommunen
(sysselsatte etter arbeidssted) og utpendlere i prosent av sysselsatte i
utpendlingskommunen (sysselsatte etter bosted). Tabellen viser også arbeidsplassdekning,
målt som sysselsatte personer med arbeidssted i kommunen i prosent av sysselsatte personer
bosatt i kommunen. Dekningsgrad under 100 betyr at kommunen har «underskudd» av
arbeidsplasser, slik at noen arbeidstakere «må» pendle til arbeid i andre kommuner. 4. kvartal
2017, sysselsatte i alder 15-74 år. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 11616.

Bergen er største arbeidssted for pendlere fra Fedje, Solund, Osterøy, Meland og Lindås. Lindås,

med regionsenteret Knarvik, får hele 2500 pendlere fra regionen og Bergen, og er største

arbeidssted for pendlere fra Radøy og Austrheim og Modalen. Masfjorden og Gulen har stor

utveksling med hverandre, men der Gulen er største mottakerkommune. En kan ellers merke seg

at det er mye pendling ut av Osterøy og Radøy, men lite innpendling.
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Tabell 5: Pendlingsmatrise 4. kvartal 2017 for sysselsatte 15-74 år. Bostedskommune
vertikalt og arbeidskommune horisontalt. Diagonalen viser hvor mange som arbeider i egen
bostedskommune og disse er ikke tatt med i summen i nederste rad. Merk at matrisen ikke gir hele
pendlingsbildet for regionen, da det også pendles til og fra kommuner som ikke er med i denne
tabellen. Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 03321.

Bosted

Arbeidssted

Bergen
Mo-
dalen

Oster-
øy

Me-
land

Rad-
øy

Lind-
ås

Austr-
heim

Fed-
je

Mas-
fjorden

Gul-
en

Sol-
und

Bergen 125079 14 297 342 80 814 64 9 20 43 6
Modale
n 14 116 1 3 0 17 0 0 3 0 0

Osterøy 1353 3 2309 16 1 59 0 1 2 2 0

Meland 1502 3 21 1310 42 675 29 2 5 3 1

Radøy 434 1 8 75 1095 470 119 1 4 6 0

Lindås 1893 16 28 389 175 3929 233 5 37 30 1

Austrh. 132 0 3 10 37 367 582 4 2 13 3

Fedje 30 0 0 0 2 10 6 164 0 1 0

Masfj. 77 7 2 10 3 61 4 1 444 148 0

Gulen 64 2 1 5 2 35 9 1 54 894 3

Solund 10 0 0 0 0 0 0 0 1 4 314

Sum* 5509 46 361 850 342 2508 464 24 128 250 14

Det er forbausende små forskjeller mellom de som pendler ut og de som pendler inn med hensyn

til utdanning og næringstilhørighet når vi ser regionen under ett. Det er likevel relativt flere

utpendlerne (35prosent) enn innpendlere (26prosent) som jobber innen næringsgruppen

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenenster, forretningsmessig tjenesteyting,

eiendom. På den andre siden er det flere innpendlere enn utpendlere som jobber innen

Undervisning (10 vs. seks prosent) og Helse- og sosialtjenester(19 vs. 15 prosent). Når det

gjelder utdanningsnivå er arbeidsplassdekningen 10 :

78 prosent for de med grunnskoleutdanning

73 prosent for de med videregående skole eller fagskole

82 prosent for de med kort høyskole-/universitetsutdanning

80 for de med lang høyskole-/universitetsutdanning

Det er altså de med høyskole-/universitet som i minst grad «må» ut av regionen for å jobbe. I

neste delkapittel går vi nærmere inn på nærings- og yrkesstruktur i regionen.

10 Det gis ikke statistikk over utdanningsnivå til pendlere, derfor brukes arbeidsplassdekning i stedet,regnet
som antall «sysselsatte etter arbeidssted» delt på «sysselsatte etter bosted» for hvert utdanningsnivå.
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2.2. Næringsstrukturen i Nordhordland

Virksomhetsstørrelser og næringer
Figur 11 viser sammensetningen av virksomhetsstørrelser i Nordhordland blant privateide

virksomheter. Figuren viser at store deler av næringslivet i regionen (62 prosent) kan

kategoriseres som små virksomheter 11 . Nesten halvparten av virksomhetene (47 prosent) har 9

eller færre ansatte.

Samtidig er det er 57 virksomheter i regionen (4,6 prosent) som har 50 ansatte eller mer, og av

disse er det kun 12 som har 250 ansatte eller mer. Blant disse 12 finner vi både store, nasjonale

aktører som har produksjon eller annen virksomhet i Nordhordland, og lokale aktører.

Figur 11: Antall og andel virksomheter i Nordhordland etter størrelse (ekskl. off. sektor)
per jan. 2019 (N=960) Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og Brønnøysundregisteret.

Videre er næringssammensetningen i regionen vist i Figur 12. Vi har delt inn regionen i ti

næringsgrupper (jf. Tabell 1) hvorav ni brukes i analysene. I disse kjøringene er det ingen

offentlige virksomheter. Kategorien «helse og sosial» inneholder dermed kun privateide

helsevirksomheter, barnehager og lignende. På samme måte inkluderer «utdanning» kun private

utdanningsinstitusjoner.

Figur 12 viser at Handel, bygg og forretningsmessig tjenesteyting er de tre næringene i regionen

med flest virksomheter, henholdsvis 244, 242 og 112. Alle disse har også mellom 84 og 87 prosent

små virksomheter, og er dermed de næringene med høyest andel små (jf. Næringsdataen viser få

virksomheter innen helse og sosial (64), og av disse er vel halvparten små virksomheter. Helse og

sosial-sektoren er likevel den næringen med desidert flest sysselsatte i regionen (jf. Tabell 7), men

disse er stort sett offentlig ansatte. De tre næringene med flest sysselsatte er helse, industri og

11 Små virksomheter er i denne studien definert som virksomheter med 19 ansatte eller færre. Store
virksomheterhar 20 ansatte eller flere.
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bygg. Det er til sammen omtrent 9000 ansatte i disse tre næringene. Dette utgjør over halvparten

av de sysselsatte i regionen.

Det er færrest virksomheter innen utdanning (18), personlig tjenesteyting (51), primærnæringer

(54) og transport (68). Av private utdanningsinstitusjoner i regionen er omtrent halvparten (55

prosent) store virksomheter med over 19 ansatte. Tallet for de øvrige tre er omtrent 20 prosent (jf.

Tabell 6).

Figur 12: Antall virksomheter etter næring i Nordhordland (ekskl. off. sektor)
Figuren viser antall virksomheter etter næring i Nordhordland per januar 2019, samt
prosentandeler av totalt antall på 960 virksomheter. Offentlige virksomheter er ikke inkludert.
Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og Brønnøysundregisteret.

Næringsdataene viser få virksomheter innen helse og sosial (64), og av disse er vel halvparten små

virksomheter. Helse og sosial-sektoren er likevel den næringen med desidert flest sysselsatte i

regionen (jf. Tabell 7), men disse er stort sett offentlig ansatte.

De tre næringene med flest sysselsatte er helse, industri og bygg. Det er det til sammen omtrent

9000 ansatte i disse tre næringene (jf. Tabell 7). Dette utgjør over halvparten av de sysselsatte i

regionen.
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Tabell 6: Antall bedrifter etter størrelse fordelt på næring (ekskl. off. sektor)
Tabellen viser antall virksomheter etter størrelse (antall ansatte) per næring i Nordhordland i
januar 2019. Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og Brønnøysundregisteret

NÆRING 1-2 3-9 10-19 20-49 20-249 250< UOPPGITT TOTAL

Primær 12 17 9 6 3 1 6 54

Industri 11 37 18 14 18 2 4 104

Bygg mm. 79 98 32 21 8 4 242

Transport mm. 17 22 13 10 5 1 68

Forr.tj. 27 48 19 9 4 5 112

Handel mm. 34 113 65 30 2 244

Helse.sos. 10 16 8 20 2 8 64

Utdanning 4 4 7 3 18

Pers.tj. 6 22 12 8 1 2 51

Uoppgitt 1 2 3

Total 197 377 180 125 44 12 25 960

Tabell 7: Tabellen viser sysselsetting etter arbeidsted i Nordhordland basert på
sysselsetting etter arbeidssted inndelt etter næring per 4 kvartal 2017.
Se vedlegg A (Yrker) for tekniske merknader til tallene, samt informasjon om yrkesklassifiseringen
STYRK-08. Kilde: SSB-registerdata, spesialkjøring for Kompetanseprosjektet Nordhordland-Rusten
et al 2019.

NÆRING ANTALL PROSENT

Jordbruk, skogbruk og fiske 781 5

Bergverk, utvinning og industri 2957 17

Bygg og anlegg, el. og vannforsyning. 2032 12

Transport og lagring 1199 7

Forretningsmessig tj. IKT, finans og tekniske tj. 1153 7

Varehandel, overnatting, servering 1716 10

Offentlig administrasjon mm. 774 5

Helse- og sosialtjenester 4011 24

Undervisning 1765 10

Personlig tjenesteyting (inkl. uoppgitt) 540 3

Total 16928 100
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Helse og sosial, som er den største næringen, målt i antall sysselsatte, er med sine vel 4000

ansatte omtrent av samme størrelse som industri og bygg og anlegg er til sammen. Disse to

sistnevnte er omtrent jevnstore.

Figur 13: Antall nyetableringer av foretak i Nordhordland 2008-2018
Kilde: SSB statistikkbanken, tabell 08076.

Figur 13 viser at takten på nyetableringer har økt noe siden 2008, og har økt sterkt etter en

dramatisk nedgang i kjølvannet av konjunkturendringer i oljenæringen i 2009. I 2018 sank antallet

nyetableringer fra toppåret 2017, men takten er likevel fortsatt økende. Figur 14 viser trenden i

nyetableringer per kommune. Kommunene med flest virksomheter har også flest nyetableringer

hvert år. Kommunene med lavest folketall har relativt stabilt antall nyetableringer fra år til år,

mens kommunene med høyere folketall varierer noe mer. Nyetableringer kommenteres også kort

under omtale av

kommunene.
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Figur 14: Nyetableringer av foretak fordelt på kommune 2008-2018
Kilde: SSB statistikkbanken, tabell 08076.

Næringsstrukturen i kommunene
Kommunene i Nordhordland er i ulike størrelser, både befolkningsmessig, arealmessig og

næringsmessig. Det er likevel en tydelig sammenheng mellom folketall per kommune (se kapittel

2.1) og antall virksomheter, hvor kommuner med flere innbyggere har flere virksomheter enn

kommuner med få innbyggere. Dette forholdet er konstant gjennom analysene, og vi ser flere

fellestrekk innad mellom kommunene som er små og de som er store, enn mellom gruppene.

Figur 15: Antall og andel virksomheter per kommune i Nordhordland (ekskl. off. sektor)
per jan. 2019 (N=960). Kilde: FinnLærebedrift og Brønnøysundregisteret

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall nyetableringer per kommune 2008-2018

Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås

Austrheim Fedje Masfjorden Gulen Solund

15

177

111 90

328

66
14 30

87
42

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås
Austrhei

m
Fedje

Masfjord
en

Gulen Solund

ANTALL 15 177 111 90 328 66 14 30 87 42

PROSENT 2 18 12 9 34 7 1 3 9 4

Antall virksomheter per kommune (ekskl. off.sektor)



27

Figur 16 viser antallet offentlige virksomheter per kommune (ekskl. off. sektor). I hovedsak er de

offentlige virksomhetene innen næringsområdene undervisning og helse og omsorg, men blant de

offentlige virksomhetene finner vi blant annet barnehager, sykehjem, offentlig administrasjon,

teknisk drift, kjøkkentjenester og regnskap.

Figur 16: Antall offentlige virksomheter per kommune per januar 2018 (N=259)
Kilde: FinnLærebedrift og Brønnøysundregisteret

Tabell 8 viser antall virksomheter etter størrelse per kommune, og Figur 16 viser antall

virksomheter etter næring per kommune. Her ser vi at sammensetningen varierer, og vi går derfor

noe nærmere inn på hver kommune. I denne gjennomgangen har vi også et blikk på

befolkningsutvikling, nyetablering og andre faktorer som spiller inn på strukturen i kommunene, og

vi og trekker ut det som er særegent for hver kommune.

Tabell 8: Antall bedrifter etter størrelse fordelt på kommune
Tabellen viser antall virksomheter etter størrelse (antall ansatte) for hver kommune i Nordhordland
i januar 2019. Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og Brønnøysundregisteret

KOMMUNE 1-2 3-9 10-19 20-49 50-249 250< UOPPGITT TOTAL

Modalen 5 4 4 1 1 0 0 15

Osterøy 34 68 32 21 11 8 3 177

Meland 29 43 18 12 8 1 0 111

Radøy 20 35 23 10 1 0 1 90

Lindås 56 138 66 48 11 3 6 328

Austrheim 16 26 10 10 4 0 0 66

Fedje 2 5 3 1 0 0 3 14

Masfjorden 9 11 3 7 0 0 0 30

Gulen 14 32 16 11 8 0 6 87

Solund 12 15 5 4 0 0 6 42

Total 197 377 180 125 44 12 25 960
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Modalen er kommunen med lavest folketall og nest færrest virksomheter. Det er kun registrert 11

offentlige og 15 andre virksomheter i kommunen, noe som utgjør ti prosent av totalen regionen.

Modalen kommune har flest virksomheter innen byggenæringen og kommunalt eide virksomheter,

og er opprinnelse for to større IT-bedrifter hvorav en har flyttet ut av kommunen. Den andre har

hovedkontor og driftsavdeling i Modalen, og opererer dessuten fra en rekke lokaliteter rundt om i

landet. Kommunen er en av to i regionen som har netto innpendling.

Osterøy er den nest største kommunen i regionen i folketall og antall virksomheter. Her er det 28

offentlige og 177 andre virksomheter, 17 prosent av totalt antall virksomheter. Osterøy har åtte av

de 12 virksomhetene i regionen med 250 eller flere ansatte, som en av tre kommuner i regionen

som har virksomheter i denne størrelsesklassen. De tre største næringene i antall virksomheter er

bygg, handel og industri. Osterøy skiller seg ut med en del småindustri i små bygder. Dette har sin

opprinnelse i at disse virksomhetene ble etablert som attåtnæringer til gårdsdrift. Ellers har

kommunen en større næringsklynge rundt Lonevåg og en annen rundt Valestrandsfossen. Disse

omfatter et bredt spekter av næringer.

Meland er den tredje største kommunen i folketall og antall virksomheter. Meland er også

kommunen som ifølge prognosene i kapittel 3.1.3 er forventet å få en 45 prosents økning i folketall

fram til 2040. Det er 27 offentlige og 111 andre virksomheter i kommunen, og de fire største

næringene i antall virksomheter er bygg, handel, helse og sosial, samt forretningsmessig

tjenesteyting. Flatøy i Meland er del av vekstområdet rundt Knarvik og kommunen planlegger

næringsutvikling der framover (Meland kommune, 2018). Meland vil fra 2020 bli del av nye Alver

kommune.

Radøy er den fjerde største kommunen i folketall og antall virksomheter. I følge prognosene i

kapittel 3.1.3. kan Radøy forvente stabilt folketall fram mot 2040. Kommunen har 37 offentlige og

90 andre virksomheter, noe som utgjør ti prosent av totalen i regionen. Kommunen har hatt

nedgang i antall nyetableringer siden 2016. De tre største næringene i antall virksomheter er bygg,

handel og industri, og næringslivet på Radøy er i stor grad samlet på Manger og i Bøvågen. Radøy

vil fra 2020 bli del av nye Alver kommune.

Lindås er kommunen med flest innbyggere og flest virksomheter, og er i en vekstsituasjon. Det er

68 offentlige og 397 andre virksomheter i kommunen, noe som utgjør omtrent en tredjedel av

totalen i regionen. 34 prosent av virksomhetene er små (3-9 ansatte), og kommunen har tre

virksomheter med 250 ansatte eller mer. De tre største næringene i antall virksomheter er handel

mm., bygg og forretningsmessig tjenesteyting (se Figur 17). Næringslivet er spredt, men med en

større klynge rundt Knarvik, samt at deler av Mongstad industriområde ligger i Lindås. Lindås vil

fra 2020 bli del av nye Alver kommune.
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Austrheim ligger midt på treet i folketall og antall virksomheter. Kommunen er forventet en svak

økning i folketall mot 2040. Det er 18 offentlige og 66 andre virksomheter i kommunen (syv

prosent av total) og Austrheim er en av tre kommuner som har hatt en liten oppsving i antall

nyetableringer siden 2016. De fire største næringene i antall virksomheter er handel og transport,

samt bygg og forretningsmessig tjenesteyting. Austrheim er dermed den eneste kommunen hvor

transport er en av de største næringene, dette omfatter både transport på vei og sjø. Deler av

Mongstad industriområde ligger i Austrheim.

Fedje er den nest minste kommunen i folketall, og den med færrest virksomheter. Kommunen har

ti offentlige og 14 andre virksomheter, totalt to prosent av regionens total.

Befolkningsframskrivingene viser en forventet befolkningsnedgang på over 20 prosent fram mot

2040. De to største næringene i antall virksomheter er bygg og handel, etterfulgt av transport og

forretningsmessig tjenesteyting. All næring er samlet på tettstedet på Fedje.

Masfjorden er den fjerde minste kommunen i folketall og den tredje minste i antall virksomheter.

Det er 19 offentlige og 30 andre virksomheter i kommunen, omtrent fire prosent av totalen.

Framskrivinger antyder at Masfjorden vil ha stabilt folketall fram mot 2040, men etablering av nye

virksomheter har hatt en nedgang på to tredjedeler siden 2016. Kun fire næringer er representert

blant virksomhetene i kommunen (sett bort fra offentlig sektor), og en overvekt av disse er innen

handel.

Gulen ligger også midt på treet i folketall og antall virksomheter. Det er 28 offentlige og 87 øvrige

virksomheter (ni prosent av total) i kommunen. De største næringene i antall virksomheter er bygg

og handel, etterfulgt av primærnæringer og forretningsmessig tjenesteyting. Gulen er dermed en

av to kommuner hvor primærnæringer er representert med en så høy andel virksomheter.

Virksomheter er i stor grad samlet i Eivindvik og i Sløvåg-området over fjorden fra Mongstad

industriområde. Kommunen er en av to i regionen som har netto innpendling.

Solund er den tredje minste kommunen i folketall, og den fjerde minste i antall virksomheter.

Kommunens virksomheter utgjør fem prosent av total i regionen. Kommunen har kun fire

virksomheter med over 19 ansatte, og er den eneste kommunen med flest virksomheter innen

primærnæringer. De nest største næringene er industri og handel. Solund er forventet å ha

nedgang i folketall fram mot 2040, men er en av tre kommuner som har hatt oppgang i antall

nyetableringer siden 2016.

Alt i alt viser næringsanalysen et nokså stort spenn i struktur og skala når de ulike kommunene

sammenlignes. Meland, Lindås, Osterøy, Austrheim og Gulen har den mest diversifiserte

næringsstrukturen, og en større samling av virksomheter, mens spekteret av næringer og antallet

virksomheter er langt smalere for de øvrige.
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Figur 17: Antall virksomheter per kommune inndelt etter næring (ekskl. off. sektor) per
jan. 2019 Kilde: FinnLærebedrift og Brønnøysundregisteret.
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2.3. Yrkesstrukturen i Nordhordland
Som ledd i den strukturelle analysen av arbeidsmarkedet i Nordhordland har vi tatt for oss tallene

med ulike yrkeskategorier. I den sammenheng har vi rangert de 20 viktigste yrkene hos de

arbeidsplassene som finnes i regionen, samt kartlagt yrkenes aldersstruktur. Tallene som er

gjengitt i Tabell 9 viser at pleie- og omsorgsarbeidere, sammen med undervisningsyrkene, prosess-

og maskinoperatører utgjør de tre desidert største yrkeskategoriene. I sum utgjør disse tre

yrkeskategoriene hele 38 prosent av arbeidsstokken i virksomheten i regionen. Tabellen inneholder

for øvrig næringskodene som viser grunnlaget for å klassifisere yrkene etter

ledelse/utdanningsnivå (på 1-siffernivå; 1=ledere, 2 akademiske yrker og 3

høyskoleutdanningsyrker ref. kapittel 1.). Analysen viser da at yrkeskategoriene utenom disse

sistnevnte og som vanligvis baseres på kortere utdanninger (fagskolenivå eller videregående

skolenivå) utgjør hele ¾ av de yrkesaktive. Det er med andre ord en nokså god korrespondanse

mellom den bosatte befolkningens utdanningsnivå (se kapittel 2.2), og kvalifikasjonskravene til de

jobbene som finnes her.

Et annet viktig forhold som kan leses ut av Tabell 9 er yrkenes aldersstruktur, noe som indikerer

framtidas bestilling til utdanning i årene som kommer. Her har vi valgt å måle andelen 50 +, for

dermed å identifisere de yrkeskategoriene som står overfor et betydelig generasjonsskifte ikke

altfor langt fram i tid. Utenom lederkategoriene (kode 11 og 13) som nokså forventet har en del

arbeidstakere med lang fartstid, er det også administrative yrker som har høyest andel eldre. Det

gjelder henholdsvis yrkeskategoriene kode 41 kontormedarbeidere, kode 33 Øk-adm.

salgsmedarbeidere, og kode 43 Økonomi- og logistikkmedarbeidere som alle har vel 40 prosent av

sine arbeidstakere i dette øvre alderssegmentet. Innenfor disse yrkene vil det dermed etter all

sannsynlighet bli en del ledige jobber i årene som kommer. Vi vil imidlertid også kunne oppleve at

noe innslag av automatisering slår inn (jf. kapittel 9).

Analysen så langt har tatt for seg hvordan vi kan observere generasjonsskifte basert på statistiske

data. En bør imidlertid være oppmerksom på at tallene tilslører betydelige individuelle variasjoner

innen en og samme yrkesgruppe, eller virksomhet. En rekke virksomheter i intervjumaterialet har

vært opptatt av å ta opp dette. Blant annet skyldes betydelige generasjonsskifter at det var svært

omfattende rekrutteringer fra rundt 2000-tallet når aktiviteten innen oljevirksomheten var på topp,

og at det er disse generasjonene av rekrutteringer som nå begynner å nærme seg pensjonsalder.

Intervjudataene tyder på at helse- og omsorgsektoren også vil ha en hel del arbeidstakere som vil

gå ut i pensjon de nærmeste årene. Dette kommer imidlertid ikke spesielt godt fram i de statistiske

tallene fordi tallene for denne gruppen gjemmes av mange unge lærlinger og andre nytilsatte (red.

merk: regionale tall med små utvalg tillater imidlertid tilgang på detaljert informasjon om

alderssammensetninger i SSB-dataene). Sektoren er dessuten preget av høy grad av turnover, og

det sammen med mer pleietilbud for stadig flere eldre og pleietrengende, innebærer et omfattende

rekrutteringsbehov i årene framover.
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Tabell 9: De 20 største yrkene (2-sifret yrkestittel) basert på sysselsetting etter
arbeidssted i Nordhordland, 4 kv. 2017, og andelen aldersgruppen 50+ innen disse
yrkene. Se vedlegg A (Yrker) for tekniske merknader til tallene, samt informasjon om
yrkesklassifiseringen STYRK-08. Kilde: SSB-registerdata, spesialkjøring for Kompetanseprosjektet
Nordhordland-Rusten et al 2019

YRKESKODE OG TITTEL ANTALL ANDEL 50+

53 Pleie og omsorgsarbeidere 2548 33,0

23 Undervisningsyrker 1529 19,0

81 Prosess- og maskinoperatører 1139 21,2

52 Salgsyrker 884 17,8

31 Ingeniører mv. 811 34,3

83 Transportarbeidere 800 29,8

22 Medisinske yrker 726 28,6

72 Metall- og maskinarbeidere 710 21,0

71 Byggearbeidere 651 22,3

13 Ledere vareproduksjon og tj. 618 49,3

21 Sivilingeniører og realister 420 41,2

33 Øk-adm,salgs-medarbeidere 418 44,8

91 Renholdere mv. 407 34,1

51 Yrker innen personlig tj. 379 33,3

41 Kontormedarbeidere 337 45,7

93 Hjelpearbeidere industri, bygg anlegg og transport 333 12,9

43 Økonomi- og logistikkmedarbeidere 318 40,6

24 Rådgivere innen øk,adm.salg 250 37,2

74 Elektrikere, elektronikere 246 16,7

11 Toppledere og politikere i offentlig forvaltning 236 52

I alt 13760 ---
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Yrkesstruktur og konjunkturer
Tallene så langt i yrkesstrukturanalysen har omfattet status for året 2017. Med en region som

Nordhordland har vi også vært opptatt av å finne ut hvordan konjunkturer og reformer har påvirket

arbeidsmarkedet. Som innledning til denne delen av analysen har vi en viktig metodisk merknad

som leseren bør være kjent med. SSBs yrkesstatistikk hadde en omfattende omlegging av sine

inndelinger i 2015, og dermed blir det vanskelig å sammenligne situasjonen før det året. Analysen

har derfor basert seg på en spesialkjøring for hvert av årene i perioden 2015-2017 (4kv.). Perioden

dekker dermed nokså godt hendelser som nedgangen i petroleumssektoren og til dels turbulente

tider innen bygg og anlegg. Vi bør også nevne helse- og pleiesektoren i kommunene som i

perioden opplever oppgaver overføres til dem.

Analysen er framstilt som indekser i Figur 18, Figur 19 og Figur 20, mens tallgrunnlaget for dette

er gjengitt i tabellene vedlegg 2.2. I Figur 18 har vi samlet yrker som med unntak av deler av

topplederkategorien for det meste er knyttet til offentlig sektor. Det er også nettopp denne

kategorien som viser en markant nedadgående trend i forhold til utgangsnivået i 2015. For

utdanningsyrkene er situasjonen i perioden derimot nokså stabil, mens pleie- og omsorg sammen

med medisinske yrker viser mest markant vekst. Pleie og omsorgssektoren er som det framgår av

tallene i Tabell 9 den største av yrkesgruppene i dette bildet.

Figur 18: Sysselsettingsutvikling innen utvalgte offentlig dominerte yrker i Nordhordland
2015-2017. Kilde: SSB-registerdata, spesialkjøring for Kompetanseprosjektet Nordhordland-
Rusten et al 2019
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Figur 19: Sysselsettingsutvikling innen utvalgte yrker innen industri og tekniske
tjenester i Nordhordland 2015-2017. Kilde: SSB-registerdata, spesialkjøring for
Kompetanseprosjektet Nordhordland-Rusten et al 2019

Figur 20: Sysselsettingsutvikling innen utvalgte yrker innen tjenesteyting i Nordhordland
2015-2017. Kilde: SSB-registerdata, spesialkjøring for Kompetanseprosjektet Nordhordland-
Rusten et al 2019
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Figur 21: Sysselsettingsutvikling for tre hovedgrupper av yrker (offentlig,
industri/teknisk tjeneste, tjeneste) i Nordhordland 2015-2017.
Kilde: SSB-registerdata, spesialkjøring for Kompetanseprosjektet Nordhordland-Rusten et al 2019

Spekteret hva angår utviklingsforløp er mer varierende innen utvalget av yrker i kategorien industri

og tekniske tjenester enn hva utviklingen for yrker i Figur 18 er. Kurven for prosess- og

maskinoperatører viser en berg og dalbaneeffekt med en markant vekst etter 2016. Dette er

dessuten den største av yrkesgruppen i dette knippet av yrker.

Noe tilsvarende utviklingsbane ser vi innenfor kategorien sivilingeniører og realister men på et litt

lavere nivå enn hva som gjaldt for prosess og maskinoperatørene. Av de som har hatt nedgang i

forhold til nivået i 2015, var nedgangen mest markant for elektrikere og elektronikere, men også

disse synes mot slutten av perioden å være på vei opp. Når det så gjelder kategoriene av tjenester

og administrative yrker framstilt i Figur 20, er det rådgiverne og transportyrkene som kan vise til

gjennomgående framgang, mens øk-adm, salgsmedarbeider samt økonomi og

logistikkmedarbeidere, og dessuten salgsyrkene som viser klar nedgang. Den siste av disse er

dessuten den største av yrkeskategoriene i dette knippet.

I Figur 21 har vi så til slutt kjørt offentlig sektor, industrien og tjenesteyting (dvs. tilsvarende

fordelingen på de tre foregående figurene samlet). Da ser vi hvordan den offentlige sektoren viser

en svakt stigende tendens for perioden 2015-2017. Industriyrkene derimot får seg en knekk, men

er så på vei opp igjen. For tjenesteyrkene viser utviklingen fortsatt en svakt nedadgående trend. I

den sistnevnte gruppen kan det kanskje se ut som at en svakere markedsutvikling skjer samtidig

som en del arbeidsoppgaver rasjonaliseres vekk.

Til sist i dette avsnittet om yrkesstruktur har vi valgt å gi en mer detaljert faktapresentasjon av

noen yrkeskategorier som alle er representert som utdanninger på de tre videregående skolene i

regionen. Disse er henholdsvis byggfag, elektrofag, og helse- og oppvekstfag. De sistnevnte er

inndelt i kategoriene helsefagarbeidere, og barne- og ungdomsarbeidere.
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3. LÆREBEDRIFTER I NORDHORDLAND

Kapitlet omfatter en analyse av lærebedriftene i Nordhordland basert på uttrekk av fra databasen

over registrerte lærebedrifter (FinnLærebedrift status per oktober 2018). Analysen tar

utgangspunkt i en klassifisering av aktive lærebedrifter (som har lærling), godkjente lærebedrifter

som ikke har lærling (og som vi har kalt «sovende»), og virksomheter som ikke er godkjente

lærebedrifter. Dataene omfatter alle virksomheter i regionen med 3 eller flere ansatte, som er

minstekravet for å bli godkjent som lærebedrift. (for 2 virksomheter er antallet ansatte uoppgitt)

Mer detaljerte analyser omfatter næring, størrelse og lokalisering hos virksomhetene. Vi har også

detaljer om hvilke lærefag som inngår og antallet kontrakter knyttet til disse.

Drøftingen om deltagelsesstrategier og årsaker til ikke-deltagelse som er med på å forklare

aktivitetsnivået som framkommer i analysen, baseres også på kunnskap vi har fått gjennom

intervjuundersøkelsen.
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Vi starter analysen med gi en oversikt over de 960 virksomhetene som inngår i registeret fra

Nordhordland og som fordeler seg på henholdsvis de er godkjente lærebedrifter, de som er uten

godkjenning, men som oppfyller størrelseskravet, og restkategorien som ikke oppfyller

størrelseskravet (Figur 22) 12 . Det teoretiske potensialet for å rekruttere antall befinner seg dermed

blant de 494. Blant de 288 godkjente finnes det både aktive og sovende, med tanke på om

virksomheten er involvert i opplæring av lærlinger.

Figur 22 viser godkjente og ikke godkjente lærebedrifter i Nordhordland. Det er 288 bedrifter som

er godkjente. Av disse er det 122 aktive lærebedrifter (godkjente og har lærling), 166 sovende

(godkjente, men har ikke lærling) (se Tabell 10). Av de som ikke er godkjent som lærebedrift er

det 494 som oppfyller kravet om minst 3 ansatte i bedriften, og 178 som ikke gjør det.

Figur 22: Antall godkjente og ikke godkjente lærebedrifter (ekskl. off. sektor) per okt.
2018 (N=960) «Oppfyller ikke kravene» er virksomheter med færre enn 3 ansatte. Kilde:
FinnLærebedrift.

VIKTIG

I analysen i dette kapittelet er ikke godkjent kun de som ut fra størrelse oppfyller kravene til å

bli lærebedrift, og dermed kan søke godkjenning. Virksomheter som ikke oppfyller kravene i

Figur 22 er ikke med i de videre analysene. Utvalget videre er derfor 782 virksomheter.

12
Offentlig sektor (og som i de aller fleste tilfeller i regionen dreier seg om kommunale virksomheter) er

ufullstendig registrert i databasen FinnLærebedrifthva angår enhetsnivå, Disse er derfor utelatt fra i analysene
i dette kapitlet. Informasjon innhentet fra kommunene omfatter antall læringer både i form av beholdningstall
og fordeling på lærefag. Dette er samlet i den delen av analysen som handler om lærekontrakter i kapittel 5.
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Tabell 10: Antall og andel aktive, sovende og ikke godkjente lærebedrifter av totalt antall
virksomheter med 3 eller flere ansatte i Nordhordland (ekskl. off. sektor) per okt. 2018
(N=782) Kilde: FinnLærebedrift.

STATUS ANTALL PROSENT

Aktiv 122 15,60

Sovende 166 21,23

Total godkjente 288

Ikke godkjente 494 63,17

Total 782 100,00

3.1. Lærebedrifter og næringer
Bygg- og anlegg, industri og transport er de tre næringene som kan vise til best utnyttelsesgrad

(andel aktive av alle som har godkjenning), mens andelen for ulike kategorier av handel og

tjenester kommer lengre ned på listen. Målt i absolutte tall er også bygg- og anlegg og industri

gjengangerne. Handel, derimot, er den tredje største lærebedriftsnæringen men har samtidig langt

mer å gå på når det gjelder å få utnyttet denne muligheten bedre. Det at virksomhetene er små,

og gjerne relaterer inntaket til når et rekrutteringsbehov melder seg, er en del av forklaringen på

den lave utnyttelsen.

Kategorien «helse og sosial» inneholder kun privateide helsevirksomheter, barnehager og lignende.

På samme måte inkluderer «utdanning» kun private utdanningsinstitusjoner.

Figur 23: Antall aktive, sovende og ikke godkjente lærebedrifter etter næring (ekskl. off.
sektor) per okt. 2018 (N=782)
Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og Brønnøysundregisteret.
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Tabell 11: Prosentandel aktive lærebedrifter av totalt antall virksomheter (ekskl. off.
sektor) etter næring (status per okt. 2018) (N=782)
Helse og sosial omfatter her kun privateide virksomheter. Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og
Brønnøysundregisteret.

NÆRING AKTIVE PROSENT AKTIVE TOTAL

Primær 6 13 46

Industri 22 23 95

Bygg mm. 54 32 169

Transport mm. 7 14 51

Forr.tj. 5 6 87

Handel mm. 19 9 214

Helse.sos. 5 9 54

Utdanning 1 6 18

Pers.tj. 3 7 46

Uoppgitt 0 2

Total 122 16 782

Tabell 12: Utnyttelsesgrad blant godkjente lærebedrifter etter næring (ekskl. off. sektor)
per okt. 2018 (N = 288)
Helse og sosial omfatter her kun privateide virksomheter. Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og
Brønnøysundregisteret.

NÆRING AKTIVE
PROSENT AKTIVE
AV GODKJENTE

TOTALT ANTALL
GODKJENTE

Bygg mm. 54 60 90

Industri 22 56 39

Transport mm. 7 47 15

Forr.tj. 5 33 15

Handel mm. 19 31 62

Pers.tj. 3 30 10

Primær 6 24 25

Helse.sos. 5 20 25

Utdanning 1 14 7

Uoppgitt 0 0 0

Total 122 42 288

3.2. Lærebedrifter og størrelser
Antallet aktive lærebedrifter er relativt likt for de de minste størrelseskategoriene for virksomheter.

Figur 23 viser imidlertid at det er flest potensielle lærebedrifter i størrelseskategoriene 3-9 og 10-

19 ansatte. Her er det stor andel ikke godkjente virksomheter, som dermed utgjør et potensiale for

framtidig rekruttering. Flerlokaliseringsforetak har flere enheter/virksomheter registrert her.
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Figur 24: Aktive, sovende og ikke godkjente lærebedrifter etter størrelse (antall ansatte)
(ekskl. off. sektor) per okt. 2018 (N=782)
Kilde: FinnLærebedrift, PROFF og Brønnøysundregisteret.

3.3. Lærebedrifter og lokalisering
Elleve prosent av alle bedrifter i Nordhordland har lærling per oktober 2018. Om derimot alle

virksomheter som har godkjenning, hadde benyttet denne muligheten, ville andelen vært 45

prosent. Senere i dette kapitlet vil vi komme in på motivasjoner og strategier som gir en viktig

forklaring på hvorfor aktivitetsnivået er ulikt. Vi har også sett på oppfyllingsgrad på kommunenivå

for de seks største kommunene (målt i antall virksomheter), og finner da at Meland rangerer

høyest, tett etterfulgt av Austrheim mens Gulen og Radøy scorer lavest i forhold til det som hadde

vært teoretisk mulig. Med tanke på mobilisering til innsats hos godkjente lærebedrifter viser

Lindås, Osterøy, Radøy og Gulen. Tabell 13 viser at det er flest potensielle bedrifter i Lindås,

Osterøy, Radøy og Gulen.

Tabell 13: Antall aktive, sovende og ikke godkjente lærebedrifter per kommune (ekskl.
off. sektor) per okt. 2018 (N=782)
Kilde: FinnLærebedrift
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KOMMUNE AKTIV SOVENDE IKKE GODKJENT TOTAL

Modalen 0 1 9 10

Osterøy 25 37 81 143

Meland 21 8 54 83

Radøy 6 15 50 71

Lindås 44 62 177 283

Austrheim 12 8 31 51

Fedje 0 5 7 12

Masfjorden 3 4 14 21

Gulen 7 18 51 76
Solund 4 8 20 32

Total 122 166 494 782
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Lærebedriftstatus i Nordhordland
(status per okt. 2018)

Figur 25: Lærebedriftstatus i Nordhordland (status per okt. 2018)
Kommunesentre og enkelte større tettsteder er markertved navn. Lokalisering av andre tettsteder
er markert i Figur 26. Originaltabell i vedlegg E. Kilde: Kartverket, FinnLærebedrift,
Brønnøysundregisteret og Kompetanseprosjektet for Nordhordland.
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Tettsteder og bygder i Nordhordland

Figur 26: Tettsteder i Nordhordland
Kartet viser tettsteder og bygder hvor det finnes virksomheter. Tettsteder uten registrerte
virksomheter er ikke markert. Kilde: Kartverket, Brønnøysundregisteret og Kompetanseprosjektet
for Nordhordland.
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Tabell 14: Utnyttelsesgrad av godkjente lærebedrifter per kommune (ekskl. off. sektor)
per okt. 2018 (N=288) Utnyttelsesgrad av godkjente lærebedrifter per kommune (status per
okt. 2018). Tabellen er basert på Tabell 13 og viserprosentandel aktive virksomheter av totalt
antall godkjente (aktive og sovende) lærebedrifter ihver kommune. Kilde: FinnLærebedrift og
Brønnøysundregisteret.

KOMMUNE AKTIV SOVENDE TOTAL PROSENT

Modalen 0 1 1 0

Osterøy 25 37 62 40

Meland 21 8 29 72

Radøy 6 15 21 29

Lindås 44 62 106 42

Austrheim 12 8 20 60

Fedje 0 5 5 0

Masfjorden 3 4 7 43

Gulen 7 18 25 28

Solund 4 8 12 33

Total 122 166 288 42

Figur 27: Utnyttelsesgrad av godkjente lærebedrifter per kommune (ekskl. off. sektor)
per okt. 2018. Kilde: Kartverket, FinnLærebedrift og Kompetanseprosjektet for Nordhordland.
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Ser vi nærmere på aktivitetsnivået blant populasjonen av virksomheter som finnes i den enkelte

kommune, kan dette måles i absolutte tall. Vi finner da at de kommunene som har videregående

skole, sammen med Meland er de fire kommunene som har det høyeste antallet lærebedrifter. De

høyeste prosentandelene finner vi imidlertid i Austrheim, Meland og Osterøy.

Ser vi tilbake til Tabell 13, finner vi at Austrheim og Meland har relativt sett høyest aktivitetsnivå,

For Austrheim og Meland er nok nærheten til de videregående skolene en del av forklaringene,

men også strukturelle forklaringer som blant annet at disse kommunene har mange bedrifter

tangerer med det fagutdanningstilbudet som de videregående skolene har. Lindås som lokaliteten

til Knarvik vgs. har en noe lavere andel enn disse to.

Strukturelt har nok dette blant annet sammenheng med at Lindås har relativt sett høyere andeler

av små virksomheter innen handel og tjenesteyting som gjennomgående er mindre aktive som

lærebedrifter enn industri, bygg og anlegg enn Austrheim og Meland. Fedje og Modalen har lavest

andel. Med små bedriftspopulasjoner, vil utslagene rent tilfeldig kunne bli nokså store.

For de to førstnevnte vil nok små tall nokså tilfeldig gjøre store utslag. For Radøy derimot synes å

være litt mer sammensatte årsaker.

For de to førstnevnte vil nok små tall nokså tilfeldig gjøre store utslag. For Radøy derimot synes å

være litt mer sammensatte årsaker. Det kan blant annet antas at det at kommunen ikke er med

som en del av Opplæringskontoret i Nordhordland har noe å si.

3.4. Aktivitetsnivå sammenlignet med nasjonalt og Hordaland
Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 73 prosent av alle bedrifter i Norge som er godkjent har

lærlinger i 2017, mens tilsvarende andel blant godkjente lærebedrifter i Hordaland er hele 80

prosent (Utdanningsdirektoratet, 2018). Utnyttelsesgraden for tilsvarende godkjente virksomheter i

Nordhordland er langt lavere ifølge våre analyser. Våre analyser basert på tall fra 2018 viser at

bare 42 prosent av virksomhetene som er godkjent for å ha lærlinger, har dette.

I datagrunnlaget til Utdanningsdirektoratet er imidlertid registreringen av offentlig sektor litt uklar.

Det er ikke dokumentert hvordan de har registrert godkjente lærebedrifter og lærlinger på

virksomhetsnivå innen offentlig sektor (se vedlegg A (Lærebedrifter)). I FinnLærebedrift-registeret

(som er basert på Utdanningsdirektoratets kilde, VIGO) er alle lærlinger registrert på kommunens

sentraladministrasjon, og alle kommunale virksomheter er registrert som underlagt en godkjent

lærebedrift men ikke selvstendig godkjent eller med lærling. Det er derfor ikke mulig å etterprøve

Utdanningsdirektoratets analyse med dette tallmaterialet, og vi har av den grunn valgt å holde

offentlig sektor ute fra kjøringene på lærebedrifter.

Det er flere årsaker til at aktivitetsnivået i Nordhordland er lavere. Regionen har en høy andel små

virksomheter som dermed av kapasitetsårsaker ofte ikke har anledning/eller finner det relevant å

delta. Dessuten slår nok dårligere tider for oljeindustrien hardere inn her enn i f.eks. Bergen, og

midtre og indre deler av fylket. For de store foretakene i Nordhordland viser denne delen av
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analysen og intervjudataene, at det gjerne ikke dreier seg om skifte i status fra deltagelse til ikke

deltagelse når en dårligere markedssituasjon slår inn på bunnlinjen. I stedet har en del av de

større virksomhetene lagt opp til en lavere inntakstakt i tråd med at dette tross alt dreier seg om

langsiktige investeringer hvor avkastningen ligger en del år fram i tid.

For de mindre virksomhetene er det mer av og på når det gjelder engasjementet i dårligere tider.

Relatert til dette er selvsagt også at søkertrykket reduseres og kanskje til og med helt uteblir hvis

framtidsutsiktene framstår som usikre. Alt i alt vil derfor det generelle nivået på andel aktive

lærebedrifter gjerne være en del lavere i Nordhordland, og svinge mer i takt med konjunkturene.

Dette slår allikevel ikke dramatisk ut for Hordalandstallene totalt sett, da Nordhordlandsandel

(utenom offentlig sektor) bare utgjør rundt 5 prosent av alle virksomheter i fylket.

En bør i det hele tatt være litt varsom med å bruke den nasjonale eller fylkesscore som måltall for

regioner på lavere geografisk nivå. For Nordhordland er det jo med den spesielle rolle som TAF-

node for utdanningen også utover egen region (se kapittel 6.1), også lærebedrifter utenfor

kommunen involvert.

Enkelte lærlinger hjemmehørende i Nordhordland (ordinære og TAF) reiser til arbeidsplasser f.eks.

rett over broen fra der de bor, som fra Knarvik til Hordvik (Bergen), eller fra Osterøy til Arna

(Bergen). Endelig bør lærlingeplassene sees litt i sammenheng med utsiktene til jobb. Hvis det

f.eks. er slik at en virksomhet jevnlig rekrutterer lærlinger men på grunn av stabil eksisterende

bemanning så å si aldri kan tilby nye jobber, blir det kanskje ikke så motiverende å ta opplæringen

der. Regionale forskjeller i turnover kan følgelig påvirke rekrutteringsmotivet. Det er derfor viktig å

se rekrutteringen av lærebedrifter litt i forhold til søketrykket.
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3.5. Hva forklarer virksomheters motivasjon og muligheter for å ha lærlinger
Resultatene fra intervjuundersøkelsen gir et nokså sammensatt bilde når det gjelder forklaringer på

hvorfor deltar i opplæring av lærlinger eller ikke. Ofte vil forklaringen på aktivitetsnivå være

sammensatt. Nedenfor finnes en oversikt over ulike faktorer som forekommer i materialet.

ÅRSAKER SOM FORKLARER DELTAGELSE:

Overordnede deltagelsesmotiver

• Inngår i virksomhetenes rekrutteringsstrategi
• Samfunnsoppdrag
• Lokalsamfunnsbidrag
• Normer/forskrifter

Tilleggseffekter

• Gir muligheter til å påvirke fagets innhold
• Gir verdiskaping

ÅRSAKER SOM FORKLARER HVORFOR VIRKSOMHETEN IKKE DELTAR:

Eksterne forhold

• Svak kobling til lokal/regionalt arbeidsmarked
• Fagområdet dekkes ikke av utdanninger lokalt
• Det finnes ikke lærekandidater lokalt
• Et snevert geografisk mandat for rekruttering av lærlinger

Interne forhold

• Deltagelse i opplæring er ikke prioritert
• Har ingen erfaring med opplæring
• Mangler intern kapasitet fordi en er i en oppbygging/ekspansjonsfase
• Mangler kapasitet fordi virksomheten er i en stagnasjonsfase

På et overordnet nasjonalt politisk nivå er deltagelse i opplæring knyttet til de normer og praksiser

som partene i arbeidslivet har blitt enige om gjennom det såkalte trepartssamarbeidet.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2012-2015) som ble signert av partene i 2012, inneholdt

en forpliktelse til forankring av fagopplæringen til alle relevante bransjer og sektorer, nasjonalt og

lokalt. Ordningen ble videreført gjennom Samfunnskontrakt (2016-2020) og skulle sikre alle elever

som ønsket det en læreplass. Det er etablert en nasjonal ressursgruppe som møtes årlig for å

diskutere status og initiere aktiviteter. I tilknytning til dette arbeidet kom blant annet initiativer

som hospitering (jf. kapittel 5) og vekslingsmodellen (jf. kapittel 4), og flere andre prosjekter

initieres lokalt.

En lærebedrift skal gi opplæring i Vg3-læreplanen for faget. Ordningen forvaltes av Fagopplæringen

i fylket, mens Opplæringskontor eller bransjekontor står for det praktiske opplegget med å bistå

bedriftene underveis.

Gjennomgående er engasjementet som lærebedrift å anse som en investering i langsiktig

rekruttering til egen virksomhet. Gjennom opplæringen får en dessuten muligheter til å påvirke

innholdet i faget, og sørge for at lærlingen tilegner seg ferdigheter og oppgaver som
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utdanningssystemet ikke har nok utstyr eller tilstrekkelig kompetanse til å ivareta selv. Typisk vil

dette skje på felt som krever betydelige utstyrsinvesteringer og oppdatert ekspertise på et svært

avansert nivå. Også erkjennelsen om at lærlinger faktisk kan bidra positivt i verdiskapingen er et

moment som teller for at virksomheter skal delta i opplæring. Nye, unge arbeidstakere kan

dessuten bringe inn ny kompetanse og en sosial kultur som er positivt for arbeidsmiljøet, og som

gir en fornyet forståelse av samfunnet utenfor virksomheten. Blant annet er det flere som nevner

hvordan den unge generasjonen er overlegne i sin beherskelse av digital teknologi.

Som ledd i en felles samfunnsdugnad vil deltagelse innebære å bidra til kompetanse,

arbeidskvalitet og kapasitet som gagner samfunnet på en rekke samfunnsområder. Det handler om

muligheter for verdiskaping, arbeidsplasser, og det å ha tilgang til fagutdannet personell som sikrer

velferdstjenester av høy kvalitet. I noen store foretak, både de med offentlige eierandeler, men

også noen kommersielle, vil deltagelse i opplæring være å betrakte som et forventet

samfunnsoppdrag. Det kan også være et ledd i virksomhetens merkevarebygging og renommé inn

mot marked og arbeidskraft, samt en gjenytelse til samfunnet mer generelt. Noen av de store

foretakene har det som et konserndedikert oppdrag å ha opplærling av lærlinger. I

intervjumaterialet finner vi både eksempler hvor opplæringen involverer mer eller mindre alle

enheter i selskapet, mens i andre er rekrutteringen og deler av opplæringen lagt til et eget område

(et slags Centre of Excellence på opplæring). På den måten får virksomheten anledning til å bygge

opp en egen stab og rutiner til å ivareta disse oppgavene på vegne av konsernet, og lærlingene blir

etter en introduksjonsfase utplassert på ulike operative anlegg. Blant annet ser vi denne type

organisering praktisert hos BKK, Havforskningen og Equinor.

Lærlingerekruttering skjer ellers vanligvis lokalt, hvor kombinasjonen av geografisk og sosial

nærhet gjør det lettere for bedrift og elev å vite om hverandre. Virksomheten har med dette hatt

muligheten til å sjekke ut på forhånd om eleven har den rette innstillingen og de sosiale

kvalifikasjoner som skal til. Rent praktisk handler det om at elevene ikke bør ha for lang reisevei.

Virksomheter som rekrutterer regionalt og nasjonalt har gjerne hybelhus for lærlingene for å sikre

dem bosted.

Flere virksomheter framhever at med en lærling med lokal tilhørighet, øker sjansen for avkastning i

form av framtidig rekruttering. En av opplæringsaktørene sa det slik: «Det med geografien er

veldig viktig. De som tar utdanning i Bergen kommer nemlig sjelden tilbake.» Det handler også om

tilgang. Særlig blant en del av de mindre virksomhetene er det de som rapporter at de bare

oppretter en læreplass når de vet om en potensiell kandidat, men at de ellers ikke finner det

hensiktsmessig å bruke tid på å utlyse ledige læreplasser. Det kan neves at det finnes et par

eksempler på styrevedtak hvor lærlingeengasjement bare skal skje hvis en kan få lokale

kandidater. Begrunnelsen for kriteriet er at opplæringsinvesteringen på den måten skal gi større

sjanse for uttelling for dem.

I forlengelsen av forventninger om at virksomheter skal delta, kan vi også regne med et visst

innslag av sosial kontroll. Det innebærer at det blir lagt merke til om virksomheten skiller seg ut

ved velge ikke å delta i «utdanningsdugnaden».
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Noen «sovende» lærevirksomheter har uttalt at de ikke har hatt lærlinger eller elever på

utplassering i år fordi de ikke har blitt kontaktet av skolen om å ta inn noen. «Men vi har ikke vært

aktive selv heller,» føyer en virksomhet til. Det viser kanskje at det viktigste for å få opp andelen

lærlinger og utplasseringselever, er at skolene har gode rutiner for å kontakte virksomheter

jevnlig. I områder med få ungdommer, som f.eks. Fedje, Modalen og Solund, kan sovende

virksomheter ha å gjøre med at det ikke var noen av kommunens egne ungdommer som ville bli

lærlinger det året, og det er liten grad av tilflytting av lærlinger til disse kommunene.

Flere virksomheter peker på at enkeltpersoner innen skole, opplæringskontor og

«lærlingesystemet» som de kjenner og har tillit til er viktige faktorer for at de ble motivert til å ta

inn lærlinger. Flere virksomheter peker dessuten på viktigheten av at et godt samarbeid med

lærere øker sjansen for at læreren anbefaler virksomheten som læreplass for egnede elever. Både

for skoleleie elever i ungdomsskolen og videregående skole kan det være viktig å få praksis innen

et yrke de er motiverte for, i stedet for å gå videre på videregående skole (se kapittel 4).

Som ledd i den nasjonale satsingen på å få flere lærlinger er det opprettet en egen merkeordning

som kan brukes av alle virksomheter som har minst en lærekandidat. Dette kan markedsføres

gjennom klistremerker på inngangen, bilen, sosiale media, hjemmesider og lignende.

Forventninger om å delta finner vi blant annet i kommunal sektor, hvor Kommunenes

sentralforbund anbefaler sine medlemmer å ha 2 lærlinger per 1000 innbyggere i kommunen.

Oversikten nedenfor (Tabell 15) viser de offentlige læreplassene relatert til normen for kommunene

i Nordhordland. Selv om også kommunene bruker lærlingeordningen som en rekrutteringskanal, er

ikke det å delta like tett knyttet opp mot konkrete bemanningsbehov som det kan være i privat

sektor. Ofte er det samfunnsoppdraget og kommuneøkonomien som er styrende. Hvor mange

lærlinger kommunen ønsker seg, og tar seg råd til å lønne, blir bestemt sentralt i kommunen. De

enhetene som til slutt tar imot lærlingene (i dette prosjektet sykehjem, hjemmetjeneste og

barnehager), utgjør rene opplæringssteder som ikke direkte lønner lærlingene, men får

verdiskapningen (forstått som arbeid) lærlingene bidrar med gratis.

Tabell 15: KS-normen og antall lærlinger per kommune
Tabellen viser hvor mange lærlinger kommunene forventes å ha i henhold til KS-normen, samt vor
mange de – ifølge våre informanter - reelt sett hadde per okt. 2018. I tillegg til disse lærlingene,
har kommunene praksiskandidater som er i løp for å ta fagbrev. Det er 3 kommuner med færre
enn 1000 innbyggere, og der har vi satt normen til 1 lærling. Kilde: KS-normen og
intervjumateriale.

KOMMUNE NORMTALL LÆRLINGER

Lindås 24 16

Osterøy 14 7

Meland 10 10

Radøy 8 7

Austrheim 4 8

Gulen 4 4

Masfjorden 2 5

Modalen 1 2
Fedje 1 1

Solund 1 0
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Lærlingene blir med dette et ressursmessig supplement til ordinær bemanning. Det synes å være

enighet om at det å ha lærlinger bidrar til økt kvalitet i tjenesten, dels gjennom at de representerer

«flere hender» (de går på toppen av ordinær bemanning) og dels gjennom at de fast ansatte må

«skjerpe seg» og sørge for at det de lærer bort er riktig.

I sammenheng med rekruttering må en også ta med i betraktning at nær halvparten av de som tar

fagbrev som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider er voksne som ikke går

lærlingevegen. Det kan virke som at rekruttering til de kommunale enhetene i større grad skjer

gjennom at allerede ansatte (voksne) tar fagbrev, enn at de ansetter lærlinger når de er ferdige

med læretiden. Sektoren er dessuten preget av mange deltidsansatte.

Normen om inntak sikrer kontinuitet i opplæringen, men en opplever noen ganger at lærlingeløftet

kan svekke sjansen for fast jobb. For eksempel opplever en i enkelte av de kommunale

virksomhetene at lærlingene legger beslag på stillingsressurser som ellers ville ha gjort at personer

i deltidsstillinger kunne ha fått full jobb.

Forpliktelsen om å ha lærlinger er også knyttet til offentlige innkjøp. Det er det plikt om å stille

krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. I kontrakter med statlige myndigheter gjelder

dette alle kontrakter anslått til minst 1.3 mill NOK og av minst 3 måneds varighet. For andre

offentlige oppdragsgivere er verdien satt til 2 mill. NOK (Forskrift 04.04.2018 nr 533. Norsk

Lovtidend). Store offentlige veianleggskontrakter har dermed krav om at en viss andel av

arbeidstimene skal utføres av lærlinger. Intensjonen er at dette skal få opp antallet lærlinger. Det

gjør sitt til at disse kandidatene blir svært ettertraktet, og store foretak kan lettere konkurrere om

dem ved å gi bedre betingelser enn hva de mindre virksomhetene har anledning til. Kravet om at

10 prosent av arbeidsinnsatsen skal dekkes gjennom lærlinger skaper betydelige behov for

lærlinger, men også knapphetsproblemer for denne type bemanning. Uten tilgang på nok lærlinger

kan dermed enkelte virksomheter få problemer med å kunne delta i anbudskonkurranser. En annen

mulig uheldig effekt er at stadig påfyll med nye lærlinger for å dekke andelen som er pålagt, kan

begrense mulighetene for fast jobb etter avlagt læretid.

Vi må også gå litt nærmere inn på hvorfor virksomheter ikke har lærlinger. En del virksomheter

baserer seg stort sett på utenlandsk arbeidskraft (blant annet gjelder dette fiskeforedling,

skipsverft og standardiserte tekniske tjenester som montasje, vedlikehold og renhold). Årsakene til

dette rekrutteringsmønsteret er flere. For det første finnes det ikke fagopplæring i skolene i

regionen. For det andre søker lokal ungdom seg heller til godt betalte jobber i oljen. Blant disse

virksomhetene anses behovet for å styrke koblingen til det lokale arbeidsmarkedet gjennom

opplæring mindre relevant. For noen av disse er det imidlertid aktuelt å delta i ordninger som

innebærer at ansatte i arbeid kan ta fagbrev. Andre årsaker til at virksomheter ikke deltar har

sammenheng med at faget de etterspør ikke dekkes av opplæringstilbudet som finnes lokalt. Vi er

blitt fortalt at det gjelder for fag som brønnboring, tekstil og bekledning, matfag, kokk og

restaurantfag.
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Riksrevisjonsrapporten nevner kapasitet som et viktig moment for om en virksomhet har

læreplasser eller ikke. I den sammenheng tenker en gjerne på kapasitetsbegrensninger hos

virksomheter som er små og dermed har begrensede ressurser til å ta på læreoppgaver. Dårlig

inntjening vil selvsagt også ha betydning, slik vi kan lese ut fra våre intervjuer. Selv om

situasjonen ikke er så dramatisk at en frykter for virksomhetens eksistens, så kan en likevel finne

at en må bruke alle ressursene på den daglige driften.

Utfordringer på grunn av kapasitet kan dessuten være mer situasjonsbestemt. F.eks. gjelder det

for et par virksomheter som holder på med omfattende oppbemanning, og som derfor har mer enn

nok med å håndtere nytilsettinger. Andre tilfeller er knyttet til omlokalisering og omfattende

investeringer i ny teknologi. I en slik situasjon må gjerne intern opplæring av eksisterende

personell ha all oppmerksomhet. Informantene i begge disse virksomhetene uttrykker imidlertid at

de ønsker å ha lærlinger etter at disse andre komponentene har kommet på plass.

Også det motsatte av ekspansjon, altså virksomheter som opplever nedgangstider eller som

planlegger avvikling, vil velge å unnlate å ta inn nye ansatte og lærlinger. Heller ikke små

virksomheter som ikke har utsikter til å foreta nye ansettelser i virksomheten med det første,

velger å delta.

I vårt intervjumateriale finner vi også andre faktorer som begrenser mulighetene eller

motivasjonen til å delta i opplæring av lærlinger. Blant annet er det noen som vegrer seg å ta tak i

det fordi det er nytt for dem. Virksomheter hvor ledelsen eller andre nøkkelansatte selv har deltatt

i denne utdanningen, synes gjennomgående lettere å være motivert til å delta, enn der hvor dette

med lærlinger er noe helt nytt. Vi har også vært borti virksomheter som selv ikke har tatt initiativ

til å søke om godkjennelse som lærebedrift, men som kan tenke seg å vurdere dette om de blir

spurt. Og endelig er det etter all sannsynlighet mer tilfeldige eller andre årsaker til manglende

engasjement.
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4. UTDANNINGER OG SKOLER

Kapittelet gir først en kortfattet oversikt over de mest vanlige utdanningsveiene fra VG1 til høyere

utdanning eller mesterbrev, og presenterer deretterde tre skolene i regionen og deres fagtilbud og

prosjekter.

Det har ikke vært innenfor prosjektets rammer å gjøre en fullstendig analyse av skolenes plass i

regionen, men kapitlet tematiserer den tette koplingen mellom skole og arbeidsliv i regionen.

Til slutt presenteres status og framtidsutsikter forviktige fagområder: kontorfag, byggfag og

elektrofag, samt helse og oppvekstfag.
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4.1. Utdanningsveier
De to hovedmodellene for videregående opplæring er 3-årig studiespesialiserende og 4-årig

yrkesfaglig opplæring. Elever som følger disse modellene ender opp med henholdsvis

studiekompetanse som gir opptak til høyere utdanning og fagbrev som gir yrkeskompetanse.

Det finnes også en rekke alternative veier til studiekompetanse og fagbrev, som vist i Figur 28.

Flere av disse er mye i bruk i Nordhordland.

Studiespesialisering
3-årig studiespesialiserende opplæring gjennomføres i skole. Avhengig av valg av studieretninger

får elevene generell eller spesiell (realfags-) studiekompetanse, som kreves for opptak til høyere

utdanning. Man kan også ta ordinær studiespesialisering i kombinasjon med spesialisering i andre

programfag som idrett; musikk, dans og drama; kunst, design og arkitektur; og medier og

kommunikasjon. Da får man generell studiekompetanse og har fem skoletimer ekstra hver uke

med fordypning i programfag.

Personer som ikke har tatt videregående opplæring, men er over 23 år og har 5 års yrkeserfaring

omfattes av 23/5-regelen. Under denne regelen trenger de kun å bestå kjernefagene i

videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse (Utdanning.no, 2018a).

Yrkesfag
48 prosent av elevene i Norge som tar videregående skole velger et yrkesfaglig

utdanningsprogram. Av elever bosatt i Hordaland velger 51 prosent yrkesfag.

4-årig yrkesfaglig opplæring gjennomføres i skole og bedrift. Den følger 2+2-modellen, med to år

opplæring i skole og to år opplæring i bedrift som lærling (NOU 2008:18 og Udir.no). Etter to år

som lærling avlegges fagprøve som gir yrkeskompetanse.

Det finnes per 2018 åtte yrkesfaglige linjer. I Nordhordland finnes det linjer på bygg og anlegg,

elektro, helse og oppvekst, service og samferdsel, samt teknikk og industriell produksjon. Fra 2020

skal sammensetningen endres, og man vil få flere linjer med endret sammensetning.

Elever som ikke ønsker å gå videre til læretid etter to år i skole kan gå såkalt

«studiespesialiserende påbygg», et tredje år med opplæring i skole for å oppnå samme

kompetanse som elever som tar ordinær studiespesialisering, men uten spesialisering i

programfag. Dette gir generell studiekompetanse, men disse elevene kan ikke gå opp til fagprøven

uten først å avlegge læretid.

TAF
Blant de alternative veiene til studie- og yrkeskompetanse finnes TAF (Tekniske- og allmenne fag, i

offentlige dokumenter også benevnt som YSK – Yrkes- og studiespesialiserende kompetanse). TAF

er en 4-årig opplæringsmodell som kombinerer studiespesialiserende og yrkesfaglig opplæring i

skole og bedrift gjennom hele utdanningsløpet (VilBli.no, n.d.). TAF-elever får både spesiell

studiekompetanse (realfag) og fagbrev. TAF ble i sin tid utviklet i Nordhordland og har en sterk
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posisjon som en tilleggsmodell til det ordinære lærlingeløpet. En mer utfyllende omtale om

ordningen finnes i kapittel 6.

Fagbrev gjennom praksis
For personer som er i jobb og ønsker å ta fagbrev, men som ikke har relevant videregående

utdanning eller læretid, finnes det to veier. Disse kalles Fagbrev på jobb og Praksiskandidat.

Fagbrev på jobb er en ny ordning av 2018, hvor ufaglærte personer etter ett år i jobb kan søke om

oppfølging og veiledning til fagprøve. Man har full lønn i perioden fram til fagbrevet (Utdanning.no,

2018b). Praksiskandidaterer personer som har jobbet som ordinære ansatte i et yrke i 5 år eller

mer, og deretter går opp til teori- og fagprøve som privatister (Utdanning.no, 2018c).

Praksisbrev og lærekandidat
Det finnes også ordninger som Praksisbrev og Lærekandidat/kompetansebevis for personer som

ønsker å ta yrkesfaglig opplæring, men av ulike grunner ikke skal ta full videregående opplæring i

skole og fagbrev. Disse ordningene er særlig rettet mot personer som har fullført ungdomsskole,

men ikke er motiverte for videregående opplæring. Disse ordningene gir personer mulighet til å ha

læretid i en bedrift, selv om de ved endt læretid ikke skal oppnå et fagbrev. De får da et

kompetansebevis.

Vekslingsmodellen
I perioden 2013-2018 har utdanningsmyndighetene prøvd ut alternativer til den klassiske

organiseringen med to års opplæring i skole etterfulgt av to år ute i bedrift, med en ordning som

innebærer en veksling av de to opplæringsarenaene gjennom hele løpet. Modellen er innført som

forsøk innen helse- og omsorg, salg og service og byggfag etterhvert også andre bransjer. En

omfattende evaluering utarbeidet av Fafo viser at modellen gjerne anvendes som et supplement til

de andre lærlingeløpene tilpasset spesielle behov hos elev eller virksomhet.

Innen byggfag konkluderer rapporten med at virksomhetene ser det som en fordel at elevene

kommer ut i lære allerede etter andre år. Innen salg- og service var tanken at ordningen skulle

styrke grunnlaget for å ta inn lærlinger, da deltagelse i slik opplæring er svakere enn for andre

næringer. Erfaringene er imidlertid at ordningen blir svært arbeidskrevende for skole og

virksomheter og synes ikke å påvirke omfanget av inntak. Innen helse- og oppvekst har skolene

vært mest positive til ordningen, mens kommunene som deltar er mer skeptiske. Det siste har nok

dels sammenheng at elevene er svært unge i de første årene av løpet. Og det er en krevende

øvelse og tilpasse løpet til turnuser etc. innenfor helse- og omsorgssektoren.

Fafo konkluderer med også at en del virksomheter finner modellen for arbeidskrevende og at de

mister en del av styringen på opplæringsansvaret. I våre intervjuer med skolene og virksomhetene

hører vi om enkelttilfeller hvor vekslingsmodellen er blitt praktisert. Gjerne gjelder dette for elever

som har bedre praktiske anlegg enn teorievner. Vår studie har imidlertid ikke nok systematisk

informasjon til å vurdere ordningen egnethet utover de resultatene vi kan lese i Fafo-rapporten.
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Figur 28: Utdannings- og opplæringsveier. Kilde: utdanning.no
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4.2. Skolene
Videregående skoler er underlagt Fylkeskommunen, som tar seg av søkere og inntak til skolene.

Det er fylkeskommunen som bestemmer hvilket fagtilbud som til enhver tid skal finnes på de ulike

skolene, hvor mange klasser hver skole skal få, og hvilke elever som kommer inn på hvilken skole.

Siden flere skoler i Hordaland har de samme linjene, opplever skolene i Nordhordland både at de

får for mange og at de får for få søkere til klassene sine, og de kan bli tildelt søkere fra andre

fylker i de tilfellene der eleven ikke kom inn på en skole i sitt nærmiljø. For å opprette en klasse på

yrkesfag kreves det 15 elever. Det holder imidlertid med 85 prosent oppfyllelsesgrad, og dermed

betyr det at man i praksis må ha minst 13 elever for å opprette en klasse. Men om en skole får 26

søkere så er ikke det nok til å opprette to klasser. Da må de ha 30 eller flere søkere. Et dilemma

for de små skolene er at de ikke får uttelling for å ha mange søkere; enten det er 13 eller 26 så blir

det bare en klasse. Om det derimot blir færre enn 13 elever må klassen legges ned og lærere sies

opp.

Det er noe samarbeid mellom skolene i regionen. Fylkeskommunen har fordelt utdanningstilbudet

(spesialisering på VG2) mellom skolene, og skolene har blant annet samarbeid om overføring av

maskiner fra linjer som legges ned og rullering på når skolene har utplasseringsuker, slik at ikke

alle skolene i både Nordhordland (og Bergensregionen) forsøker å utplassere elever samtidig.

Skolene er også med i ulike samarbeidsorganer innad i regionen, sammen med næringsliv og det

offentlige.

Skolene i regionen har en aktiv strategi på å ha gode relasjoner til arbeidslivet i regionen. Skolene

har mange møteplasser både mellom seg, og med kommune og fylke, næringsliv og andre

interesseorganisasjoner. De har også store og gode nettverk, både som institusjon og gjennom de

enkelte lærernes nettverk. Disse brukes aktivt for å få elever ut i utplassering og læretid.

Selv om skolene har fokus mot arbeidslivet, er det også deres samfunnsoppdrag å gi en robust og

omsettelig utdanning som elevene senere kan omsette i arbeidslivet.
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Austrheim videregående skole
Austrheim videregående skole ligger i Mastrevikane. Per høstsemesteret 2018 har skolen 216

elever fordelt på sju ordinære linjer, samt elever med tilrettelagt undervisning 13 (se Figur 29). 40

prosent av skolens elever går ordinær studiespesialiserende linje eller studiespesialiserende

påbygg, 57 prosent går yrkesfag. De sju linjene på Austrheim videregående kan finnes i Tabell 16.

Det har ikke vært opptak på klassene innen elektrofag, restaurant og matfag og TAF de siste

årene. På TAF-linjen er det en residual på to elever i siste årskull (se Figur 29).

Tabell 16: Fagtilbud på Austrheim videregående skole høst 2018
Kilde: Austrheim videregående skole

Linje Fag VG1 Fag VG2 Fag VG3
Fag
VG4

Bygg- og
anleggsteknikk

Bygg- og
anleggsteknikk VG1 Byggteknikk VG2

Elektrofag Elektrofag VG1 Automatisering VG2 Automatisering VG3

Helse- og
oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag
VG1

Barne- og
ungdomsarbeiderfag
VG2

Restaurant og
matfag

Restaurant og matfag
VG1

Studiespesialisering Studiespesialisering
Påbygg til generell
studiekompetanse

Teknikk og
industriell
produksjon

Teknikk og industriell
produksjon VG1 Industriteknologi VG2

Kjøretøy VG2

TAF TAF TAF TAF TAF

Annet

Complete, Drømmeskolen og Nærværsteamet
Austrheim videregående skole er med på forskningsprosjektet Complete. Prosjektet går over tre år

(2016-2019) og studerer tiltak for å forhindre frafall i videregående skole og forbedre psykososialt

miljø (Austrheim vidaregåande skule, i.d. a). Austrheim har innført to tiltak, Drømmeskolen og

Nærværsteam. Drømmeskolen er en ordning hvor andre- og tredjeårselever er mentorer for

førsteårselever, og bidrar med opplæring og trivselstiltak gjennom skoleåret for å forbedre sosialt

miljø. Mentorene introduseres tidlig i det første skoleåret, når elever fra hele Nordhordlands-

regionen begynner på ny skole uten å kjenne noen, og fortsetter arbeidet gjennom året (Hansen,

2018). Nærværsteamet består av ressurspersoner i skolen som rådgiver, helsesøster og

fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT/PPT). Disse jobber spesifikt med elever med mye

fravær (Austrheim vidaregåande skule, i.d. b). Forskjellen fra vanlig rådgiverordning er blant annet

at ressursene kobles inn tidligere, så man tar tak i problemene før eleven slutter på skolen, samt at

nærværsteamet kan hjelpe med tilrettelegging av undervisningen.

Foreløpige resultater fra en evaluering viser at skoler som har innført et eller begge tiltakene har

hatt positiv effekt på det sosiale miljøet (Hansen, 2018).

13 Dette kategoriseres som “annet” eller «andre linjer» på de tre skolene, og inkluderer tilpasset undervisning,
arbeidstrening, deltidsutdanning og lignende.
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Figur 29: Andel elever per studielinje ved Austrheim videregående skole høst 2018
(N=216) Kilde: Austrheim videregående skole

Ambulerende verksted
Byggfag på Austrheim har også det man kan kalle et ambulerende verksted. Lærerne på linjen har

buss-sertifikat og tar med seg elever ut på oppdrag rundt i regionen (se kapittel 5). Med det

ambulerende verkstedet tar byggfag-elevene byggeoppdrag for privatpersoner, i en reell

arbeidssituasjon. Bussen fungerer da som en brakke med pauserom, mat, toalett og lignende.

Byggebransjen i regionen er positive til prosjektet.

Lektor 2
Austrheim videregående har også tilknyttet seg en ressursperson via Lektor 2-ordningen, hvor en

ansatt fra en virksomhet i nærmiljøet er lektor på skolen. Se mer informasjon om ordningen i

kapittel 5.

Samarbeid med ungdomsskole
Skolen samarbeider også med ungdomsskolen i regionen om utdanningsvalg, men også ved at

elever i ungdomsskolen kan ta fag ved videregående på helse og oppvekst, TIP og bygg. De tar

teorien i ungdomsskolen og praksisen i videregående. I tillegg har lærere ved videregående også

klasser i ungdomsskolen (spansk).
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Knarvik videregående skole
Knarvik videregående skole ligger i Knarvik. Per høstsemesteret 2018 har skolen 988 elever fordelt

på 8 ordinære linjer, 4 TAF-linjer og 3 linjer med tilrettelagt undervisning (se Figur 30). 31 prosent

av skolens elever går ordinær studiespesialiserende linje eller studiespesialiserende påbygg, 38

prosent går yrkesfag og 21 prosent går TAF. Linjene på Knarvik videregående kan finnes i Tabell

17.

Tabell 17: Fagtilbud på Knarvik videregående skole høst 2018
Kilde: Knarvik videregående skole.

LINJE FAG VG1 FAG VG2 FAG VG3 FAG VG4
Bygg- og
anleggsteknikk

Bygg- og
anleggsteknikk Byggteknikk

Design og
handverk Design og handverk

Elektrofag Elektrofag Elenergi
Helse- og
oppvekstfag Helse- og oppvekstfag Helsearbeidarfag
Service og
samferdsel Service og samferdsel

Salg, service og
trygghet
Transport og
logistikk

Studiespesialisering Studiespes. Studiespes. Studiespes.
Påbygg til generell
studiekomp.

Teknikk og
industriell
produksjon

Teknikk og industriell
produksjon Kjemiprosess

Produksjons- og
industriteknikk

TAF
TAF Bygg- og
anleggs-teknikk TAF Byggteknikk TAF Byggfag

TAF
Byggfag

TAF Elektrofag
TAF Data og
elektronikk TAF Elektrofag

TAF
Elektrofag

TAF Helse- og
oppvekstfag TAF Helsearbeidarfag TAF Helsearbeidar

TAF
Helsearbei
dar

TAF Teknikk og
industriell produksjon

TAF Produksjons- og
industriteknikk TAF TIP

TAF
Mekaniske
fag

Andre linjer

Erasmus+ / VET Mobility Charter
Knarvik tar del i ERASMUS-utvekslingsprosjekter. Erasmus-prosjekter gir penger til tilrettelegging

av elev- og lærermobilitet (besøk og utvekslingsopphold fra to uker til 12 måneder). Elever på

studiespesialiserende linje kan ta VG2 i Wales i Storbritannia (Knarvik vidaregåande skule, i.d.).

Skolen er også involvert i utveksling på yrkesfag (Vocational Education and Training/VET), hvor

man kan søke om utveksling for elever, lærlinger og lærere. Fokuset er på faglig samarbeid med

institusjoner i andre land, men en annen effekt er at elevene og lærerne får utviklet det engelske

fagspråket sitt i løpet av prosjektet.
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Figur 30: Andel elever per studielinje ved Knarvik videregående skole høst 2018
(N=988). Kilde: Knarvik videregående skole.

Knarvik er her med på et prosjekt med en skole i Hamburg, hvor elevene jobber med å bygge

systemer for deling av miljøvennlig elektrisitet over landegrenser. I prosjektet jobber studentene

med energideling, programmering og 3D-printing. Skolen også hatt en del kontakt med INSA

(Institut National de Sciences Applicee) i Toulouse i Frankrike. Ved denne skolen tilbys et femårig

studie innen ingeniørfag. Det er opprettet en klasse med integrert franskundervisning tilrettelagt

for norske studenter. Flere med bakgrunn fra TAF har tatt videre studier her. Fire fra regionen tar

denne utdanningen nå, og flere planlegger å søke.

Lektor II
Knarvik videregående har også tilknyttet seg en ressursperson via Lektor 2-ordningen, hvor en

ansatt fra en virksomhet i nærmiljøet er lektor på skolen. (Se mer informasjon om ordningen i

kapittel 5 avsnitt Hospitering).

Tilrettelagte linjer
Knarvik har også tre spesiallinjer for personer med behov for tilrettelegging i undervisningen. Disse

linjene spenner fra opplæring for personer med hjelpebehov i hverdagen, fagopplæring for

personer som skal inn i varig tilrettelagt arbeid, og til yrkesfaglig grunnutdanning med mål om

kompetansebevis etter læretid. På disse linjene får hver elev en individuell opplæringsplan,

undervisning i små grupper og mer oppfølging.
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Osterøy videregående skole
Osterøy videregående skole ligger i Lonevåg. Per høstsemesteret 2018 har skolen 176 elever

fordelt på 4 ordinære linjer, samt tilrettelagt opplæring (se Figur 31). I alt 42 prosent av skolens

elever går ordinær studiespesialiserende linje og 50 prosent går yrkesfag. Linjene på Osterøy

videregående kan finnes i Tabell 18. Osterøy har også søkt om å få en klasse på helsearbeiderfag

på VG2.

Tabell 18: Fagtilbud på Osterøy videregående skole høst 2018

Kilde: Osterøy videregående skole

LINJE FAG VG1 FAG VG2 FAG VG3

Elektrofag Elektrofag VG1 Elenergi VG2

Helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag VG1

Studiespesialisering Studiespesialisering Studiespes. Studiespes.

Teknikk og industriell

produksjon

Teknikk og industriell produksjon

VG1

Industriteknologi

VG2

Annet

Figur 31: Andel elever per studielinje ved Osterøy videregående skole høst 2018

(N=176) Kilde: Data selvrapportert fra Osterøy videregående skole
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CNC-parken

Osterøy videregående skole drifter Kompetansesenter for CNC og robot hvor næringsliv og skole

har gått sammen om en felles utstyrspark rettet mot CNC og robotteknologi. Når næringslivet

bytter ut maskiner gir de de gamle videre til utstyrsparken, så skolen kan bruke lokalene til

opplæring med nyere maskiner enn skolen ellers ville hatt mulighet til å skaffe. Skolene henter inn

instruktører fra næringslivet for å undervise. Man ønsker også i framtiden at næringslivet i

regionen kan bruke parken som en arena for etter- og videreutdanning. Per i dag er det skolen

som betaler for drift av utstyrsparken, men i framtiden ønsker man en ordning hvor maskinparken

blir selvfinansierende og del av Katapult-prosjektet (se kapittel 8).

Erasmus+

Osterøy videregående tar også del i ERASMUS-utvekslingsprosjekter på yrkesfag (se kapittel

4.2.2.) for mer informasjon om Erasmus-prosjekter). De siste 10 årene har skolen hatt samarbeid i

Mulhausen, Tyskland, sammen med en rekke andre land. I 2018 har de søkt støtte til å sende

elever fra elektro og TIP, og de har hatt to studieturer. I disse prosjektene utveksler man mellom

land og virksomheter og har praksis i bedrifter. Slik lærer elever og lærere nye praksiser, og får

muligheter til å oppdatere sitt fagspråk på engelsk. Osterøy ser også på muligheter for

internasjonal utveksling på helsefag.
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4.3. Skolene i en regional opplæringskontekst
Vi ser at skolene i stor grad er rettet inn mot næringslivet i regionen og virksomhetene i sitt

lokalmiljø, samtidig som de har en arbeidsdeling mellom seg. Skolene tilbyr flere av de samme

VG1-linjene, men videre spesialisering på VG2 er fordelt mellom de tre skolene i regionen, slik at

de skolene har tilbyr forskjellige spesialiseringer.

Skolene og linjene i regionen er alle utsatt for konjunktursvingninger på samme måte som

arbeidslivet. Dette gjelder både antall søkere til enkeltlinjer, og hvor lett det er for skolene å

utplassere elever og lærlinger i løpet av utdanningen.

Skolene påpeker selv at antall elever på linjene er relativt til hverandre, slik at enkelte linjer får

flere søkere i perioder der andre linjer får færre søkere. Dette følger i stor grad arbeidsmarkedet

eller hvor risikabelt et yrke oppfattes. Linjer kan legges ned fra et år til et annet, noe som avgjøres

etter at man har fått inn søkertallene for neste skoleår.

Skolene oppgir at de ser at mange elever søker seg inn på den skolen som ligger i deres lokalmiljø,

og at utdanningsvalg avhenger av hvilke linjer som finnes på skolen. Ved en undersøkelse gjort på

Osterøy videregående svarte omtrent halvparten av elevene at de hadde valgt det

studieprogrammet de gikk på nettopp fordi det fantes på nærskolen. Samtidig ser også skolene en

tendens til at mange av ungdommene velger de «tradisjonell» yrkene som alle kjenner til, men at

det også er mange som velger det som er populære studievalg i øyeblikket.

Det er enkelt å legge ned en linje eller klasse, men det er krevende å bygge opp nettverkene som

trengs for å drive linjene. Både skoler og næringsliv peker på viktigheten av å bygge lokale

nettverk og opprettholde kontakt og tillit for å få elever ut i utplassering og læretid. Det å «flytte»

linjer fra en skole til en annen oppleves fra skolene og næringslivet heller som at man legger ned

og oppretter linjene på nytt et annet sted, siden nettverkene mellom skoler, lokale bedrifter og

interesseorganisasjoner må bygges opp på nytt. Ikke minst må lærere, som av næringslivet pekes

på som viktige for å få «rett lærling ut i rett virksomhet», sies opp ved nedleggelse av linjer.

Mange peker også på at en spesialtilpasset og spesialisert linje på et sted med tilsvarende

spesialisert næringsliv kan være utfordrende å flytte – ettersom det spesialiserte nettverket

kanskje ikke finnes andre steder.

Alle skolene har innslag av tilpasning av innhold på linjer til eksisterende næringsliv i regionen.

Dette har dels sammenheng med at skolene i noen tilfeller får økonomisk støtte fra næringsliv eller

nasjonale eller lokale prosjekter til å utrede og utvikle nye fagområder, dels at skolene kan trekke

på ressurser i nærområdet og dels et ønske om å utdanne arbeidskraft som blir relevant i

nærområdet. Samtidig er skolene også bundet av nasjonale læreplaner, som tidvis er svært

detaljerte, siden eksamener i alle fag er nasjonalt bestemte. Læreplanene vil endres med den

nasjonale læreplanfornyelsen planlagt til 2020.

Både skoler og bedrifter peker på utfordringer knyttet til å følge nasjonale fagplaner og samtidig

tilpasse læringsopplegg til lokale bedrifter. Særlig for små bedrifter innen næringer som ikke har

utdanning i regionen, kan det være ressurskrevende å lage opplæringsopplegg. Samtidig ser

skolene at det er lite rom for å endre fagplaner for å følge utviklingen i markedet og regionen. Det
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å kombinere fagplaner fra flere fag til et nytt fag er vanskelig, og dermed er det utfordrende å få til

et økt samarbeid mellom fagretninger for å skape mer tverrfaglig og nyskapende

utdanningsprogram.

Felles for skolene er at de ser økt konkurranse fra Bergensregionen, samt private aktører utenfor

regionen. Det er mer ressurser i Bergensskolene, noe som gjør at de lettere kan koordinere for

eksempel utplassering. I Nordhordland er det i hovedsak Næringslaget som er bindeledd mellom

næringslivet og skolene, og som har tatt på seg rollen som koordinator. Dette pekes på som en

viktig og etterspurt, men sårbar ordning, i det at koordineringsansvaret per i dag hviler på en

enkelt person. Ordningen bygger således på en slags ildsjelsstrategi. Mange virksomheter ønsker

flere ordninger som krever koordinering, blant annet for rullering av utplasseringselever og

lærlinger. Det største spørsmålet er hvem som skal koordinere dette, og hvor de økonomiske

midlene skal komme fra.

Til sist etterspørres det fra næringslivets side at elevene lærer mer fagterminologi, både i norsk og

engelsk. Her finnes det muligheter for mer tverrfaglig samarbeid i skolen, hvor man kan ha

fellesprosjekter i programfag og språkfag for å øke kompetansen innen fagspråk.

4.4. Økt etterspørsel etter yrkesfag
NHOs Kompetansebarometer 2018 og som baserer seg på en nasjonal spørreundersøkelse blant

6409 medlemsbedrifter, rapporterer om stor etterspørsel etter håndverksfag med kompetanse på

videregående skolenivå. Av de vel 4400 (70 prosent av utvalget) som rapporterte om et slikt behov

er det spesielt teknikk og industriell produksjon (37 prosent av de 4400), etterfulgt av bygg- og

anleggsteknikk (35 prosent som etterspørres) og elektrofag (31 prosent som etterspørres). I tillegg

viser framskrivinger at vi vil få behov for flere helsefagarbeidere i framtiden.
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Byggfag
Byggfag, som inkluderer tømrer, murer og betongfag, er en viktig bransje i regionen, med et
høyt antall virksomheter og arbeidsplasser. Markedet er private utbygginger, næringsliv og
offentlig sektor. Bransjen har opplevd noe nedgang i aktiviteten i forbindelse med mindre
oppdrag i petroleumssektoren, men synes nå å oppleve bedre tider med økte investeringer i alle
de tre nevnte markedssegmentene i regionen. Samtidig er konkurransen om jobbene fra
utenlandsk arbeidskraft blitt mindre. I tillegg ser bransjen betydelige oppdragsmuligheter
knyttet til oppgradering og forsterking av eksisterende bygg og infrastruktur (f.eks. drenering),
som følge av klimaendringer som følge av økt nedbørintensitet.

Bransjen opplever innslag av nye teknologier som f.eks. droner knyttet oppmålingsoppgaver,
3D-modellering av bygningsmodeller, bruk av moduler, moderne faktureringsverktøy mm.
Skjerpede byggetekniske krav (TEK 17), utforming av bærekraftige byggeplasser med blant
annet bedre energieffektivisering og god avfallshåndtering er også viktige kompetansefelt for
bransjen. En rekke tema er dessuten knyttet til anbudshåndtering og prosjektering.

Det stilles av og til krav om andel arbeid utført av lærlinger i anbud for store offentlige
kontrakter. Bygg- og anlegg sammen med elektro er den næringsgruppen i regionen som har
flest godkjente lærebedrifter, og høyest utnyttelsesgrad av disse. Virksomhetene oppgir i
intervjumaterialet at de i stor grad tar inn lærlinger for å ansette dem etter endt læretid. I bygg-
bransjen ytrer også mange virksomheter ønske om å ansette lokal arbeidskraft, noe som viser et
behov for lokal forankring av arbeidskraften framover.

Utdanning finnes ved Knarvik og Austrheim videregående skole.

UTDANNING ANTALL

Ordinære lærlinger ute pr okt. 2018

Tømrer: 17
Murer: 1
Betong: 3

Praksiskandidater

Tømrer: 8
Murer: 0
Betong: 4

TAF Bygg- og anleggsteknikk + Byggteknikk 59

Byggteknikk-elever vg2 (Austrheim, Knarvik) 29 (henholdsvis 14 og 15)

Vg1-elever på Bygg- og anleggsteknikk
(Austrheim, Knarvik) 54 (henholdsvis 30 og 24)

YRKESAKTIVITET ANTALL

Antall personer på arbeidsplasser i Nordhordland
totalt* 651

Andel yrkesaktive 50 + 22,3

Dette antallet inkluderer alle typer byggearbeidere (også malere, feiere, taktekkere og lignende)
under yrkesstandsstandard STYRK-08 kode 71.

Kilde: Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommuneSSB yrkesstatistikk,
Opplæringskontoret for Nordhordland, Austrheim, Knarvik og Osterøy videregående skoler
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Elektrofag (el-energi)
El-energi består av en rekke fag som inkluderer yrkene elektriker, energimontør, heismontør og
signalmontør. Utdanningene som leverer lærlinger til virksomheter i Nordhordland er
hovedsakelig innenfor de to første gruppene.

Utdanning ved Knarvik og Osterøy videregående skole. Austrheim tilbyr vg1 elektrofag, samt
automatiseringsfag (VG2).

Yrkene i faget er knyttet til flere sentrale tema som alle utgjør viktige brikker i det å kunne
ivareta en solid, framtidsrettet og mer bærekraftig utvikling på en rekke felt. Eksempler er
energieffektivisering og satsing på nye eller kombinerte energibærere til elektrisitet og
oppvarming, smartbygg-løsninger og sensorteknologi på utallige områder.

Elektro sammen med bygg- og anlegg er den næringsgruppen i regionen som har flest godkjente
lærebedrifter, og høyest utnyttelsesgrad av disse. Virksomhetene oppgir i intervjumaterialet at
de i stor grad tar inn lærlinger for å ansette dem etter endt læretid. Samtidig har skolene
opplevd utfordringer med å få læreplass til alle elevene de siste årene. Dette kan både skyldes
en nedgangstid i bransjen som nå ser ut til å være på vei opp igjen (videre utdypet under), samt
at mange elever velger tradisjonelt i yrkesvalg og ønsker å bli elektriker. Intervjuundersøkelsen
avdekker imidlertid at el-kompetanse som krysskobling med andre fagfelt er et behov, og
nytenking rundt elektrofag og fagkombinasjoner hos skole, virksomheter og lærlinger kan bidra
til å løse denne utfordringen.

UTDANNING ANTALL

Ordinære lærlinger ute pr okt. 2018

Elektriker: 16
Energimontør: 5
Heismontør: 1

Praksiskandidater

Elektriker: 4
Energimontør: 0
Heismontør: 0

TAF 34

Elenergi-elever vg2 (Knarvik, Osterøy)* 42 (henholdsvis 28 og 14)

Vg1-elever på Elektrofag (Austrheim, Knarvik,
Osterøy) 58 (henholdsvis 43, 0, 15)

YRKESAKTIVITET ANTALL

Antall personer på arbeidsplasser i
Nordhordland totalt*

246 (hvorav 46 er i industrien)

Andel yrkesaktive 50 + 16,7 prosent

Dette antallet inkluderer alle typer elektrikere og elektronikere under yrkesstandsstandard
STYRK-08 kode 74.
*Omfatter ikke BKK da sysselsettingstallene er registrert under foretaksadressen i Bergen

Kilde: Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, SSB yrkesstatistikk,
Opplæringskontoret for Nordhordland, Austrheim, Knarvik og Osterøy videregående skoler

Fagets relevans er blant annet knyttet til automatisering og digitalisering innen produksjon,
transport og en rekke andre bransjer. Roboter og sensorer knyttet til velferdsteknologi er et
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annet felt i omfattende vekst. Felles for alle disse samfunnsområdene er avhengigheten av
elektrisk kraft. Fagområdet er dermed også essensielt i det å ivareta samfunnssikkerhet, hvor
det både handler om å vedlikehold og det å utvikle robuste teknologiløsninger. Faget vil dekke
en lang rekke felt i årene som kommer. I følge bransjen selv vil det både kreve spesialisert
fagspesifikk kompetanse, men også arbeidskraft som dekker kombinerte ferdigheter på tvers av
involverte teknologiområder. Bransjen sett under ett har i Nordhordland en nokså ung
aldersstruktur, men det rapporteres at innen underkategorier som el-montasje er bransjen inne i
et generasjonsskifte.

Ledighetstallene for elektrofag har fått en del oppmerksomhet hvor NRK nylig hadde et innslag
med rapporter om betydelig ledighet blant de ferdig utdannede innen denne yrkesgruppen (1300
på landsbasis). Antall ansatte med dette yrket har i Nordhordland hadde en nedgang på ti
prosent fra 2015 til 2016, men er nå på vei opp igjen (jf. Figur 20). I dag er det rundt 250
sysselsatte i yrket (jf. Tabell 9).

Men hva med ledighetsnivået? I samarbeid med NAV Nordhordland fikk vi utarbeidet en egen
analyse for perioden (2015-2018), og resultatet viser beskjedne ledighetstall og en klart fallende
tendens i perioden. Tallene viser at 17 innen elektrofag var ledige i 2015-16, mens tilsvarende
tall var 14 i 2017 og helt ned i 4 ledige i 2018. Gjennomgående lavest ledighet innen feltet
gjelder energimontørene med en ledighet på beskjedne 1-2 ledige per år. Elektromontørene
opplever stor aktivitet med mange prosjekter innen oppgraderinger og helt nye linjeføringer for
elektrisk kraft i regionen. Fagfeltet er dessuten inne i et generasjonsskifte med en del eldre
arbeidstakere som nå går av i de nærmeste årene, og de må erstattes av nye folk.

Vårt kjennskap til denne type kompetanse basert på bransjerapporter (NELFU, 2016, NIFU,
2018), og informasjon innhentet fra intervjuene, gir klare indikasjoner på at elektro kommer til å
bli et stort fagfelt som vil bli etterspurt innen en rekke samfunnsområder i årene framover.
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Helsefagarbeider
Helsefagarbeidere arbeider i hovedsak med eldreomsorg, ved sykehjem, hjemmehjelpstjenesten
og i omsorgsboliger. Behovet for pleie- og omsorgstjenester vil være økende ettersom antallet
eldre i Nordhordland øker i årene framover (se kapittel 2.1). Økte krav til kvalitet i tjenestene
gjør at kommunene stiller i krav om helsefaglig utdanning (fagbrev eller høyskoleutdanning) for
å kunne gi fast ansettelse innenfor pleie- og omsorgsyrkene. Det antas å være stort behov for
helsefagarbeidere framover. Samtidig har samhandlingsreformen ført til at behovet for
sykepleier- og spesialistutdanning i sykehjemmene har blitt større fordi beboerne er sykere enn
før når de kommer inn på sykehjem. I hjemmehjelptjenesten er det i tillegg til helsefagarbeidere
forventet etterspørsel etter kompetanse innen «hjelp til selvhjelp», f.eks. aktivitører,
fysioterapeuter o.l. som gjør at eldre kan bli boende hjemme lenger. Kanskje kan ny
omsorgsteknologi også forme kompetansebehovet framover.

Høsten 2018 var det til sammen 30 elever inne på VG2 helsearbeiderfag i regionen, samt 58
elever på TAF-helsefag. I oktober 2018 var det imidlertid kun 23 ordinære lærlinger ute innen
faget (fordelt på første- og andreårslærlinger), i tillegg til 15 praksiskandidater (se vedlegg C).
Vi har ikke grunnlag for å si hvorfor bare halvparten av elevene har valgt å ta sin læretid, men
det betyr at det kan finnes et potensiale for å øke antallet lærlinger innen faget for å øke den
generelle rekrutteringen til helsearbeideryrket.

Utdanning ved Knarvik. Osterøy og Austerheim tilbyr vg1 Helse og oppvekstfag.

UTDANNING ANTALL

Ordinære lærlinger ute pr okt. 2018 23

Praksiskandidater 15

TAF (alle 4 nivå) 63

Helsefagarbeiderelever vg2 (Knarvik) 30

Vg1-elever på helse- og oppvekst(Austrheim,
Knarvik, Osterøy)

89 (henholdsvis 16, 56, 17)

YRKESAKTIVITET ANTALL

Antall personer på arbeidsplasser i
Nordhordland totalt

2548*

Andel yrkesaktive 50 + 33 prosent

* Dette antallet inkluderer alle typer pleie- og omsorgsarbeidere, samt barnehage- og
skoleassistenter, se yrkesstandsstandard STYRK-08 kode 53.

Kilde: Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, SSB yrkesstatistikk,
Opplæringskontoret for Nordhordland, Austrheim, Knarvik og Osterøy videregående skoler
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Barne- og ungdomsarbeider
Barnehager, skoler og skolefritidsordninger er viktige arbeidsplasser for Barne-
ungdomsarbeidere. Etterspørselen etter barne- og ungdomsarbeidere er ventet å gå noe ned på
grunn av at barnetallet er ventet å gå ned. Dette blir spesielt merkbart i regionens mer perifere
deler. Samtidig er kravene til utdanning innenfor denne sektoren er økende. Kommunen har ikke
stillingshjemler for ufaglærte innen denne sektoren slik at fagbrev eller høyere utdanning må til
for å få fast ansettelse.

Det er signaler om at skole, SFO og barnehager i større grad vil etterspørre kompetanse på
høgskolenivå, og at dette kan gå ut over behovet for ansatte med fagbrev. Det er innført ny
bemanningsnorm i barnehagene som vil kreve økt pedagogtetthet. Videre mener våre
informanter at det er ønskelig med kompetanse innen spesialpedagogikk, foreldreveiledning,
lærere i fremmedspråk, idrettspedagog og vernepleiere innen denne sektoren.

Høsten 2018 var det 14 elever på barne- og ungdomsarbeiderfag VG2, samt 16 lærlinger (fordelt
på første- og andreårslærlinger). Det betyr at bare halvparten av elevene går ut i læretid etter
endt opplæring i skole.

Utdanning ved Austrheim. Knarvik og Osterøy tilbyr vg1 Helse og oppvekstfag.

UTDANNING ANTALL

Ordinære lærlinger ute pr okt. 2018 16

Praksiskandidater 22

Barne- og ungdomsarbeiderelever vg2
(Austrheim)

14

Vg1-elever på helse- og oppvekst(Austrheim,
Knarvik, Osterøy)

89 (henholdsvis 16, 56, 17)

YRKESAKTIVITET ANTALL

Antall personer på arbeidsplasser i
Nordhordland totalt

2548*

Andel yrkesaktive 50 + 33 prosent

* Dette antallet inkluderer alle typer pleie- og omsorgsarbeidere, samt barnehage- og
skoleassistenter, se yrkesstandsstandard STYRK-08 kode 53.

Kilde: Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, SSB yrkesstatistikk,
Opplæringskontoret for Nordhordland, Austrheim, Knarvik og Osterøy videregående skoler
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4.5. Institusjoner som er involvert i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv
Figur 32 nevner kort de andre involverte institusjonene som er aktuelle i samarbeidet mellom skole

og arbeidsliv. Her kan en spesielt være oppmerksom på at virksomhetene i Nordhordland fordeler

seg på tre ulike opplæringstjenester. Små- og mellomstore virksomheter (113 per des. 2018) er

med unntak av de hjemmehørende på Radøy eiere av Opplæringskontoret i Nordhordland som drar

rundt til skolene og virksomhetene og informerer om ordningen, samarbeider om profilering som

utdanningsmessen og lignende, og som ellers står for all praktisk organisering og oppfølging av og

i lærlingeløpet. De følger opp eleven ute på virksomhetene og sørger for oppmelding til fagprøvene.

Kontorets finansiering baseres på 30 prosent av lærling-tilskuddet hos medlemsbedriftene.

Geografisk dekningsområde inkluderer de tradisjonelle Nordhordlandskommunene, i tillegg Gulen

og Osterøy om virksomhetene ønsker det. Virksomheter i Solund sokner til bransjekontorer i Sogn

og Fjordane.

Figur 32: Regionale aktører i utdanning og opplæring
Kilde: Kompetanseprosjektet for Nordhordland

Noen fagområder sokner til egne bransjekontorer, blant annet gjelder dette for flere av

håndverksfagene (lokalisert til Bergen) og maritim sektor (lokalisert til Haugesund). Generelt kan

virksomhetene velge om de vil være medlem i et bransjekontor eller opplæringskontoret, og av og

til melder noen overgang. Opplæringskontoret jobber også med rekruttering av nye bedrifter, men

rapporterer at dette kan være en litt langsiktig prosess. Fra første kontakt til realisering kan det ta

opptil 2-3 år. Det trengs gjerne en intern modning i organisasjonen, og dessuten er det de som tar

tak i dette når de ser at de kan rekruttere de rette kandidatene. Initiativet til å ta tak i det med

opplæring er gjerne litt personavhengig. Opplæringskontoret tar seg av alt det formelle knyttet til

oppmelding av fagprøven som avvikles av Prøvenemden som er ansvarlig for den biten. Innen

elektro og rørleggerfaget tas fagprøven på prøvestasjon i Bergen. De som tar mesterbrev gjør

dette gjennom bransjekontoret. Den tredje formen for støtteapparat er knyttet til TAF ved Knarvik

som har koordinatorer som følger opplæringen på arbeidsplassen. Elevene får veiledning underveis
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og de bistår virksomhetene med rådgivning og oppfølging underveis. Opplæringskontoret har også

mye kontakt med Austrheim og Knarvik videregående, og holder presentasjoner om

opplæringstilbudet et par ganger i året. Elevene får her også høre at virksomhetene vektlegger

fravær, orden og gymkarakterer som kriterier til opptak. Opplæringskontoret har også hatt

spesielle tiltak for å rekruttere praksiskandidater. Dette er en ordning innrettet mot personer som

allerede er ute i arbeid, men som gjerne trenger få formalisert deler av sin kompetanse. Andre

tiltak er dessuten innrettet for å ta inn grupper med særskilte behov. F.eks. kan dette omfatte

rådgivning til bedrifter som gjennom Utlendingsdirektoratet vil søke opptak og finansiell støtte.

Endelig er det viktig å framheve beredskapsordningen, hvor opplæringskontoret bistår i tilfeller

hvor virksomheter står overfor en konkurs. Et godt etablert nettverk gjør det da mulig å finne en

alternativ vertskapsbedrift som kan over opplæringsansvaret for eleven, slik at denne blir minst

mulig rammet av endringen.

Etablerte næringskontakter er dessuten avgjørende for å få dekke faginnholdet på områder hvor

virksomheter ikke dekker hele fagområdet selv. I den forbindelse har en utviklet rutiner for

betaling av vederlag som innebærer at en bedrift som har «lånt ut» sin lærling kan få noe av

verdiskapingskomponenten tilbake.

Den andre organisasjonen som særlig aktivt jobber med samarbeidet mellom utdanning og

arbeidsliv, og som synes å være nokså unikt for Nordhordland, er Næringslaget. Denne

organisasjonen har blant annet en øremerket stilling som skal jobbe med utdanning og

opplæringsprosjekter som involverer arbeidslivet. Lønnskostnadene til denne stillingen er dekket

50/50 mellom Hordaland fylkeskommune og kommunene i regionen (Regionrådet). Listen over

aktiviteter er lang, og dekker alt blant annet arbeidet med å få opp lærlingeandelen. I den

forbindelse er det nylig initiert et tiltak hvor en tar sikte på at virksomheter signerer en

samarbeidsavtale med de videregående skolene i regionen med siktemål å delta i opplæringen av

læringer. Andre prosjekter organisering av den årlige utdanningsmessen. Vi kan også nevne et

samarbeidsprosjekt mellom skolen, NAV og næringslaget som tar sikte på å etablere en

støttekontakt og muligheter for jobbpraksis for skoleleie, som ellers kunne blitt gående ledige.

Næringslagets organisering av Næringskonferansen annet hvert år er eksempel på tiltak som

styrker næringslivsnettverkene. Vi kan også nevne ressursteamet kompetanseforum NORD som

utgjør et felles møtepunkt mellom ledere fra skolene, næringslivet, kommuner, NAV og

utviklingsselskap.
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5. AKTIVITETER OG SAMARBEID

Større nasjonale målinger som blant annet NHOs kompetansebarometer har tatt opp spørsmålet

om behovet for prioriteringer i former for samarbeid som skjer mellom skole og næringsliv (NIFU,

2014), og framhever spesielt hospitering tilknyttet fagopplæring, nasjonale satsinger innen realfag,

og veiledning i elevbedrifter. Det vi derimot kan lese utfra resultatene fra Nordhordland, er en

betydelig bredde av aktiviteter som hver for seg representerer ulike spennende tilnærminger til det

å skape gode betingelser for utdanning og læring i tråd med arbeidsmarkedets behov. Tiltakene er

alle med på å utvikle interesse og innsikt i fagområder og fremme rekruttering. Også det å få

elever til å finne sitt interesseområde og ta utradisjonelle utdanningsvalg er viktige effekter av noe

av dette. Omfang og type samarbeid må dessuten væretilpasset type virksomhet og hvilke

ressurser de har, og vil stille til rådighet.
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Drøftingen nedenfor tar for seg noen detaljer og eksempler på andre samarbeidsaktiviteter som vi

har registrert blant virksomhetene i utvalget. Utplassering og opplæring av læringer er de store

satsingsområdene, med en egen omtale gjennom kapittel 6.

Figur 33: Samarbeid mellom skole og arbeidsliv
Figuren beskriver de viktigste aktivitetsformene blantvirksomhetene i utvalget.
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Figur 34: Prosentandel av virksomheter i utvalget som deltar i hver aktivitetsform
Figuren er basert på multirespons fra 77 virksomheter (intervjuutvalget). Det betyr at hver
virksomhet kan være oppført flere ganger. Kilde: intervjumateriale.
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Utdanningsmessen

Både Knarvik og Osterøy arrangerer en utdannings- og opplæringsmesse på senhøsten vanligvis i

november. I Knarvik er det Regionrådet, kommunene og Næringslaget som er ansvarlig for

arrangementet. Messen henvender seg spesielt til elever i ungdomskolen og elever ved de

videregående skolene i Knarvik og Austrheim, men også andre interesserte fra regionen ellers kan

fritt delta. Adgangen er gratis både for utstillere og besøkende, og baseres på et velkoordinert

opplegg. På Osterøy arrangeres messen som et samarbeid mellom Rotary og den videregående

skolen. For Vg1 elevene er frammøte obligatorisk, men også VG2 og VG3 oppfordres til å delta.

Nord i regionen er det dessuten en del som deltar på utdanningsmesse i Dale i Sunnfjord.

I alt 31 (40 prosent) av 77 bedrifter i utvalget deltar på minst en av utdanningsmessene, og de

kommunale virksomhetene er også i regelen representert på disse messene. I tillegg er alle

skolene representert. Med et par unntak er alle disse virksomhetene også

utplasseringsvirksomheter. På messen finner vi virksomheter innen næringslivet, offentlige etater,

bransjeorganisasjoner, NAV og andre organisasjoner knyttet til arbeidsmarkedet. De videregående

skolene i regionen profilerer sine utdanningstilbud på messen, og det gjør også andre

utdanningsinstitusjoner i regionen. Skoler i andre deler av landet kan også delta så fremt deres

tilbud ikke konkurrerer med de lokale skolene. Dette gjelder stort videregående utdanning, men

noen fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner er også med. Knarvik vgs. presenterer således

TAF på Osterøymessen. I tillegg er opplæringskontorer, bransjeorganisasjoner med. Begge

messene opplever mange besøkende både blant elever, og blant foreldre og arbeidsliv når messene

arrangeres på kveldstid. En uformell stemning og muligheter til å ta en kaffe eller kjøpe mat er

også positive innslag. Arrangementet er også en møteplass blant utstillerne. En del av elevene har

som ledd i det å orientere seg på messen, fått i oppgave å lage notater med eksempler på

utdanningsveier.

Deltagelse på utdanningsmessen var blant spørsmålene i intervjuundersøkelsen. Vel halvparten av

utvalget deltar ikke. De oppgir ofte at de ikke har kapasitet til å dette. Bedrifter som allerede får

svært mange henvendelser om utplassering og læreplasser, velger heller ikke alltid å prioritere

arrangementet. Det er også noen få som sier de kunne ha vurdert å delta om de hadde fått en

henvendelse om dette. Virksomheter som ikke aktivt deltar i noen form for opplæringssamarbeid,

og som gjerne heller ikke rekrutterer lokalt, er også blant de som ikke finner det relevant å stå på

stand. Noen vurderer det dessuten slik at mange av elevene er for unge og umodne til å

kommunisere med, mens andre mener at en med fordel kan til og med begynne yrkesrettledningen

enda tidligere.

De som deltar har en del interessante refleksjoner i forhold hvordan de profilerer seg, og erfaringer

med arrangementet. Blant annet er det en del som vektlegger det å ta med seg lærlingene slik at

de kan fortelle mer om hva de holder på med. Synlighet er viktig, og biler, arbeidstøy, ulike typer

utstyr og simulatorer som demonstrerer arbeidsprosesser gir oppmerksomhet. I tillegg er postere

og brosjyrer viktige profileringskomponenter. Enkelte av virksomhetene mener de har

vanskeligheter med å få framstilt sine yrker på en god måte, nettopp fordi det er begrenset hva de

kan ta med seg av «ting» å vise fram.
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Prosjektoppgaver i skolen
Prosjektoppgaver nevnes av 1/3 av bedriftene, men en hel del av dette er samarbeider om

forretningsstrategier, markedsanalyser og mindre praktiske oppgaver utført av studenter ved

høyskoler i regionen. Innimellom finnes det imidlertid bedrifter som har satt ut enklere

verkstedsoppgaver til de videregående skolene. På Osterøy har blant annet en av de mekaniske

bedriftene satt ut enkle delkomponentoppdrag til elvene på skoleverkstedet. De har fått en virkelig

oppgave å holde på med, og betaling i form av penger til elevkassen som går til skoletur. På

Knarvik vgs. har også industrien hatt samarbeid om prosjektoppgaver.

Byggfag ved Austrheim har utført ulike byggeoppdrag for private og offentlige i nærmiljøet. Omtalt

i Strilen (25.9. 2018), er f.eks. Lavvo-hytten som ble bygd til barnehagen i Mastrevik for

kommunen. Tidligere oppdrag har omfattet blant annet vedlikehold av naust, bygging av tribuner

og lagerbygg ved idrettsanlegg. Dette bidrar til interesse for faget, og svært gode betingelser for å

kombinere teori og praksis. Dermed har elevene allerede fra VG1 noe praksis som de senere tar

med seg ut i lære.

Fagkonkurranser
Et annet tiltak som har som siktemål å skape interesse for et fagfelt er ulike former for

konkurranse. Helt opp på nasjonalt nivå er det en rekke konkurranser innen fagområder, blant

annet innen byggfag. I Nordhordland arrangeres blant annet årlig en sveisekonkurranse som er et

samarbeid mellom en bedrift innen feltet, og gjerne med 6-7 elever fra alle de tre videregående

skolene. Deltagerne får praktiske sveiseoppgaver som så vurderes etter standardkravene som

gjelder for denne type oppgaver av sensorer. Arrangementet er populært blant elevene innen

fagfeltet, og får også medieomtale. Å ha en oppføring som vinner av sveisekonkurransen er et

pluss på CVen.

Opplæringsutstyr
Blant virksomhetene i utvalget er det vel ¼ som har bidratt med maskinelt utstyr, verktøy og

materialer til skolene. Dette er gjerne utstyr som virksomhetene ser som nødvendig for at skolen

skal få en mer oppdatert opplæring. For elevene bidrar det til innføring i bruk av verktøyer og

praktiske ferdigheter. Skolene selv har knappe finansielle ressurser til slike verktøyinnkjøp. På

Osterøy vgs. er utstyret blant annet knyttet til utvikling av CNC-verkstedet ved skolen (jf. kapittel

8). I noen tilfeller har også virksomheter vært med på å framforhandle skolerabatter i forbindelse

med sambestillinger av utstyr sammen med skolene.

Bedriftsbesøk
Vel ¼ av de private virksomhetene og mange av de kommunale virksomhetene vi snakket med tar

imot besøk av barn og unge helt fra barnehagenivå til videregående skoler og høgskolestudenter.

Hensikten kan variere fra å vekke interesse for spesifikke fagområder, for egen virksomhet, eller

generelt for å profilere mulighetene i arbeidslivet i området. En av virksomhetene uttalte seg slik:

«Vi har en avtale med skolene hvor 9. og 10. klassene hvert år inviteres på besøk til flere av

virksomhetene vi har her. De busses rundt, og får på den måten god innsikt i mange ulike jobber

som finnes i vårt lokalsamfunn».
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Det er imidlertid også de som opplever at elevene er litt vel beskjedne og passive når de kommer

på klassebesøk til bedriften, og de har derfor erfart at det er bedre at de som bedrift besøker

klassene på skolen. «Vi opplever da mer spørsmål når vi besøkere elevene i sine vante omgivelser.

I den sammenheng pleier vi å ta med lærlingene og få de til å fortelle om sin jobbhverdag. De er

rollemodeller og de unge er mer på bølgelengde med hverandre.»

Et par virksomheter var nokså tydelig på at de ikke hadde særlig tid til å ha skoleklasser på besøk,

og at de heller ikke så at de hadde spesielt mye igjen for å åpne for slikt. De oppgav av de fikk inn

overflod av søknader og hadde dermed nok utfordringer med å sile ut de beste.

Andre har satset nettopp på besøksaktiviteter som en del av profileringen av sin virksomhet.

Innenfor oppdrettsnæringen er dette organisert som et eget visningssenter. Innen tekstil- og

bekledning ser vi dette i form av industrimuseum, mens raffineriet som største industriaktør i

regionen har utviklet et profesjonelt omvisningsapparat for ulike grupper av besøkende.

Av og er det også enkeltelever som besøker virksomheter for å få informasjon med tanke på sitt

yrkesvalg, eller muligheter for å bli tatt opp som lærling. Besøk kan dessuten gjelde

studieveiledere eller faglærere som har oppfølgingsoppgaver overfor elever og lærlinger som er på

utplassering. Enkelte virksomheter etterlyser en enda mer aktiv holdning fra skolene sin side med

tanke på denne type kontakter.

En virksomhet organiserer en åpen fagdag i samarbeid med Næringslaget i Nordhordland.

Målgruppen er siste årstrinn på ungdomsskolen, hvor elevene får informasjon om virksomheten og

de fagretningene som finnes der. Dessuten inngår presentasjoner av produksjonsprosessen,

miljøfokus, helse, miljø og sikkerhet. Elevene får utdelt verneutstyr og arbeidstøy og blir så inndelt

i grupper og får omvisning i verkstedet. De får demonstrert programmering av en CNC-maskin.

TAF-elever viser noen oppgaver innen industrimekanikk og sveis, og så får elevene prøve seg.

Denne fagdagen er meget populær, og et viktig innslag for å motivere elever til opplæring i ulike

industrifag.

Hospitering
I alt 8 (10 prosent) av de private og en god del av de kommunale virksomhetene er involvert i en

eller annen form for hospitering. I denne kategorien finner vi både lærere ved skolen som er

utplassert ute i virksomheten, men aller mest at personer fra virksomhetene er involvert i

undervisning ute på skolene. En av virksomhetene sa det slik «Virksomheten har hatt samarbeid

med ungdomsskolen hvor utvikling og programmering harvært valgfag, og gjentar suksessen når

det meldes interesse for det». Ved et par tilfeller har ansatte i virksomheter tatt etterutdanning i

pedagogikk og undervisning med tanke på å delta i hospiteringsordningen. Virksomheter som har

vært involvert i hospitering, uttaler at dette har vært meget viktig for å gi oppdatert innsikt til

opplæringen hos begge parter. For Knarvik vgs. gjelder det blant annet å kunne gi skolen

supplerende kunnskap innen sveiseteknikker. På Osterøy vgs. ser vi blant annet samarbeid

omkring CNC-maskinene. Vedkommende der har en mentorrolle knyttet til prosjektoppgaver på

skolen. Hospiteringer den andre veien, sikrer at lærerne får faglig påfyll. Det kan også handle om å
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få bedre kunnskap om arbeidshverdagen slik at de med denne kompetansen kan gjøre elevene mer

forberedt på den praksis som møter dem. Det er satt av offentlige midler til ordningen.

Som et beslektet tiltak om faglig oppdatering kan også Lektor 2-ordningen nevnes. I dette

programmet som er organiserte av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, er både Knarvik

vgs. og Austrheim vgs. med. Sistnevnte har blant annet hatt et samarbeid med raffineriet, hvor

elevene gjennom opplegget fikk ta gassprøver, og lærte å beregne CO2-utslipp. Flere virksomheter

har forslag til slike praktiske oppgaver hvor ulike fag kombineres. F.eks. er det flere som nevner at

fagengelsk kan aktiviseres i prosjektoppgaver.

Aktivitetsbredde
Gjennomgangen har gitt noen, men ikke en uttømmende liste over ulike samarbeid mellom skolene

og bedriftene. Tabellene og figurene i dette kapitlet har også sett litt på aktivitetsbredden.

Figur 34 tar for seg andelen bedrifter registrert per aktivitetsform. Vi gjør oppmerksom på at

lærlingeopplæring ikke inngår i disse tallene, men er i stedet omhandlet i detalj i kapittel 6. I alt ¾

av virksomhetene i vårt utvalg har utplasseringer, jevnlig eller av og til. Førti prosent deltar på

utdanningsmessen, og noen av de som nå ikke er med, var deltagere noen år tilbake i tid.

Mentorrollen gjelder de som veileder elever om prosjektoppgaver eller elevbedrifter. Under

rubrikken markedsføring av studier hadde vi ett eksempel på en virksomhet som hadde deltatt i en

profileringsfilm i regi av bransjeorganisasjonen.

Figur 35: Aktivitetsbredde
Figuren viser antall aktiviteter hver bedrift kan delta i på vannrett akse. Antall virksomheter som
deltar i tilsvarende mengde aktiviteter er oppført langs den loddrette aksen. Det er 77
virksomheter i utvalget. Kilde: Intervjumateriale

I Figur 35 vises spekteret av samarbeid, hvor det framgår at bare 1 av virksomhetene er med på

alt. I alt 9 virksomheter er uten aktiviteter. De andre fordeler seg litt ulikt hva angår spekteret av

aktiviteter. Vi gikk litt bak disse tallene, og finner da at bare 1 av de 9 uten aktiviteter er

virksomheter lokalisert i øvrige kommuner i skolesammenheng. Alle andre er lokalisert i skolenære
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kommuner (definert som kommunene med videregående, samt Meland), For de andre gruppene av

aktivitetsbredde er der derimot små forskjeller mellom skolenære og øvrige kommuner. Når det

gjelder forskjellen mellom små (<19 ansatte) og store virksomheter (20< ansatte) er det ikke

forskjeller hva angår de uten og lavt aktivitetsnivå. De store derimot dominerer blant de med

bredest aktivitetsbredde. Av de i alt 20 virksomhetene som har minst 5 ulike aktiviteter er, alle

med unntak av 1 store virksomheter.

Tabell 19: Aktivitetsbredde for bygg- og industrinæringene
Tabellen viser hvor mange bedrifter som deltar ulike antall aktiviteter, delt i bygge- og
industrinæringen og alle andre næringer. Kilde: intervjumateriale, PROFF, Brønnøysundregisteret,
Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune

ANTALL AKTIVITETER TOTAL HVORAV INDUSTRI,
BYGG OG ANLEGG

Ingen 9 3
1-2 aktiviteter 25 9
3-4 aktiviteter 23 18
5 eller fler 20 16

Total 77 46

Tabell 19 tar for seg de 46 bedriftene som tilhører industri/bygg- og anlegg, og blant disse har

nærmere ¾ minst 3 aktiviteter. Det er høyere enn gjennomsnittet for alle næringer.
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LÆRLINGELØPET

Kapitlet inneholder de erfaringene arbeidslivet gjennom intervjuene har delt med oss. Temaet

angår innhold, faser, organisering og erfaringer de har med opplæring av lærlinger. Det meste er

kommunisert gjennom tekst, men det finnes også her noen tall. Intervjudataene suppleres

dessuten med kvantitative data som gir en oversikt over omfanget av lærekontrakter i regionen

basert på beholdningstall per oktober 2018). Drøftingen må imidlertid ikke forståes som en

instruksjon for hvordan virksomheten skal legge opp lærlingeløpet, ei heller en systematisk

evaluering av alle momenter.

I intervjumaterialet har vi ikke, på grunn av personvernhensyn, kunnet gå inn på enkeldetaljer om

lærlinger, som for eksempel kjønn, alder og etnisitet.
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5. 1. Lærekontrakter og lærefag

Tallene i denne delen av analysen er basert på lærekontrakter registrert hos Hordaland

fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det omfatter antall ordinære lærlinger, TAF-

kontrakter som gjelder fra Vg3 (år 3-4), og praksiskontraktene for de som er registrert for

opplæring og fagbrev mens de er i arbeid (for detaljer om de ulike løpene se kapittel 4). Analysen

viser at det per oktober 2018 var 336 lærlinger og praksiskandidater registrert i virksomheter i

Nordhordland. Av disse er det 236 ordinære lærlinger og 100 praksiskandidater. Disse er fordelt på

62 lærefag

Figur 36 viser antall inngåtte lærekontrakter (beholdningstall per okt. 2018, og dermed ikke årlig

tilvekst) registrert til virksomheter i Nordhordland og rangert etter antall.

Som det framgår av Figur 36 er henholdsvis helsearbeiderfaget og barne- og

ungdomsarbeiderfaget de to største fagene målt i antall lærlinger med 38 lærlinger hver, mens

tømrerfag, industrimekanikerfag og elektrofag følger på de neste plassene. Alle disse har

utdanninger representert ved samtlige av de tre skolene. Kjemiprosess som følger deretter i

figuren er bare et tilbud ved Austrheim. Av andre viktige fag målt i antall lærlinger er logistikk og

anleggsmaskinførerfaget (som begge har utdanningstilbud utenfor Nordhordland). Det er også

mange (lære-)fag som finnes i virksomheter i regionen, men hvor det ikke er lærlinger. En liste

over disse fagene finnes i vedlegg E.

Helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider utgjør de desidert største fagområdene (jf. Figur

36). Lærlinger og sysselsatte i denne gruppen er knyttet til læreplasser innen offentlig og privat

sektor. Andre større fag er tømrer, industrimekaniker og elektrikerfag, alle med 20 eller flere

læreplasser.

Per i dag er det bare tre ordinære lærlinger innen resepsjonsfag og kontor- og administrasjonsfag i

Nordhordland (se appendix 2.3). Det er 337 personer sysselsatt som kontormedarbeidere i

regionen, og 45,7 prosent av de ansatte er 50 år eller mer. Kontormedarbeidere er dermed det

yrket med den tredje eldste aldersstrukturen i regionen, men er samtidig et av de minste

lærefagene (se kapittel 2.3). Noen av arbeidsoppgavene i faget er nå digitalisert eller overtatt av

personer med lengre utdanning. Blant annet gjelder det regnskapsføring (jf. kapittel 8) Dette har

ført til at utdanningsløpet for kontor og administrasjon har blitt omstrukturert de siste årene, og er

mindre fokusert på blant annet regnskap. Informanter peker på at denne omstruktureringen kan

være en av årsakene til det lave antallet lærlinger, i det at virksomheter ikke lenger ser klart hva

lærlingene kan bidra med på deres arbeidsplass. Faget som framstår som litt usynlig ute i

arbeidslivet, trekker ikke så mange ungdommer når de skal ta sitt yrkesvalg sammenlignet med

yrker som har en tydeligere profil.
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Figur 36: Antall lærekontrakter i lærefag med mer enn én kontrakt (både ordinære
lærlinger og praksiskandidater) per okt. 2018 (N=336)
Se vedlegg C for absolutte tall. Kilde: Opplæringskontoret for Nordhordland, Hordaland
fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

For kategorien praksiskandidater, har vi hatt tilgang til data med fordeling på menn og kvinner.

Her er det, kanskje ikke uventet, en del skjevfordelinger i materialet, hvor helsefagarbeider og

barne- og ungdomsarbeiderfaget, som er store fag, bare omfatter kvinner. Med tilsvarende

skjevhet har fagene industrimekaniker, tømrer, betongfag, industrirørlegger og elektriker kun

menn under opplæring (se vedlegg C). Vi har ikke detaljer om lærekontrakter fordelt på kjønn for
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hele basen for Nordhordland, men det grunn til å anta at andelen gutter er høyere enn jenter.

Hordalandstallene for 2016 viser at 2/3 av lærlingene er gutter (Hordaland fylkeskommune, 2017).

I den rangerte oversikten i Tabell 20 som viser lærlingetetthet relativt sett og målt i absolutte tall,

er det noen yrkeskategorier som klart skiller seg ut. Kategoriene elektrikere, elektronikere sammen

metall- og maskinarbeider har relativt sett høyest tetthet, mens byggearbeidere og

kundeserviceyrkene kommer på de to neste plassene.

Metall- og maskinarbeidere er den yrkesgruppen som målt i absolutte tall har flest lærlinger, tett

etterfulgt av pleie- og omsorgssektoren. Også byggearbeidere og transportarbeidere er yrker med

mange lærlinger. Til sammen har disse fire nevnte yrkeskategoriene ¾ av i alt 336 lærlinger.

Tabell 20: Prosentandel lærlinger per yrkesgruppe
Tabellen viser prosentandel lærlinger av totalt antall sysselsatte per yrkesgruppe på tosiffer-nivå.
Totalt antall lærlinger og praksiskandidater i regionen er 336. Kilde: SSB-registerdata,
spesialkjøring for Kompetanseprosjektet Nordhordland-Rusten et al 2019. Se vedlegg A (Yrker) for
yrkesklassifiseringen STYRK-08.

YRKE (to-siffer-nivå) PROSENTANDEL

LÆRLINGER I

YRKET

ANTALL

LÆRLINGER

OG PRAKSIS-

KANDIDATER

ANTALL

SYSSEL-

SATTE

74 Elektrikere, elektronikere mv. 14,6 36 246

72 Metall- og maskinarbeidere 10,8 77 710

71 Byggearbeidere 7,8 51 651

42 Kundeserviceyrker 7,3 6 82

73 Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere, grafiske

arbeidere mv.

6,3 2 32

83 Transportarbeidere og operatører av mobile

maskiner mv.

6,1 49 800

54 Sikkerhetsarbeidere 3,1 1 32

35 IKT-teknikere 3,0 2 67

53 Pleie- og omsorgsarbeidere 3,0 76 2548

75 Andre håndverkspregede yrker 2,6 1 38

51 Yrker innen personlig tjenesteyting 2,4 9 379

62 Skogbrukere, fiskere mv. 2,0 4 196

81 Prosess- og maskinoperatører 1,3 15 1139

61 Jordbrukere 1,2 2 163

32 Helserelaterte yrker 0,6 1 181

Andre 4

Total - 336 7264
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Det finnes også en rekke lærefag i regionen hvor det ikke finnes lærekontrakter eller lærebedrifter.

I en del av disse fagene finnes det likevel godkjente (sovende) lærebedrifter, samt ikke godkjente

virksomheter som oppfyller størrelseskravene på minst 3 ansatte.

Tabell 21 viser sovende og ikke godkjente lærebedrifter innen lærefag som ikke har lærling per

oktober 2018. Det vi ser er at for flere av fagene som har sovende lærebedrifter (for eksempel

kokk, skogfag og møbelsnekker) finnes det ikke utdanningsløp i regionen.

Tabell 21: Antall sovende og ikke godkjente lærebedrifter innen lærefag uten lærling per
okt. 2018 Kilde: Kilde: Opplæringskontoret for Nordhordland, Hordaland fylkeskommune og Sogn
og Fjordane fylkeskommune.

LÆREFAG LÆREFAGNAVN SOVENDE IKKE

GODKJENTE

TOTAL

Overflateteknikk Renholdsoperatørfaget 4 220 224

Overflateteknikk Industrimalerfaget 3 2 5

Kokk- og servitørfag Kokkfaget 3 40 43

Kokk- og servitørfag Servitørfag 2 27 29

Elenergi Energimontørfag 2 0 2

Kjøretøy Motormekanikerfag 2 4 6

Design og tekstil Bunadtilvirkerfaget 1 2 3

Skogbruk Skogfaget 1 5 6

Design og trearbeid Møbelsnekkerfaget 1 2 3

Anleggsteknikk Asfaltfaget 1 18 19

Isolatørfag Isolatørfag 1 4 5

Klima-, energi- og

miljøteknikk

Ventilasjons- og

blikkenslagerfag

1 3 4

Merknad: lærefagene for de sovende og ikke-godkjente baserer seg i begge tilfeller på de
oppføringene som er knyttet til disse virksomhetene i FinnLærebedrift-databasen.

Lærlinger i kommunesektoren

Som nevnt i innledning og tidligere analyser har kommunen som arbeidsgiver vært tatt ut av

kjøringer av næringsstruktur og lærebedrifter i regionen, på grunn av måten de er registrert i

datamaterialet (se vedlegg A). Kommunene er likevel betydelige arbeidsgivere i regionen, og også

viktig i opplæring av læringer. Tabell 22 viser antall lærlinger som var ansatt hos kommunene i

Nordhordland per oktober 2018. I likhet med analysene av befolkning og næringsstruktur i kapittel

2, ser vi at det er de største kommunene som har kapasitet til å ansette flest lærlinger.
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Tabell 22: Antall lærlinger ansatt hos kommunene i regionen per okt. 2018. Kilde:
Opplæringskontoret for Nordhordland

KOMMUNE LÆRLINGER**

Lindås kommune* 28

Radøy kommune 21

Meland kommune 11

Osterøy kommune 9

Masfjorden kommune 8

Austrheim kommune 8

Modalen kommune 2

Fedje kommune 1

Gulen 1

Total 88

* Tallene for Lindås inkluderer lærlinger i permisjon .
** I tillegg er det 3 lærlinger som helsearbeider ibåde Gulen og Solund. Vi legger til grunn at disse
6 er ansatt i offentlige virksomheter

Tabell 23 viser antall nye lærlinger ansatt i kommunene høsten 2018, etter lærefag. Vi ser at de

fleste nye lærlingene arbeider som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Intervjuundersøkelsen har indikert at disse to lærefagene er de dominerende hos kommunene. I

inntaket for 2018 er det interessant å se at det er tre lærlinger i interkommunale stillinger: to

innen IKT og én som feier.

Tabell 23: Antall nye lærlinger ansatt i kommunale virksomheter høsten 2018 etter
kommune og lærefag
Kilde: Opplæringskontoret for Nordhordland

LÆREFAG Lind. Mel. Rad. Masf. Aust. Ost. Mod. Fed. TOTAL

Helsefagarbeider* 4 1 6 1 1 2 15

TAF Helse 2 2 1 2 7

Barne- og ungdomsarbeider 2 2 3 1 8

Byggdrifter 0

Kontor og administrasjon 1 1 2

IKT** 2 2

Feier** 1

Institusjonskokk 1 1 2

Total 8 4 11 3 5 4 0 0 35

* IKT-lærlingene og feierlærlingen er interkommunale
** I tillegg til disse tallene er det registrert 6 helsefagarbeidere i Bergen kommune.
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Lærekontrakter innen TAF

De vanlige lærekontraktene organisert gjennom Opplæringskontoret i Nordhordland vil stort sett

være lokalisert i regionen. Opplæringskontrakter organisert gjennom bransjekontorene, kan for

noen elever også være lokalisert andre steder. For TAF-kontraktene knyttet til Knarvik er det

geografiske nedslagsfeltet mer vidt.

I alt 37 prosent av lærlingekontraktene for perioden 2015-2018 er knyttet til virksomheter

lokalisert i Nordhordland, 53 prosent er i Bergen, mens de resterende 9 prosentene er

virksomheter lokalisert i andre deler av fylket. TAF-kontraktene knyttet til Knarvik er for det meste

rekruttert gjennom skolens nettverk. Koordinatorene ved skolen er viktige i den sammenheng, og

får årlig i oppgave av ledelsen på skolen å finne fram til nye foretak. I tillegg får TAF-lederen

jevnlig tips om mulige kandidater fra andre foretak som allerede deltar. Skolen kontakter

bedriftsledere direkte og drar også rundt for å snakke om TAF. Jevnlige oppslag i media om TAF-

elever og utdanningen er ytterligere viktige verktøy i profileringen av denne utdanningen for elever

og foretak. Formidlingen er også viktig med tanke på å få finansiell oppslutning hos bevilgende

myndigheter. Knarvik vgs. var de som startet TAF, og ordningen finnes nå på noen andre

industristeder rundt om i Norge. Austrheim hadde TAF-tidligere innen mekaniske fag, men utenom

Knarvik er det bare TAF ved Fusa vgs. Noen elever derfra jobber ved oppdrettsanlegg i Masfjorden

og Gulen.

Knarvik vgs. har gjennom TAF-ordningen en god del elever fra steder utenfor Nordhordland, også

fra Bergen og omegn. En geografisk spredt lokalisering er viktig, da dette gjør at flere elever får

læreplasser i rimelig reiseavstand til hjemstedet. Med en betydelig portefølje av foretak, er

opplegget rundt elevene robust på den måten at en kan finne en annen virksomhet om en bedrift

opphører. Virksomhetene som er en del av ordningen har samtidig muligheter til å utveksle

erfaringer. Med svært få virksomheter ville opplegget blitt langt mer sårbart, og den enkelte

virksomhet ville kanskje oppleve at ansvaret for å stille opp ville blitt for stort. Ved at

virksomhetene også er flere, blir det dessuten lettere for den enkelte å tilpasse inntaket etter

virksomhetens kapasitet.

Tabell 25 viser at seksten av virksomhetene med TAF-lærling har 5 lærlinger eller fler. Disse har til

sammen 62 prosent av kontraktene. Videre viser Tabell 24 at 17 av de 56 virksomhetene med TAF

er lokalisert i Nordhordland.

Tabell 24: Antall TAF kontrakter etter fagområde inngått i perioden 2015-2018 fordelt på
virksomhetens lokalisering. Kilde: Knarvik videregående skole.

SUM NORDHORDLAND BERGEN ANDRE

Byggfag 59 6 52 1

TIP 53 35 11 7

Elektro 34 7 23 4

Helse 69 31 30 8

Sum 215 79 116 20
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Tabell 25: Antall TAF-virksomheter fordelt på fagområde i periode 2015-2018
* To av virksomhetene inngår i to fagområder. Det reelle antall virksomheter er dermed 56. Kilde:
Knarvik videregående skole.

FAGOMRÅDE Antall virksomheter

Byggfag 24

TIP 12

El 12

Helse 10

I alt 58 (56*)

5. 2. Rekruttering av lærlinger

Tallene fra intervjuundersøkelsen viser at 3 av 4 bedrifter og alle kommunene i Nordhordland er

vertskap for utplasseringer fra ungdomskoler og videregående skoler i regionen før noen av de

eventuelt kommer inn som lærlinger. Svært mange virksomheter ser dette som et viktig tiltak for å

få den første kontakt med eleven som i noen tilfeller kan komme tilbake som lærling. At eleven får

anledning til å delta noen dager/uker ute på arbeidsplassen er samtidig en fin anledning til å

presentere fag og oppgaver. I enkelte virksomheter blir dette en slags test på om denne eleven

kan være en person de kan ønske å satse videre på. For eleven blir utplasseringen et viktig innspill

til finne ut av sitt framtidige yrkesvalg. Samtidig gir utplasseringer et viktig innblikk i arbeidslivets

sosiale normer og praksiser. En sa det slik: «Kommunikasjon og samhandling står sentralt. Det

handler om å møte opp om morgenen, og ha evne til å jobbe i team». Flere kommunale

virksomheter, f.eks. sykehjem bruker utplasseringsordningen aktivt til å skaffe seg tilkallingsvakter

og helgevikarer, uavhengig av om elevene blir lærlinger i framtida. Intervjumaterialet forteller oss

at det varierer en hel del hvor mye virksomhetene vektlegger dette første møtet. Her spenner

materialet fra de som ser dette som en klar avklaring med tanke på videre løp, mens andre

virksomheter har uformelt eller formelt praksis om at en stiller om til null hvis eleven skulle være

en av flere søkere til læreplass. Dels har dette sammenheng med at eleven er svært ung og

kanskje usikker i utplasseringsfasen, men er blitt litt mer moden og tryggere på seg selv etter

hvert. Dessuten er begrunnelsen til nullstillingen av kandidatene i læreplassbunken at alle søkere

her skal telle likt, uavhengig av tidligere kontakt. I alt 51 av virksomhetene har lærlinger.

En del av virksomhetene, og da gjerne de små, ønsker gjerne å ta inn noen fra lokalsamfunnet

som de kjenner til. En slik praksis er motivert ut fra at det blir lettere å finne den mest egnede

kandidaten som samtidig kanskje fortsatt velger å bo og jobbe i der i framtiden. Bor lærlingen

langt unna er det både lettere at lærlingen går lei på grunn av lang vei, og senere vil det kanskje

være en jobb nærmere hjemstedet som framstår som mer attraktiv. Dessuten er det å satse på de

lokal ungdom et ledd i at bedriften er med på gi noe tilbake til sitt lokalsamfunn. For mange både

blant søkerne og virksomheten blir dermed geografisk og sosial nærhet viktig også med tanke på

hva en vurderer som relevant rekrutteringsomland. Flere virksomheter (offentlig og private) på

Fedje og Solund og i grisgrendte strøk sier de er avhengig av at det er noen fra lokalsamfunnet

som vil bli lærlinger, siden det er få som ønsker å ta ferje eller på andre måter bruke lang tid på
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reise i læreperioden. Den andre siden av dette er at virksomhetene da strekker seg langt for å ta

imot lærlinger når noen lokale melder sin interesse.

Noen av de større virksomhetene i utvalget og da gjerne store konsern, som enten ser

opplæringsbiten som en integrert del av konsernets virksomhet og/eller regner dette som et

samfunnsoppdrag, har gjerne en mer åpen holdning til hvor kandidatene rekrutteres fra. For

virksomheter som for eksempel maritim sektor, offshore og lignende er dette naturlig fordi

arbeidskraften uansett vil måtte reise hjemmefra og bo på anlegget over en lengre periode. I andre

virksomheter kan rekrutteringen også være mer vidstrakt, men tilpasset behovene for arbeidskraft

som de måtte ha på de ulike anleggene. Innen noen av de større virksomhetene er det heller ikke

en målsetting å ansette alle lærlingene etter endt læretid, og geografisk tilhørighet blir derfor

mindre viktig.

Virksomheter som er relativt frikoblet fra lokalmiljøet kan ha profesjonalisert inntakspraksis for

deler av prosessen. Her ser vi for eksempel anonymiserte søknadsvurderinger. Potensielt aktuelle

kandidater blir så i fase to kalt inn til intervju for avklaring og rangering. Nettopp bruk av

anonymiserte vurderinger, praktisk organisert ved at administrasjonen har sladdet alle navn og gitt

søkerne et nummer i bunken, er, slik en uttrykte det, nødvendig for å sikre gode uavhengige

prosesser, men også for å hindre at personalet utsettes for sosialt press fra familie og kjente om å

ta elever inn. Elevens søking til virksomheter er imidlertid både påvirket av hva som finnes i

lokalsamfunnet, rollemodeller og sosialt press om hva slags yrke de bør velge og hvilken

arbeidsplass.

Store virksomheter som har anledning til å ta inn mange lærlinger om gangen, kan også lettere ta

risikoen med et feilvalg i lærlingerekrutteringen. Enkelte ganger har disse også muligheter til å

justere opplegget ved å flytte eleven fra et fagområde til et annet, om det skulle vise seg at første

innplassering ikke ble helt ideelt. Med dette blir det også helt opplagt at den mer fleksible og

personlige strategien som de mindre virksomhetene velger, blir riktig for dem i og med at de i

langt større grad må ha treffsikkerhet i det de gjør.

Tabell 26: Får bedriften det antallet lærlinger de ønsker? Etter størrelse (antall ansatte).
Kilde: Intervjumateriale

FÅR ANTALLET DE VIL HA? JA NEI TOTAL PROSENT JA

Liten bedrift 14 2 16 88

Stor bedrift 25 12 37 68

Total 39 14 53 74

I intervjuundersøkelsen var vi også inne på spørsmål om søkertrykk knyttet til lærlingeinntaket, og

blant de 53 virksomhetene som svarte på dette, oppgir 74 prosent (39 virksomheter) at de er

fornøyd (se Tabell 26). De øvrige 14 virksomhetene, altså de som ikke får det antallet lærlinger de

ønsker, har enten betydelige problemer med å få søkere, eller ønsker seg flere å velge mellom for

å kunne velge ut de beste kandidatene. Noen av de mindre virksomhetene opplever at de kommer
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til kort fordi noen av de store opererer med tidligere søknadsfrister. I tillegg var det flere av

kommunene som oppga at de ikke har fått så mange lærlinger som de hadde ønsket.

For store organisasjoner kan imidlertid tidligere tidsfrist forklares med at inntaksprosessen skjer i

flere trinn. Som et eksempel kan en nevne at Equinor har utlysningen for lærlinger allerede i

januar, og at informasjon går ut til alle videregående skoler i landet. Fristen for å sende inn

elektronisk søknad er satt til begynnelsen av februar. Deretter følger intervjurunder i Stjørdal,

Stavanger og Bergen. Så foretas screening, nye runder med sluttrundeintervjuer og innstillinger

om tilbud og avslag. På den måten rekker de å få avtalene på plass til oppstart medio august.

Virksomhetens lokalisering i kommuner med over en times reisevei til skole (her Fedje, Solund,

Gulen, Radøy, Modalen, Masfjorden) ser ikke ut til spille noen rolle for hvorvidt de får det antallet

lærlinger de ønsker. Det har sammenheng med at svært mange av virksomhetene kjenner sitt

lokalsamfunn godt, og derfor velger ikke å legge opp til å ta inn lærlinger når de ikke ser at det er

rimelige utsikter for å hente de inn lokalt (sovende status). Flere er i den sammenheng inne på at

de føler det litt urettferdig at enkelte store virksomheter har valgt tidligere tidspunkt for inntak enn

de andre. Enkelte store virksomheter har dessuten annonseringskampanjer i forkant av opptakene

sine.

Noen virksomheter bruker lærlingene sine aktivt i rekrutteringskanaler som Facebook og

lokalaviser ved å vise fram prosjekter de gjør, priser de har vunnet i fag-konkurranser, eller gi

oppmerksomhet til lærlinger som har avlagt fagprøver. Dette sies å være en god måte både å

rekruttere nye lærlinger, og særlig for å rekruttere lærlinger og søkere av kjønn som tradisjonelt

sett ikke ville valgt dette yrket eller linjen.

5. 3. Organisering

Hvordan virksomheten skal organisere opplæringsløpet er regulert gjennom opplæringsloven,

tilpasset virksomhetens størrelse og sektor. Detaljering og rådgivning på dette involverer gjerne

også opplæringskontor eller et bransjekontor, mens fylkeskommunen har det overordnede

ansvaret for godkjenning og oppfølging. I denne delen kommenterer vi forhold som virksomhetene

har tatt opp gjennom intervjuene.

Virksomhetene har minst en faglig ansvarlig for lærlingene, og i noen tilfeller en fadder som skal ta

av seg de sosiale forholdene. I mindre virksomheter blir dette ansvaret lagt til en og samme

person. I større virksomheter involverer det flere i staben. Det er hensiktsmessig fordi de store

gjerne har flere lærlinger, og at de dessuten har opplæring innen ulike fagområder. Det er gjerne

faste kontaktpersoner og team den enkelte lærling forholder seg til ute i virksomheten eller ute på

oppdrag. Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha rutiner for intern kvalitetssikring, slik at

lærlingen får en opplæring som er i samsvar med opplæringsloven, med forskrifter.

I bransjer hvor arbeidet har mer selvstendig karakter (for eksempel innen transport) er flere

bedrifter også opptatt av at lærlingene skal følge flere ansatte gjennom læreperioden, for å lære at

det finnes ulike praksiser og måter å gjøre ting på i yrket.

I kommunene kan lærlingene tas inn sentralt, og deretter plasseres ute i tjenesteenhetene mer
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eller mindre uavhengig av om enheten har behov for lærling eller flere ansatte. I slike tilfeller er

det åpenbart at det ikke er noen direkte forbindelse mellom rekrutteringsbehov og det å ta inn

lærlinger, men samfunnsoppdraget spiller tilsvarende større rolle. Lærlinger i kommunene er ikke

nødvendigvis fast ved en institusjon, men kan i løpet av læreperioden være innom flere

institusjoner for å få variert praksis. Helsefagarbeiderlærlinger kan for eksempel veksle mellom

sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger, og barne- og ungdomsarbeidere kan for eksempel

veksle mellom barnehage, sfo og skole.

5. 4. Oppfølging

Ulike former for oppfølging er dessuten svært viktig pedagogisk og sosialt, og involverer gjerne

motiverte ansatte som har erfaring og liker å være involvert i opplæringen. Eleven skal også etter

forskriftene knyttet til opplæringsloven vite hvem de skal snakke med når de har spørsmål, og har

krav på å få systematiske konstruktive tilbakemeldinger om det arbeidet de har utført. Av andre

viktige sider ved organiseringen som bør nevnes, er at det utarbeides en læreplan, og at det føres

logg for opplæringen.

Av og til finner virksomheten det hensiktsmessig at slike oppgaver går på omgang blant noen

utvalgte instruktører i virksomheten. Opplæringskontor/bransjekontor eller mentor fra skolen

(f.eks. for TAF-elevene) er andre viktige støttespiller som nevnes. Av og til er det slik at

virksomheten ikke selv dekker hele fagfeltet, og i slike tilfeller organiseres kortere utplasseringer

hos andre. Opplæringskontoret bistår i koordineringen av slike opplegg. Dessuten er det utarbeidet

standarder og gjengs praksis for hvordan virksomhetene fakturerer slike hospiteringer.

Representanter fra opplæringskontor eller bransjekontor har faste rutiner for oppfølging av

elevene. Innenfor Byggmesterfaget skjer f.eks. oppfølgingen hvert kvartal.

Når det gjelder vurdering av ekstern oppfølging er det noe varierende tilbakemeldinger fra

virksomhetene, fra de som er meget fornøyd på omfanget av oppfølging utenfra, til andre som sier

at de kunne ha trengt mer. Særlig melder behovet for mer ekstern oppfølging seg i tilfeller hvor

deltagelsen i opplæringen er nytt for virksomheten. Andre eksempler er når ekstraordinære

omstendigheter omkring eleven krever mer innsikt i rutiner for oppfølging. Det er likevel svært få

som synes å oppleve at lærlingekontrakten må brytes.

TAF-elevene har en god del tid ute i opplæring, og det frigjør ressurser fra undervisningen til

skolen som så anvendes til en koordinatorfunksjon. Disse fire personene følger jevnlig opp elever

og bedrift hver andre-tredje uke. Disse har god innsikt i læreplaner, pedagogisk opplegg og

behovene ute på arbeidsplassen. Elevene får på denne måten veiledning, og koordinatorene bistår

mentorene som har et opplærings- og lærlingeansvar i bedriften. En slik tett oppfølging er viktig

for å sikre at elevenes opplæring samsvarer med læreplaner utformet av overordnede

myndigheter, og avlaster virksomhetene i forhold til slike detaljer. Samtidig utgjør koordinatorene

et viktig mellomledd med tanke på å videreformidle virksomhetens erfaringer og eventuelle forslag

til forbedringer. Koordinatorene har dessuten vært behjelpelig med informasjon og opplæring til

virksomheter som ønsker å kvalifisere seg som lærebedrift. I Nordhordland følger dermed
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Opplæringskontor eller Bransjekontor de ordinære lærlingene, mens koordinatorene fra skolen tar

seg av de som er tilknyttet TAF.

5. 5. Faglig innhold i utdanningen før læretiden

Flere av virksomhetene vi snakket med hadde kommentarer til det faglige innholdet i videregående

skole basert på den kompetanse eleven hadde med seg inn i virksomheten. Flere hadde forståelse

for betydningen av den grunnkompetansen elevene hadde gjennom fellesfagene, noe som gjorde

dem kvalifisert til ulike utdanning og yrkesløp. Det var likevel en del kritiske bemerkninger både til

mangelfull relevans til yrkeslivet, og til felt som de beklaget var udekket. Til den første gruppen er

blant annet kommentarene knyttet til norskfagets innhold. Det var gjennomgående forståelse av at

elevene gjennom utdanningen måtte tilegne seg tilstrekkelige muntlige og skriftlige ferdigheter.

Samtidig var det flere som gjerne skulle ha byttet ut diktanalyse med fagspesifikke tekster. Også

engelsk kan på samme måte bli enda mer relevant og viktig hvis dette hadde vært bedre tilpasset

et internasjonalt orientert arbeidsliv. Fagengelsk kan aktiviseres i f.eks. matematikk, fysikk og i

tverrfaglige prosjektoppgaver.

Av mangelfull kunnskap og ferdigheter blir gjerne verktøylære og en del praktiske ferdigheter

knyttet til dette nevnt. Innen denne type kompetanse er det til dels også betydelige forskjeller

mellom elevene. En sa det slik: «om de er vant til å mekke moped eller traktor på gården stiller de

langt sterkere enn andre som gjerne ikke har tatt i en hammer». Men relatert til erfaringen med

slikt praktisk arbeid står vi kanskje også overfor et skifte, f.eks. hvor langt mer komplekse deler i

biler gjør at de ikke lenger er så lett å reparere hjemme i garasjen. Feilsøking og reparasjoner

krever da også avansert og kostbart utstyr, som ikke nødvendigvis finnes «på gården».

Mer utstrakt verktstedserfaring kan være vanskelig å få til i skolen, fordi det rett og slett ikke

finnes økonomi og personalressurser avsatt til å holde tritt med teknologiutviklingen. Nettopp nye

modeller for læringsarenaer (se kapittel 8) kan være løsningen på slike utfordringer som mer og

mer preger flere av fagområdene.

Flere virksomheter etterlyser oppdaterte fagplaner. I den sammenheng var det en virksomhet som

ønsket seg tilgang til innsikt i fagplaner fra andre land, og foreslo at sentrale myndigheter kunne

være behjelpelig med å finne slike kilder. I tillegg påpekes behovet for modernisering av

fagplanene i takt med utviklingen av fagområde og teknologi. Det siste er dels en bestilling som må

gå til de sentrale myndighetene som har ansvaret for dette. I den sammenheng er også det å ha

muligheten til å kombinere fagtema relevant. For å nevne to av flere eksempler, ser en innenfor

vannbårne varmesystemer og sensorteknologi behovet for å kombinere kompetanse fra

rørlegger/elektro og elektronikk, og innenfor bilfaget er kombinasjonen mekanikk og elektronikk

ønskelig.

Fagplanene utvikles sentralt hos utdanningsdirektoratet. Samtidig påpeker flere betydningen av å

ha næringslagets organer og opplæringskontoret som viktige arenaer for å ta opp og få

videreformidlet bestillinger fra næringslivet. Fagkompetansen må heller ikke bli for spisset og for

tilpasset en enkelt bedrifts helt særegne behov. Dersom det skjer, vil en gjøre det vanskelig for

disse lærlingene å få jobb andre steder. En del erkjenner at dette er det beste med tanke på å
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utvikle et robust arbeidsmarked, og legger da heller opp til å dekke helt spesifikke fagbehov

gjennom organiseringen av opplæringen i egen virksomhet, eller ved å sende de på egne kurs i

læretiden. Derimot er det flere som påpeker at elevene har på forhånd fått grundig innsikt i HMS,

og det verdsettes. Det finnes eksempler på virksomheter som satt ut praktiske arbeidsoppgaver

som elevene utfører ved skolen, og det økonomiske vederlaget går til klassekassen (skoletur).

Flere uttrykker et behov for at elevene er litt forberedt på hva læretiden innebærer. En av

informantene foreslo at en kunne hatt et felles forberedende kurs f.eks. i slutten av VG2, (i juni),

slik at elevene var litt kjent med opplegget rundt læretiden før de gikk ut i lære om høsten. Dette

er særlig hensiktsmessig i forhold til utplassering i mindre virksomheter. De store foretakene har

oftere intern kapasitet til å organisere et slikt introduksjonsprogram for lærlingene selv.

Elevene bør også forberedes på holdninger og plikter som gjelder for arbeidslivet. Det gjelder blant

annet det å møte til avtalt tid, minimere fravær, og ha god orden og oppførsel. Det blir rapportert

at de fleste håndterer dette greit, men det kan likevel være en ide å ta det opp i forkant av

opptaket.

5. 6. Organisering av fagprøvene

Det varierer litt om det organiseres fagprøver ved egen virksomhet, hos andre virksomheter eller

ved teststasjoner ute i bransjeorganisasjonene. Gjennomgående synes det å være slik at svært

mange av de som blir oppmeldt til fagprøve klarer dette greit, og i en del tilfeller med meget godt

resultat. Her legger i en del tilfeller bedriftene selv en god del innsats i det å forberede kandidatene

gjennom praktiske øvelser. Noen lærlinger har også forberedende teori og praktiske ferdigheter ute

på prøvestasjonene. Virksomhetene kan vurdere denne perioden nokså forskjellig. Noen synes

lærlingen i denne perioden blir for mye borte fra produksjonen: «Nettopp i den tiden da de skal

begynne å forberede seg til fagprøven, er når vi begynner for alvor å tjene penger på dem». På

den andre siden er det andre som ser verdien av å bruke mye tid på opplæringen: «Flere av fagene

krever svært mye opplæring, og

derfor blir det svært viktig at

læretiden ikke kortes ned».

Noen virksomheter har ansatte som

er engasjert som ekstern sensor, og

kan på den måten gi viktige innspill

til faget.

Flere virksomheter har i

avslutningen av læretiden en

avsluttende samtale om hvordan

begge partene har opplevd eleven

og læreløpet. I henhold til

opplæringsloven praktiseres gjerne

også ordningen med sluttattest.

Lærling ved Osterøy videregående arbeider med fagprøve i verksted.
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5. 7. TAF-utdanningen

TAF er en 4-årig utdanning som kombinerer yrkes- og allmennfaglig opplæring gjennom hele

studieløpet. TAF-modellen tilsvarer det som EU omtaler som dual-modellen, en kombinasjon av

teoretisk utdanning og praktisk opplæring. Et dualt utdanningsløp innebærer en veksling mellom

læringsarenaer i henholdsvis skole og arbeidsplass. Skolen i et dualt opplegg konsentrerer seg

mest om den generelle strukturerte kunnskapen, mens eleven ute i bedriften får innsikt og

ferdigheter som er direkte anvendt gjennom innretning mot produksjonen (Euler, 2013). Denne

vekslingen mellom skole og arbeidssted er ikke minst viktig med tanke på å kunne gi elevene god

innsikt i hva arbeidslivet innebærer. Samtidig er det innen en del yrkesområder urealistisk at

skolene skal kunne holde teknologisk og utstyrsmessig tritt.

Dualiteten i TAF er ikke bare knyttet til vekslingen mellom skole og arbeidsplass. TAF er også et

dualt utdanningsløp hvor «dobbelt vitnemål» representerer et fleksibelt utdanningsvalg med

muligheter for senere å velge høyere utdanning (Meld.st.20.(2012-2013)). TAF- utdanningen gir

dermed både fagbrev og studiekompetanse. I utdanningsløpet inngår en realfagsutdanning med

fordypning innen matematikk og fysikk (helsefagelevene tar kjemi). Gjennom å tilegne seg fagbrev

i tillegg til realfagsfordypning, kvalifiserer elevene godt til å gjennomføre blant annet ingeniør- og

sivilingeniørstudier. Utdanningen har høye inntakskrav, og er i studieomfang og faglig nivå

krevende. Utdanningen kombinerer yrkes- og allmennfag gjennom hele løpet.

Undervisningen organiseres på den måten at elevene er 3 dager på skolen og 2 dager i bedrift i de

tre første årene, mens i det fjerde året er de 2 dager på skolen og 3 dager ute i bedrift. I de to

første årene har de under opplæring status som elev, mens i de to siste har de status som lærling

med lærlingekontrakt. Under TAF-ordningen blir elevene ansatt i lønnet stilling i bedrift fra første

dag. I de to første årene får de lønn for den perioden de er ute i bedriftene, mens i de to siste

årene, har de lønn hele tiden (da har de lærlingekontrakt). Elevene følger bedriftenes arbeidsår,

noe som innebærer at de må jobbe i deler av skoleferien. Skolen og lærebedriftene gir til sammen

en opplæring som innebærer at elevene får fag- eller svennebrev kombinert med en

studieforberedende utdanning.

Elevene i bedriftene utgjør en del av produksjonsteamet. På den måten får de ta del i det daglige

med virkelige oppgaver i produksjonssystemet. Deltagelsen gir anerkjennelse, ansvar, tilhørighet

og lojalitet som disse studentene tar med seg videre i sine karrierer, og ikke sjelden får de

jobbtilbud i samme foretak etter endt utdanning. Blanding mellom teori og praksis gjør dessuten

skolegangen langt mer spennende enn bare vektlegging på teori.

Mange av TAF-elevene i de tekniske fagene har valgt å utdanne seg videre til ingeniører, og har

senere endt opp i ledende posisjoner i Nordhordland, men også i andre deler av landet og

internasjonalt, og omfatter både privat og offentlig sektor.

Nettopp det å ha omfattende praksiserfaring gjør elevene enda mer attraktive enn om de som

kommer rett fra skolebenken. Tilgang på svært dyktige medarbeidere med basis i denne type

utdanning har i det hele tatt vært helt avgjørende for å gjøre regionens industri konkurransedyktig

på et høyt internasjonalt nivå.
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5. 8. Borteboende lærlinger

«Å flytte [lærlinger] hit for læretid krever mer, det er mer kortsiktig. De vil gjerne hjem igjen etter

endt læretid»

I videregående opplæring i skole ser man at borteboere har betydelig høyere risiko for frafall.

Årsakene til frafallet er til dels mange og uklare, men omfatter sosiale, økonomiske og faglige

faktorer. I mange tilfeller kan frafallet ha sammenheng med at elevene er unge når de flytter

hjemmefra (15-16 år for å begynne på videregående, og 18-19 år når de går ut i læretid). De har

mindre daglig oppfølging av foreldre og mindre sosiale nettverk på stedet de flytter til (Breidablik

og Meland, 2001, Finnut, 2003, Wiborg og Rønning, 2005, Lie et al., 2009).

Man kan tenke seg at mange av de samme årsakene kan spille inn på hvorfor tilreisende lærlinger

ikke blir i regionen eller på stedet etter endt læretid. Dette er noe enkelte informanter er inne på:

«Vi har kun hatt lokale lærlinger, men jeg har hørt av andre at de [tilreisende/borteboende

lærlinger] gjerne reiser. Jeg har også hørt fra utleiere som leier ut hybler at de ofte er ensomme».

Blant virksomhetene i intervjumaterialet vårt er det kun noen få som har borteboende lærlinger.

Dette gjelder i hovedsak virksomheter innen maritim virksomhet som har opplæring på skip,

enkelte anlegg innen oppdrettsnæringen og raffineriet på Mongstad. Alle disse peker på bolig og

kollektivtransport som en utfordring for borteboende lærlinger. De er også unge og trenger ofte

ekstra oppfølging. Dette sitatet fra en av våre informanter illustrerer hvordan virksomheter

inkluderer psykososial oppfølging i sin organisering av lærlingeløpet:

«Vi spør hvordan de har det. Og det kan være for noen det beste å bytte båt hvis miljøet ikke

fungerer. De som blir lærlinger hos oss er ikke bare de som har toppkarakterer. Det er ikke skapt

for alle å gå på skolen. De kan likevel være kjempeflink i det praktiske og fortjener å bli sett. Vi må

også ta høyde for at de er unge. Blir det problemerpå en eller annen måte er det viktig å ta tak i

dette med en gang. Lærlingene er jo framtida. Det er blitt lettere med årene, fordi arbeidsmiljøet

ute på fartøyene er blitt mindre hierarkisk.»

På noen tettsteder er det mangel på hybler, noe som gjør det vanskelig for virksomheter å ta inn

borteboende lærlinger. Dette gjelder særlig i områder hvor det ikke er mulig å dagpendle med

kollektivtransport, og mange er under 18 år og uten bilsertifikat. Noen virksomheter tilbyr da hjelp

med å finne hybel, tilbyr plass på internat, eller har lærlinger som bor i byen (Bergen) og

organiserer samkjører til jobb. Utdanning i nærheten av hjemstedet gir dermed et sosialt lettere

utdanningsløp for den unge eleven, og samtidig sikrere rekrutteringsgevinst for virksomheten som

står for opplæringen.
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5. 9. Erfaringer med lærlingeordningen

Opplæring av elever krever en god del innsats fra bedriftene, men de fleste uttrykker at de ser

nødvendigheten av å delta i dette både fordi de da er med på å gi opplæringen et relevant innhold,

men også fordi dette i en del tilfeller er en langsiktig strategi i det å identifisere framtidige

arbeidstakere.

Flere nevner betydningen av at elevene ofte tilfører bedriftene noe. Blant annet er det flere som

verdsetter verdien av den digitale kompetansen som de unge besitter, og som gjerne er kunnskap

som de tilfører virksomheten ved å lære opp andre. Sosialt er det også kjekt å ha en arbeidsstokk

med flere aldersgrupper. Endelig er det slik at virksomheten også får igjen for at lærlingene

etterhvert blir dyktige fagarbeidere, og dermed bidrar positivt til virksomhetens verdiskaping. Her

synes det å være viktig å gi lærlingene en sjanse til å ta litt ansvar for å løse oppgaver. De unge

blir også gjerne tatt med når virksomheten skal profilere arbeidsplassen på skoler og

utdanningsmesser. Disse er med på å senke terskelen for å stille spørsmål, og blir forbilder for

ungdom som etterhvert vil velge samme utdanningsvei.

Mange peker videre på den positive feedback-effekten av at ansatte som har med seg lærling på

oppdrag, aktivt må reflektere over eget arbeid. Dette bidrar til at ansatte som har følge av en

lærling får repetert egen fagkunnskap, og også må reflektere over og diskutere sine

arbeidspraksiser med en lærling – som kanskje også har med seg innspill fra skolebenken og

refleksjoner utenfra.

Avslutningsvis var vi inne på virksomhetenes erfaringer med opplæringen knyttet til lærlingene.

Deriblant i hvilken grad dette førte til ansettelse i etterkant. De fleste har gjennomgående gode

erfaringer med det å ha lærlinger, og mange kommenterer at hvor gode erfaringene blir avhenger

også av den enkelte lærlings motivasjon. Ikke alle lærlinger som blir tilbudt jobb etterpå takker ja

til dette, men velger i stedet å ta mer utdanning, militærtjeneste eller jobb et annet sted.

Særlig opplever virksomhetene at TAF-elevene velger et videre utdanningsløp, og i slike tilfeller

gjelder det å prøve å holde kontakten ved å tilby dem jobb i feriene. Det gir disse elevene en

praktisk erfaring og penger som kommer godt med til studiene.

En større sjanse for at en ikke får kandidaten tilbake etter endt utdanning, er av og til årsakene til

at virksomheter heller foretrekker ordinære lærlinger framfor TAF.

For den kommunale helsesektoren blir det å ta imot TAF-elever først og fremst knyttet til

samfunnsoppdraget. Det er fordi de opplever at TAF-lærlingene ikke kommer tilbake til den

kommunale helse- og omsorgstjenesten som helsefagarbeider, men går videre til høyere utdanning

etter de fire årene på TAF. Mange av de helsefaglige TAF-elevene utdanner seg til sykepleiere og

leger, og selv om kommunene ønsker at de kommer tilbake til dem etter ferdig utdanning, har de

vi har snakket med ikke erfaring for at dette har skjedd så langt. De vurderer det uansett som

positivt at de får være med på å utdanne framtidige sykepleiere og leger, og gjennom

læreperioden gi dem innsikt i hvor allsidig og framtidsretta geriatrifaget er.
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En annen utfordring innen helsesektoren er at TAF-lærlingene ikke kan gå inn i turnus på samme

måte som ansatte og ordinære lærlinger. På den måten går de glipp av kvelds- og nattskift og

helgevakter som jo egentlig er integrerte deler av en helsefagarbeiders hverdag. Modellen med at

TAF-lærlingene kun er i bedrift på dagtid noen dager i uken, er dermed ikke særlig godt tilpasset

helsesektorens døgnkontinuerlige arbeid. Videre er TAF-elvene veldig unge (16 år) når de først

kommer ut i virksomheten, og sykehjemmene må være forsiktig med hva de bruker dem til den

første tiden. For eksempel er det vanlig med dødsfall i sykehjem, og det krever en viss modenhet

for å takle dette. Sammenliknet med ordinære lærlinger bidrar TAF-lærlingene mindre til

verdiskaping, og de ses ikke på som framtidige kollegaer. Til tross for dette snakkes de fram som

veldig flinke, og nyttige å ha i virksomheten, siden de bidrar til at den ordinære staben reflekterer

mer over sine egne arbeidsmåter.

For enkelte bransjer har konkurranse om de ledige jobbene vært meget hard for de som nettopp er

uteksaminert. For eksempel opplever en del at utleiemarkedet for arbeidskraft har gjort det svært

vanskelig å få jobb innen maritim sektor. Dette har ikke blitt lettere ved at de ferdig uteksaminerte

lærlingene heller ikke klarer å konkurrere med folk som har erfaring fra oljeindustrien.

For næringslivet utgjør læretiden en viktig arena for talentspeiding. En aktiv dialog, samhandling

og erfaring som utvikles fra år til år mellom skole og arbeidsplass, sikrer god læreplanforankring,

relevant opplæring og får fram rollemodeller. Opplæring av lærlinger har blant annet vært viktig

med tanke på å få flere jenter til å velge byggfag og teknisk orienterte fag, og gutter til å velge

pleie og omsorg eller barne- og ungdomsarbeiderfag. Medieoppslag, utdanningsmessen og foredrag

om lærlingemuligheter i ulike virksomheter er eksempler på arenaer hvor opplæringsmuligheter

presenteres av de som allerede går i lære.
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6. REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT

Kapitlet omfatter rekruttering av arbeidskraft, og innledes med en kortfattet drøfting av

virksomheters rekrutteringsstrategi. Det handler først om geografisk hvor de hovedsakelig

geografisk rekrutterer fra. Dernest tar vi med utgangspunkt i Figur 38. For oss ulike

rekrutteringskanaler og relasjoner. Rekruttering av lærlinger omtales allerede i kapittel 6. Til slutt

har vi en gjennomgang av faktorer som likestilling, integrering og rekruttering av arbeidskraft med

spesielle behov.
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6.1. Geografi og rekruttering
Omtrent halvparten av virksomhetene i utvalget vektlegger det lokale og regionale

arbeidsmarkedet når de skal rekruttere arbeidskraft. Det har sammenheng med at det er her

søkerne kommer fra. Dessuten har det sammenheng med at virksomheten vil unngå å rekruttere

personer som får lang arbeidsreise, og som derfor kan gå lei, og prøve å finne noe annet når det

blir mulig. I noen tilfeller handler det også om beredskap, og viktigheten av å ha personer i

nærmiljøet som raskt kan komme seg til bedriften hvis det skulle bli behov for ekstra bemanning

eller oppstå en nødssituasjon.

Rekruttering lokalt og regionalt gjør at en kanskje også kjenner mer til personene man rekrutterer.

For mange virksomheter er dermed rekrutteringsstrategien nokså lik det som gjelder for å ta inn

lærlinger. Tilfeller av nasjonal/internasjonal rekruttering gjelder for visse grupper av

nøkkelpersonell som ikke er tilgjengelig i nærheten. Også ansatte innenfor fiskeri, verft og

vedlikeholdstjenester, tekstil og bekledning rekrutteres i en del tilfeller utenfor landets grenser.

Noen velger å bosette seg i nærheten av arbeidsplassen, andre blir langpendlere. Analysene våre

viser at det er betydelige forskjeller både hva angår virksomhetens størrelse og type lokalitet hva

angår hvor de rekrutterer fra (Figur 37). Relatert til denne dimensjonen er det dermed først og

fremst individuelle forskjeller litt etter hva slags type kompetanse det er snakk om.

Figur 37: Hvor rekrutterer virksomhetene fra? Fordelt på lokalisering i skolenære og
øvrige kommuner
Andeler i skolenære kommuner og øvrige kommuner som rekrutterer lokalt, regionalt og
nasjonalt/internasjonalt. Utvalget er 77 bedrifter. Kilde: intervjumateriale.
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6.2. Rekrutteringskanaler: Hvordan når virksomheter fram til potensielle
arbeidstakere?

De aller fleste virksomheter i Nordhordlandsregionen profilerer seg lite ovenfor potensielle

arbeidstakere. Rekrutteringskanaler de oppgir å bruke er i hovedsak ansettelse av lærlinger,

tilfeldige henvendelser og headhunting gjennom bekjentskaper.

Figur 38: Rekrutteringskanaler i intervjumaterialet
Kilde: Kompetanseprosjektet for Nordhordland

En viktig rekrutteringskanal som fungerer godt for mange er at arbeidssøkere møter opp på

arbeidsplassen og ber om jobb på en arbeidsplass som de har kjennskap til. Selv i tilfeller der

virksomheten ikke har kjennskap til arbeidssøkeren. En overvekt av virksomheter i

intervjumaterialet baserer sine ansettelser på bekjentskaper og «jungeltelegrafen». De fleste sier

at de ikke ser behov for å profilere virksomheten som en attraktiv arbeidsplass, fordi kompetente

søkere kommer til dem. Mange har sågar ikke lyst ut stillinger de siste tre årene, selv om de har

hatt flere nyansettelser.

De virksomhetene som lyser ut stillinger annonserer i hovedsak i kanaler som lokalalviser, via NAV

og virksomhetens Facebookside. NAV og Facebook pekes på som de viktigste kanalene for å få

lokal arbeidskraft. De som ønsker å tiltrekke seg ung arbeidskraft bruker i liten grad lokalavisen,

og poengterer at de unge ikke leser denne.

Medier som Facebook og Instagram generelt til å profilere virksomhetens arbeid mot potensielle

kunder, ikke særlig mot potensielle arbeidstakere og lærlinger. Men mange mener å se positive

rekrutteringseffekter av å profilere seg mot kunder, ettersom dette også gjør virksomheten synlig

for arbeidssøkere.

Tradisjonell markedsføring for lokal arbeidskraft
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Noen få virksomheter som ønsker lokal arbeidskraft lyser ut stillinger på svært tradisjonelle

måter. Disse identifiserer et lokalområde de ønsker søkere fra, og henger opp stillingsutlysninger

med virksomhetens mål og ønsker, samt kontaktinformasjon, på kafeer, butikker, oppslagstavler

og busstopper i det identifiserte området.

6.3. Sosial rekrutteringsprofil
Nedenfor tar vi for oss hvordan hensyn til likestilling mellom kjønn, integrering av innvandrere og

tilrettelegging for grupper med spesielle behov tas inn i rekrutteringsprosessen hos offentlig og

private virksomheter, og hvordan dette knyttes an til kompetansebehov.

Likestilling
På spørsmål om likestilling viser gjennomgangen av svarene at det er litt varierende hvor aktiv

holdning virksomhetene har til dette. Flere virksomheter har f.eks. i utgangspunkt en nokså åpen

holdning til om de tar inn jenter eller gutter som lærlinger, men rapporterer samtidig at de slett

ikke alltid har søkere av begge kjønn. Flere uttaler også at det vil være positivt for arbeidsmiljøet

med en balansert kjønnsfordeling, men at det uansett er kvalifikasjonene som teller.

Offentlige sektor skal ha et likestillingsperspektiv på sin virksomhet, og alle lederne i enhetene vi

snakket med var da også opptatt av likestilling i forbindelse med rekruttering. I dette prosjektet

har hatt hovedfokus på sykehjem, hjemmetjenester og barnehager. Dette er sterkt

kvinnedominerte arbeidsplasser, der kommunen som arbeidsgiver har lov til å særbehandle

mannlige søkere dersom de har omtrent likeverdige kvalifikasjoner som den beste kvinnelige

søkeren. Problemet er imidlertid, ifølge våre informanter, at det omtrent ikke er mannlige søkere til

disse jobbene.

Alle synes å være enig i at det er ønskelig med flere menn innenfor helse og omsorg, barnehager,

skolefritidsordninger og grunnskole. Motivasjonen er først og fremst knyttet til at det vil heve

kvaliteten på tjenestene – ikke fordi menn anses som dyktigere enn kvinner, men fordi det gir

større mangfold og variasjon i tjenesteproduksjonen. Informantene forteller bl.a. at «de gamle

damene blomstrer opp når de blir pleiet av menn» og «mannlige pleiere kan snakke med mannlige

beboerne om andre ting». Videre er det fortellinger fra sfo og barnehager om hvor kjekt barna

synes det er å leke med menn. Det understrekes også at det er viktig at barn ikke bare møter

kvinner på oppvekstarenaen, og at det er viktige med mannlige rollemodeller på disse arenaene.

Til tross for stor enighet om hvor viktige det er med god representasjon av begge kjønn både for

tjenestekvalitet og arbeidsmiljøet, er det gjort lite for å øke rekrutteringen av menn. I følge

informantene skyldes dette for det første at de ikke er sikre på hva slags tiltak som skulle kunne

virke, og for det andre at det er begrenset hva de har budsjett og myndighet til å gjennomføre.

Noen har forsøkt å rette seg inn mot menn på utdanningsmesser og annet utadrettet aktivitet, men

de har ikke erfaring som tilsier at det virker. Faktisk lurer de på om slik aktivitet kan virke mot sin

hensikt. Vi kan altså ane en viss oppgitthet når det gjelder tiltak for å rekruttere menn inn i

kvinnedominerte yrker. Samtidig med en erkjennelse av at det er vanskelig å jobbe med dette som
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enslig aktør i arbeidsmarkedet. Skeivfordelingen starter tidlig, allerede ved valg av utdanning ser

en at det er få menn til disse yrkene. For å få opp antall menn i disse yrkene, må en altså starte

med å få dem inn på et relevant utdanningsspor. Solund kommune kan tjene som eksempel på en

kommune som har tatt dette på alvor med «Lekeprosjektet for gutter i ungdomsskolen».

Av de 77 bedriftene vi besøkte oppgir 23 at de jobber aktivt med likestilling i

rekrutteringssammenheng. 13 bedrifter mener de ikke har noen utfordringer med dette, mens 41

ikke jobber aktivt med likestilling i rekrutteringsprosessen. Mange av virksomhetene vi har snakket

med sier at de gjerne skulle hatt større kjønnsbalanse, hvis det bare hadde vært søkere. Mange av

virksomhetene innen bygg og industri peker på at det er svært få kvinner som søker.

Lærebedrifters bruk av kvinnelige lærlinger i profilering kan således være en måte bedriften bidrar

til økt søking fra kvinner. Innen helsesektoren kan det være aktuelt med lignende tiltak for å

rekruttere flere menn.

Integrering
Regionen har de siste 10 årene fått langt flere innbyggere av utenlandsk opprinnelse enn de har

hatt tidligere. For mange virksomheter har dette vært en kjærkommen tilgang på arbeidskraft og

spesifikke kompetanser. Innvandrerne er naturligvis ikke en ensartet gruppe, og mens de fleste

har gått rett inn i verdiskapingsarbeid, har andre trengt språkopplæring og mer eller mindre

omfattende kvalifiseringsopplegg før de har kunnet ta del i arbeidslivet. Uansett har tilfanget av

innvandrere ført til at mange bedrifter og offentlige virksomheter har iverksatt spesifikke

rekrutterings- og/eller opplæringstiltak, dels av egennytte og dels gjennom samfunnsansvar. Av 77

bedrifter var det 32 som oppgir at de har jobbet aktivt med integrering av innvandrere i

virksomheten. Det er et forholdsvis høyt antall tatt i betraktning at langt fra alle bedrifter har

innvandrere i staben.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har rekruttert mange innvandrere de senere årene.

Siden innvandrere gjerne er voksne når de kommer, har de så langt omtrent ikke blitt rekruttert

via lærlingevegen. Det er imidlertid en vekst i antall voksne lærlinger som har tatt videregående

gjennom voksenopplæringen. Både ved Åsane og Austrheim har det vært særskilte

opplæringsordninger for flyktninger og andre innvandrere innen helse- og oppvekstfag.

Flere av kommunene i regionen har hatt problemer med å rekruttere tilstrekkelig antall sykepleiere

og helsefagarbeidere (så vel som andre helsefaglige spesialister) til sykehjemmene sine, og lyser

Lekeprosjektet for gutter i ungdomsskolen

Solund barnehage har iverksatt et tiltak der de forsøkte å få menn til å bli interessert i å jobbe

med barn. Der hadde de ordningen «lekeprosjektet for gutter i ungdomsskolen» der gutter i

ungdomsskolen kom i barnehagen etter skoletid for å leke ned barna. Barna syntes det var

veldig kjekt, og personalet også. Solund kommune gir dessuten ungdommer (13-17 år)

sommerjobb i en ordning som er lagt opp slik at ungdommene skal bli kjent med flere av

kommunens yrker – og altså ikke bare sende jentene til de typiske kvinnejobbene og guttene til

de typiske mannejobbene. Med dette håper de både å påvirke yrkesvalg og bosted.
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gjerne ut etter disse internasjonalt gjennom NAV. Noen har også brukt bemannings- og vikarbyrå

for å dekke behovet. Fordi mange av de som leies inn på denne måten er utlendinger med dårlige

norskkunnskaper, har sykehjem og andre institusjoner tatt på seg ekstraordinære opplæringstiltak

for å bedre kunne nyttiggjøre seg kompetansen de har med seg. Det er en god del eksempler på at

innleid arbeidskraft har blitt del av den ordinære staben etter hvert. På Fedje er for eksempel så

nær som alle sykepleierne på sykehjemmene innvandrere som har fått fast jobb og slått seg ned

på øya etter først å ha begynt som vikarer.

Det er en del utfordringer knyttet til å ha innvandrere med begrensede norskkunnskaper i staben

innenfor helsesektoren hvor kommunikasjon er en viktig del av pleiesituasjonen. For å redusere

denne risikoen, rekrutteres innvandrere gjerne først som tilkallingsvikarer, som etter hvert som de

behersker språket og pleieoppgavene bedre kan få faste assistentjobber i helger og ferier. Det

stilles ikke krav til fagutdanning for assistenter, og derfor er dette en mulighet for innvandrere (og

andre) som ikke har fagutdanning å få en fot innenfor en sektor som ellers er lukket i form av

formelle krav til utdanning og autorisasjon. Sykehjemmene på sin side er ivrig etter å ha fleksibel

arbeidskraft og en pool av vikarer som kan steppe inn på kort varsel. Sykehjemmene blir da

nærmest uformelle opplæringsarenaer der språket og fagkompetansen utvikles litt etter litt, og der

assistentene kan få lengre vikariater og med det anledning til å ta fagbrev som privatist. Fagbrev

er nødvendig for å få fast jobb ved kommunale sykehjem. Sykehjem og hjemmetjenesten har

lange tradisjoner for opplæring på jobben; om lag halvparten av alle helsefagarbeidere/

hjelpepleiere har fått fagbrev som privatist – altså ved å skaffe seg allsidig praksis i

jobbsituasjonen tilsvarende fem års fulltidsarbeid istedenfor å gå videregående skole med ordinært

lærlingeløp. Dette er et kvalifiseringstilbud som passer godt for innvandrere som er kommet til

landet som voksne, men også for etnisk norske som av ulike årsaker ikke tok utdanning i skolen i

ungdomsårene.

Med opplærling som institusjonalisert praksis, har sykehjemmene (kommunene) vært en god

samarbeidspartner for NAV. Gjennom introduksjonsordningen har Nav og kommunene felles ansvar

for fells ansvar for å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og

samfunnslivet. Mange innvandrere har vært utplassert på språkpraksis eller arbeidstrening i

sykehjemmene, og dette har blitt en ny rekrutteringskanal for assistenter til sykehjemmene – som

kan videreutdannes til fagarbeidere.

Voksenopplæring for flyktninger

Austrheim vgs. samarbeider med NAV og flyktninge-/voksenopplæringen. 30 av 220 elever har

flyktningebakgrunn med veldig ulike kunnskaper. Mange av dem sliter med både engelsk og

norsk, og det kan være vanskelig å få dem plassert i bedrift. Flere av flyktningene er over 25 år,

og da mister skolen tilskuddsordninger. Det er derfor i alle parters interesse å hjelpe til med å få

disse ut i arbeid. Austrheim har også prosjekter for andre elever som trenger ekstra oppfølging.

På grunn av at samfunnet er blitt mer multikulturelt, har særlig barnehager, sfo og grunnskole fått

behov for pedagoger med kompetanse innen fremmedspråk og multikulturell ledelse. En mer
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sammensatt barnegruppe krever en ny type kompetanse, og flere av informantene mener

tendensen går i retning av større behov for personer med høyskoleutdanning.

Tilrettelegging for arbeidstakere med spesielle behov
Inkluderende arbeidsliv er noe alle de kommunale enhetene vi har snakket med er opptatt av. De

vil bidra til å skape «et arbeidsliv for alle». Det kan dreie seg om å legge til rette for f.eks.

rullestolbrukere eller å ha rause ordninger for delvis uføretrygdede, permisjoner og sykefravær

osv. Det vi har vært mest opptatt av i denne sammenheng er likevel hvordan virksomhetene

forholder seg til og tilrettelegger for elever og lærlinger som trenger spesiell oppfølging.

Omsorgen synes å være spesielt stor overfor lokal ungdom som på en eller annen måte faller

utenfor, f.eks. ved at de er lei av skolen. Det er flere eksempler på at virksomhetene har klart å

finne en plass for ungdom som f.eks. ikke tilfredsstiller formelle utdanningskrav, men som de ser

likevel kan gjøre en utmerket jobb med eller uten særskilt tilrettelegging. I lærlingsituasjonen kan

ekstra oppfølging føre til at elever med lærevansker likevel kan klare å få fagbrev, eller alternativt

kompetansebevis. Mange virksomheter ser at de har bruk for denne typen arbeidstakere i

produksjonen, og er samtidig stolte over at de kan bidra til at ungdom med spesielle utfordringer

får jobb og økt selvfølelse.

Når det gjelder integrering så rapporterer en god del av virksomhetene at de får jevnlig

henvendelser av NAV om å ta inn flyktninger som trenger språk og jobbtrening. Arbeidsplasser

med oppgaver som ikke krever altfor mye opplæring har gjerne bidratt innimellom, men som regel

dreier det seg om midlertidige engasjement. Språk- og kulturutfordringer, motivasjon,

kvalifikasjoner og bosettingsfaktorer kan være avgjørende for om dette blir kontrakter av lengre

varighet. Dessuten handler det selvsagt om virksomheten har et ledig engasjement tilpasset

kompetanseprofilen til vedkommende.

Mange av de vi snakket med i kommunale enheter understreket at til tross for at utviklingen nokså

entydig går mot formell utdanning som adgangsbillett til arbeidsmarkedet, så er det fortsatt en del

arbeidsoppgaver som ikke blir gjort bedre av de med flere år på skole. Det gjelder å organisere

arbeidet på en slik måte at det kan bli en stilling ut av det. Kommunene understreker sitt

samfunnsansvar i slike sammenhenger, og peker på at verken lokalsamfunnet eller storsamfunnet

er tjent med at arbeidsfør ungdom stenges ute fra arbeidslivet. Samtidig er nettopp kommunene

de som er strengest med hensyn til at deres arbeidstakere skal ha formell utdannelse.

Mange av bedriftene vi snakket med (35 av 77) sier de tilbyr arbeidsplasser eller praksisplasser for

grupper som trenger tilrettelegging eller tettere oppfølging.

Tilsvarende når det gjelder tilrettelagte arbeidsplasser for utsatte grupper er det noen av

virksomhetene som vil bidra. Noen ganger er det egne ansatte som på grunn av sykdom eller

skade trenger et slikt tilbud. Andre ganger handler det om å bidra for lokalsamfunnet. Igjen vil

mulighetene for å være involvert i dette, være litt avhengig av hva slags typer arbeidsoppgaver og

tilrettelegging som det er mulig å få til.
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Hjerte for lokalsamfunnet
Ofte er det slik at det å ha spesielle strategier eller ordninger overfor likestilling, integrering og

tilrettelegging avhenger av om virksomheten har vært i en situasjon der dette har kommet på

dagsorden. Vårt inntrykk er at virksomhetenes hjerte for lokalsamfunnet gjør at de gjerne tar slike

utfordringer når de oppstår, enten vi forstår dette hjertet som altruistisk eller resultat av sosiale

normer på stedet. Vi skal heller ikke se bort fra at noen kan gjøre dette av ren nødvendighet. Flere

av virksomhetene sier at de dels har hatt problemer med å rekruttere nok folk, slik at en må ta de

kandidatene en får og gjøre det beste ut av det.

Vi har analysert svarene fra bedriftene kvantitativt for å finne ut om virksomheter som har en eller

flere slike ordninger systematisk skiller seg fra de som ikke har det når det gjelder lokalisering,

størrelse og næring, om de har lærlinger eller ikke, men slike forskjeller finnes ikke. Det er

imidlertid ni virksomheter som skiller seg ut ved at de skårer både på likestilling, integrering og

oppfølging av de med spesielle behov, og disse er gjerne store, veletablerte virksomheter innenfor

næringene bygg og anlegg eller industri. Kommunene har på mange måter de samme

egenskapene; de er store veletablerte virksomheter som tar imot lærlinger og som i stor grad tar

ansvar for likestilling, integrering og oppfølging av vanskeligstilte.

Arbeider virksomhetene i utvalget med tilrettelegging, integrering og
likestilling?

I alt 35 bedrifter har tilrettelagt for arbeidstakere med spesielle behov. Av disse har:

- 16 også hatt opplegg for integrering av innvandrere
- 13 også hatt tiltak for å øke likestillingen
- 9 har alle tre typer tiltak (tilrettelegging, integrering og likestilling)

I alt 32 bedrifter har hatt tiltak for integrering av innvandrere. Av disse har:

- 21 også hatt tilrettelegging for arbeidstakere med spesielle behov
- 14 også hatt tiltak for å øke likestillingen
- 9 har alle tre typer tiltak (tilrettelegging, integrering og likestilling)

I alt 23 bedrifter har iverksatt tiltak for økt likestilling mellom kjønn. Av disse har

- 16 også hatt tilrettelegging for arbeidstakere med spesielle behov
- 14 også hatt tiltak for å øke likestillingen
- 9 har alle tre typer tiltak (tilrettelegging, integrering og likestilling)
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7. KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT FOR FRAMTIDA

Automatisering og digitalisering har allerede, og vil i årene framover, gi store endringer i

arbeidslivet. Dette er sentrale spørsmål i en rekke internasjonale studier. Inspirert av denne

forskningen, og det som har kommet fram i intervjuundersøkelsen, belyser vi hvordan denne

teknologiutviklingen påvirker arbeidsoppgaver, yrker ogvirksomheter i Nordhordland. Deretter har

vi noen betraktninger om framtidig næringsutvikling iregionen, og hvordan dette kan kobles til

utdanning og opplæring. Blant annet belyser vi behovet for nytt faglig innhold, nye

kompetansesammensetninger og arenaer for opplæring.
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Teknologiske nyvinninger, innledet med dampmaskinen og elektrisitet, var selve starten på

industrialiseringen. Med mekaniserte og kjemiske prosesser kunne man industrialisere

vareproduksjon. Siden har dette utviklet seg til stadig mer avanserte produksjonsprosesser, varer

og tjenester. På en rekke områder er manuelle prosesser blitt erstattet av maskinelle operasjoner.

Informasjonshåndtering er blitt effektivisert av datateknologi innen vare- og tjenestefeltet.

Innenfor tjenestefeltet er flere arbeidsoppgaver blitt borte, eller lagt om til selvbetjeningssystemer

som virksomheters kunder selv kan betjene (Bye og Næsheim, 2016, Rusten, 2015, NIFU, 2018,

NAV, 2019).

Internasjonale studier som har analysert yrker og hvordan de påvirkes av digitalisering og

automatisering, har fått betydelig oppmerksomhet i den senere tid (eks. Frey and Osborne, 2013,

Stiftelsen för Strategisk Forskning, 2015, Pajarinen et al., 2014, Bye og Næsheim, 2016, NAV

2019). Resultatene i de ulike analysene varierer svært mye med tanke på om arbeidsplasser vil

forsvinne eller ikke. Ekeland m.fl. (referert i NOU: 2015) er inspirert av den amerikanske studien til

Frey og Osborne (2013) og anslår for eksempel at hver tredje arbeidsplass i Norge vil bli

automatisert vekk. Bye og Næsheim (2016) mener at disse anslagene er altfor høye, blant annet

fordi det her i landet er en lavere andel personer som jobber innenfor industrien enn i USA. Vi har

dessuten mindre innslag av storskala repeterende arbeidsoppgaver i våre produksjonsbedrifter. Det

som er teknisk mulig vil bli gjennomført kun om det gir økonomisk gevinst. Og ikke minst handler

det om politiske prioriteringer og endringer i lover og forskrifter. De pågående debattene med

automatiserte slakteprosesser på skip innen oppdrettsnæringen eller innføringen førerløse

transportsystemer er to illustrerende eksempler på at det nettopp handler om hva vi som samfunn

vil ha. Noen arbeidsoppgaver som blir rasjonalisert bort vil dessuten bli erstattet av andre.

7.1. Nye teknologier og omlegging av arbeidsoppgaver
Intervjuundersøkelsen omfatter de ulike arbeidsplassene i privat og offentlig sektor, og bekrefter et

arbeidsmarked i rivende utvikling. Undersøkelsen har identifisert en rekke eksempler på endringer i

arbeidsrutiner, varer og tjenester påvirket av teknologiske endringer. Som en presisering og en

slags «bestilling» til utdanningen spurte vi virksomhetene i hvilken grad et utvalg av opplistede

teknologier var relevant for virksomheten. Som det framgår av søylediagrammet i Figur 39 er

roboter, droner og sensorteknologi oppgitt som de viktigste teknologiene.
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Figur 39: Er følgende teknologier relevant for virksomheten? (N=77, multirespons mulig)
Kilde: intervjumateriale

I Figur 40 har vi inndelt en rekke temaområder i to hovedgrupper. Den første tar for seg «nye»

teknologier og fagområder som omfatter produksjonsrelaterte oppgaver. Den andre tar tilsvarende

endringer knyttet til mer administrative oppgaver og tjenester. Tjenester omfatter både interne

støttefunksjoner og tilfeller hvor tjenestene tilhører virksomhetens forretningsområde.
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Figur 40: Eksempler på endring i teknologi, rutiner, varer og tjenester som påvirker
faglig innhold på en rekke arbeidsområder
Kilde: Kompetanseprosjektet for Nordhordland

31

9

27

17

11
13

0

5

10

15

20

25

30

35

Roboter, droner VR-teknologi Sensorteknologi
og integrert
datastyring

3D-printing Sanntidsanalyse
av store mengder

data

Annet

Er følgende teknologier relevant for virksomheten?

Ja



110

Robotteknologi omfatter et nokså bredt felt i utvalget. Innenfor industrien gjelder dette blant

annet CNC-maskiner med arbeidsoperasjoner som sveising, fresing, dreiing, lakkering og løfting.

Robotisering og automatiseringsprosesser gjør seg dessuten gjeldende innen renhold og

lagerstyring. Det siste vil både omfatte praktiske sorterings- og beholdningssystemer,

dokumentasjon og bestillinger.

Velferdsteknologi er et annet

område som er nevnt i intervjuene.

Et eksempel fra

utdanningssektoren er en robot

som har som oppgave å være

stedfortreder og

kommunikasjonsledd for en elev

som må være hjemme på grunn av

sykdom av lengre varighet. Ved

hjelp av roboten blir det mulig å

følge undervisningen fra

sykesengen. Smartteknologi (også

omtalt som tingenes internett eller

«the internet of things») omfatter

sensorer som kan varsle om operative avvik i utstyr, som tekniske feil i produksjonen), lysbuer,

vannlekkasjer i bygg, oljelekkasjer i maskiner og lignende. Det finnes også teknologi som varsler

behov for vedlikehold før driftsstans oppstår, og dermed er med på å sikre kontinuerlig drift.

Smartteknologi kan inngå i nye låssystemer, dimmingsutstyr, sporingssystemer for verktøy og

GPS overvåking av transportmidler, trygghetsalarmer for eldre, brannalarmer og systemer for

energistyring. Teknologien dekker dermed hele spekteret av markeder fra profesjonelle aktører

innen privat og offentlig sektor samt husholdninger. Flere virksomheter i utvalget er leverandører

eller brukere av slike teknologier.

DAK (Data assistert konstruksjon) og 3D-printing er teknologier som kan knyttes til

arbeidsoppgaver rundt utvikling av modeller og prototyper. Etter hvert vil 3D-teknologi kunne

håndtere flere materialtyper og anvendes til framstilling av ferdige delkomponenter og produkter.

De mest avanserte maskinene vil utgjør kostbare investeringer, og deling på utstyr kan være en

god løsning for mange mindre bedrifter. Utstyrs- og produkttesting, digitale simuleringer («digital

tvilling») og moduliseringer av leveranser er også aktuelle områder for teknologiutvikling som

nevnes blant virksomhetene vi har intervjuet.

VR-teknologi er et annet område en har begynt å anvende i møte med kunder i store

byggeprosjekter. Et par av virksomhetene i utvalget har tatt dette utstyret i bruk. Teknologien gjør

det mulig å gi en romfølelse og drøfte detaljer før bygget er blitt en realitet. Noen nevner også

kalibrering av måleinstrumenter, feilsøkingsapparater og droner. Automatisering gjelder dessuten

Automatisert og robotisert produksjon av fiskegarn.
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inspeksjon og fjernstyring av foringsprosesser, bestandsovervåking og fangst, oppgaver man

gjerne ser i oppdrettsnæringen.

Så langt har mye av fokuset vært knyttet til produksjonsaktiviteter og teknologier knyttet til dette,

men også administrative oppgaver og tjenester står overfor en rekke omfattende endringer.

Disse vil i sin tur stille tilsvarende nye kompetansekrav. Tjenesteleveranser knyttet til lover,

forskrifter og sertifiseringer, anbud, HR, miljø og teknologi er hver for seg store fagområder i rask

utvikling. Av og til er disse og andre systemer koblet sammen i ERP-styringssystemer som utgjør

integrerte systemer av ulike arbeidsprosesser. Oppgaver som inngår er logger, logistikksystemer,

faktureringer av innsatsfaktorer, distribusjon og leveranser til kundene. Systemene kan omfatte

standardmarkeder eller skreddersydde tjenesteløsninger, blant annet for revisjon, kontroll og

rapportering (internt og eksternt) til skattemyndigheter og tilsynsorganisasjoner.

Noen arbeidsoppgaver henvender seg til markeder her hjemme, andre vil måtte tilpasses

internasjonale relasjoner. I utvalget har vi både leverandører og brukere av slike administrative

tjenester. Dette kompletterer listen over teknologier som nevnes av virksomhetene i utvalget, og

som i sum kan knyttes til større fellesnevnere som digitalisering, automatisering og elektrifisering.

Alt i alt vil en rekke av framtidas arbeidsoppgaver være knyttet til framstilling, implementering som

inkluderer opplæring, anvendelse, oppgraderinger og reparasjoner av denne teknologien.

De nevnte anvendelser og endringer i teknologier og arbeidsområder vil framover ha nokså

omfattende føringer for hva arbeidslivet vil etterspørre av kompetanse. Generelt vil det være med

å drive opp behovet for spesialisert kompetanse hvor flere må kvalifisere seg ved å ta utdanning

utover videregående skole. Flere må videre- og etterutdannes i sin yrkeskarriere.

7.2. Hvordan vil økt automatisering og digitalisering påvirke arbeidsmarkedet?
Slik vi ser det, står arbeidsmarkedet i Nordhordland overfor flere mulige endringer som følge av

automatisering og digitalisering. Investering i automatiserte prosesser er blant annet skala-

avhengig, noe som innebærer at slike systemer vil være lettere å implementere ved større

virksomheter enn ved små. Vi har blant annet sett innslag av automatiserte lagersystemprosesser

hos de store foretakene, men hos de mindre vil de fleste oppgavene forbli manuelle. Skala, men

også type produkter, inngår i vurderingsprosessene rundt automatisering. Innen varehandelen er

for eksempel typen varer som selges viktig for å avgjøre om kasseoppgaver skal bli

helautomatiserte prosesser. Her kan dessuten spørsmålet om hvorvidt verdien av at kundene får

betjening av en personvære en faktor som vektlegges betydning i vurderingen av om

automatiserte systemer innføres eller velges bort.

Tilsvarende vurderinger gjelder for bokføring og regnskap, renhold og storhusholdning. Samtidig

ser vi også at yrker reelt sett består av mer sammensatte oppgaver enn det de tidligere nevnte

framtidsstudiene gir inntrykk av. For eksempel har enkelte av dem vi har intervjuet innen

varehandel nevnt verdien av sosial kommunikasjon som en viktig kvalitetsdimensjon i kontakten

med kunden, noe som har gjort at automatiserte systemer ikke har blitt innført. Det samme kan
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gjelde blant annet for storhusholdningsoppgaver, og deloppgaver innen bokføring og

regnskapsoppgaver. Innen maskinoperatøroppgaver vil standardiserte oppgaver i store serier

lettere kunne erstattes av maskiner, mens engineeringtunge oppgaver og modularisering vil slå ut

den andre veien. En slik omlegging ser vi allerede i enkelte virksomheter. For eksempel vil mer

ustrakt bruk av elementer innenfor deler av byggvareindustrien gi helt andre tilnærminger til

oppføring av bygninger. Moduler gjør seg også noe gjeldende innen større offshoreinstallasjoner.

Automatiserte prosesser gjelder dessuten for arbeidsoppgaver med HMS-utfordringer som støy,

innåndingsproblemer mht. skadelige gasser og lignende. På disse områdene har CNC-maskiner

allerede tatt over en del oppgaver. I industrien i regionen finner vi flere eksempler på

serieproduksjon av standardkomponenter, som beslag og bøyler, håndtert av automatiske

systemer. Det samme gjelder for en del arbeidsoperasjoner innen oppdrettsnæringen. Her har

automatiserte foringssystemer gitt høyere sikkerhet for de som jobber der, og samtidig mer presise

og effektive prosesser for mating av fisken. Fjernstyring av flere anlegg samtidig er også en del av

dette. Enkelte virksomheter innen metallbearbeiding og skipsbygging anvender også sveiseroboter.

Førerløse kjøretøy innen transportnæringen er også noe som nevnes i framtidsrapportene, men

dette er nok i første omgang mest aktuelt på lukkede industri- og lageranlegg.

Mange yrker vil, med en utvikling preget av økt automatisering, ikke forsvinne, men få et nytt

innhold. Blant annet vil nye oppgaver knyttet til prosjektering programmering, implementering,

opplæring, drift, reparasjon og vedlikehold bli etterspurt. Dette vil blant annet kunne gi nye

markeder for en rekke virksomheter innen tekniske tjenester, og således representere en ny

plattform for de virksomheter i regionen som nå er mest orientert mot petroleumssektoren.

Snarere enn standardiserte oppgaver er det gjerne snakk om kombinerte kompetanser. Den

svenske rapporten (Stiftelsen för strategisk forskning, 2015) viser til at de mest robuste yrkene er

knyttet til kreativitet, sosiale egenskaper, evnen til å forhandle og overtale og yte god service.

Disse hører til blant oppgaver som vanskeligere lar seg automatisere bort. Ingeniør- og

designoppgaver hvor innovasjoner, prosjektering og koordinering inngår vil også være viktige

kompetanser i årene framover. På flere områder vil behovet for spesialisert og høyere utdanning

øke.

7.3. Framtidas næringer og kompetansebehov
Til slutt bør vi drøfte kompetanseutvikling i sammenheng med mulig framtidig næringsutvikling.

Innovasjon Norge tok i 2015 initiativ til å arrangere en rekke dialogmøter hvor en inviterte til

innspill fra privat og offentlig sektor om framtidig næringsutvikling. De temaene som kom opp var

særlig knyttet til store globale utfordringer som klima, helse og energi og behovet for å utvikle et

mer bærekraftig samfunn. Identifiserte mulighetsområder med tanke på at Norge etterhvert skal

omstille seg bort fra sin petroleumsavhengighet, er knyttet til næringsutvikling blant annet innen

velferd og helse, renere energi, bioøkonomi og reiseliv. Informasjonen fra intervjudataene og det vi

ellers vet om næringsstruktur og satsinger for Nordhordland, gir en nokså tilsvarende liste.

Med tanke på velferd er det blant annet iverksatt et prosjekt knyttet til det nasjonale

Velferdsteknologiprogrammet i 2017-2020, hvor hovedmålet er å implementere bruk av
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velferdsteknologitjenester. Disse skal øke kvalitet og sikkerhet knyttet til forebygging av skader

og bruk som skal lette hverdagen. Velferdsteknologien skal videre bidra til en mer effektiv bruk av

ressurser i helse- og omsorgstjenestene 14 .

Når det gjelder miljøteknologi finner vi eksempler på innovasjoner som gjør petroleumssektoren

mer miljøvennlig, ROV-teknologi for å hente ut olje fra skipsvrak, sirkulære systemer for

materialgjenvinning, mer miljøvennlige merdsystemer m.m. Her ser vi nok bare begynnelsen på en

omfattende teknologisk utvikling som skal gi mange eksisterende og nye virksomheter et bredere

markedsgrunnlag enn petroleumssektoren.

Nært knyttet opp mot dette er energiteknologi. Energiteknologi knyttes særlig til offshore vind,

flytende solcelleteknologi med testanlegg regionalt, og omfattende investeringer knyttet til

energiforsyningsnett. I Nordhordland inngår dessuten omfattende investeringer i raffineriet, hvor

Technology Centre Mongstad (TCM) er verdens største senter for testing og forbedring av

teknologier for CO2-fangst.

Innenfor bioteknologi finner vi satsninger på ny merdteknologi, men også testanlegg for

produksjon av mikroalger, som brukes til Omega3-tilskudd i fiskefôr. Fiskeri og oppdrett har

dessuten koblinger over mot reiseliv både som matprodusent, men også i form av visningssenter.

Gulen og Radøy har begge slike anlegg. Reiselivsnæringen i regionen er ellers knyttet til natur,

overnatting og serveringssteder, friluftslivsaktiviteter som kajakkpadling og dykking, veteranskip,

mat, og ullvareprodukter for å nevne noen eksempler. I tillegg finnes det innslag av virksomheter

som driver virksomhet i gamle industrilokaler eller på gamle maskiner, og som kombinerer ordinær

drift med omvisning og foredrag for besøkende.

Flere fra intervjuundersøkelsen nevner også behovet for oppgradering og forsterking av fysisk

infrastruktur i årene framover. Dels har dette å gjøre med etterslep av anlegg som er forsømt,

moderniseringer og opprustninger med tanke på å håndtere villere og våtere vær. Dessuten dreier

det seg om investeringer knyttet til nye arealanvendelser, elforsyningslinjer eller ønske om

oppgradering av veier for å gjøre transport av varer til og fra virksomheter på små tettsteder

tryggere og raskere.

Med tanke på fagretningene som tilbys ved de tre videregående skole i Nordhordland vil det være

gode muligheter for utdanningsløp knyttet opp mot velferdsteknologi, både via programmering- og

IT-fag på studiespesialisering, helsefag og teknologifag som elektro. Tilsvarende koblinger gjelder

for energiteknologi og oppgradering av fysisk infrastruktur. Derimot er det svak kopling mellom

næringsutvikling og utdanningsmuligheter for bioteknologi ved at det ikke finnes noen linjer for

havbruk eller oppdrett. Heller ikke restaurant- og matfag, som ville gitt koblinger til reiseliv og

offentlig sektor (institusjonskjøkken), inngår i utdanningstilbudet i regionen. På flere av områdene

finnes det likevel virksomheter som har lærlinger innen feltet, noe som framgår av oversikten

nedenfor. I kapittel 3 viser vi også at det er en stor andel potensielle lærebedrifter innen disse

feltene, noe som uten fagtilbud i regionen forblir en uutnyttet ressurs.

14
Se www.nordhordlandsprosjektet.no for mer informasjon
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Nedenfor har vi laget en oversikt over fagområder knyttet til lærlingeløpet som særlig kan knyttes

til disse nevnte næringsområdene. Deretter vil vi ta et dypdykk i framtiden til to av disse,

helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Tabell 27: Lærefag og antall lærlinger i Nordhordland fordelt på temaområder for
framtidens kompetansebehov. Tabellen inkluderer både lærlinger og praksiskandidater.
Kilde: Opplæringskontoret for Nordhordland, Kompetanseprosjektet for Nordhordland og Hordaland
fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

LÆREFAG-NAVN LÆRL. BIO ENER. MILJØ INFR. REISE HELSE

Barne- og
ungdomsarbeider 38 X

Helsearbeider 38 X

Elektriker 20 X X X X

Kjemiprosess 15 X X

Anleggsmaskinfører 13 X X

Automatisering 7 X X X X

Rørlegger 7 X X X

Energimontør 5 X X
Ventilasjon- og
blikkenslager 5 X X
Kontor- og
administrasjon 4 X

Akvakultur 3 X X X

Fjell- og bergverk 2 X X

IKT-service 2 X X X X

Institusjonskokk 2 X
Anleggsmaskin-
mekaniker 1 X X

Tavlemontør 1 X X

Glassfaget 1 X
Produksjons.
elektroniker 1 X X X X

Heismontør 1 X X

Fiske og fangst 1 X

Servitør 1 X

Laboratoriefaget 1 X X

Resepsjonsfaget 1 X

Drøfting av ny næringsutvikling har særlig referanser til innovasjoner. En del av dette vil skje i

eksisterende virksomheter, men det vil også dreie seg om entreprenørskap. På den måten vil

f.eks. aktiviteter rundt Inkubatoren til Industriutvikling Vest (Lindås) utgjøre en viktig komponent

for omstilling og utvikling av nye arbeidsplasser i årene framover. Det bør også nevnes at faget

Entreprenørskap og bedriftsutvikling inngår i VG2-tilbudet knyttet til linjen Språk, samfunnsfag og

økonomi ved Knarvik vgs.
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7.4. Forventer sterk vekst i behovet for helsefagarbeidere
På grunn av at antall eldre vil vokse kraftig, er det ventet et økt behov for helsefagarbeidere

framover. SSB har anslått at etterspørselen vil øke med 75 prosent i forhold til 2010. Samtidig er

det ventet at tilbudet av helsefagarbeidere går ned - dels som følge av at færre velger denne

utdanning og dels fordi aldersstrukturen blant dagens pleiere tilsier stor avgang framover. På

landsbasis viser SSB sine prognoser at det i 2035 vil være en underdekning på 57 000 årsverk

(Roksvaag og Texmon 2012). Det tilsvarer hele 80 prosent av utgangstallet i 2010, som var på

70473 årsverk. Dersom vi overfører disse prognosene til Nordhordland, og dermed antar at

situasjonen her er det samme som på landsbasis, får vi en underdekning på 402 årsverk (80

prosent av 502 avtalte årsverk i 2010 15 ). Fra 2010 til 2017 er antall årsverk steget med 27, slik at

estimert underdekning er 375 årsverk. Dersom framtidas helsefagarbeidere, i likhet med dagens, i

gjennomsnitt jobber tilsvarende 0,79 årsverk (pr 2017), så vil det mangle 475 helsefagarbeidere i

regionen i 2035. For å unngå denne underdekningen er det nødvendig med 27 nye

helsefagarbeidere pr år. Dersom det forutsettes heltidsstillinger, blir behovet 21 pr år.

Om vi ser bort fra tilbudssiden, og bare baserer estimatet på økning i etterspørselen (som er satt

til 75 prosent), får vi at Nordhordland har behov for 443 flere helsefagarbeiderårsverk i 2035 enn

de hadde i 2010. Med utgangspunkt i beholdningen pr. 2018, tilsvarer det en tilvekst på 25

helsefagarbeidere pr år. Om det forutsettes heltidsarbeid for alle, blir tallet 20 per år.

Slike estimater skal en naturligvis ta med en klype salt, da det er rene framskrivinger av

utviklingstendensene de siste årene før prognosen ble laget, og på nasjonalt nivå. Det må dog

nevnes at SSBs prognoser for helsepersonell er blitt testet opp mot faktisk utvikling, og samsvaret

var rimelig godt for helsefagarbeidere på nasjonalt nivå (Stølen m.fl. 2016). Det viktigste er likevel

å analysere hvilke forhold som kan påvirke tilbud og etterspørsel etter helsefagarbeidere.

Tilbudssiden: Positive endringer i tilgangen på helsefagarbeidere
På tilbudssiden har det allerede skjedd endringer siden prognosene ble laget. For det første har det

vært en økning i antallet som tar helsefagarbeiderutdanning på landsbasis og regionalt. Som

eksempel kan nevnes at løpende lærlingekontrakter (helsefagarbeider) for Nordhordland

opplæringskontor har økt fra 11 i 2010 til 25 i 2018 (Utdanningsdirektoratet, i.d.), og antallet

avlagte fagbrev har også økt. Intervjudataene våre tilsier dessuten at de fleste kommunene i

Nordhordland har tatt inn eller planlagt å ta inn flere helsefaglærlinger enn de bemanningsmessig

strengt tatt har behov akkurat nå. De ser det som strategisk viktig for å sikre seg nok arbeidskraft

i framtida. Dette er i tråd med utviklingen på landsbasis (Utdanningsdirektoratet, 2019). Som for

andre utdanningsprogram, vil tilbudet også påvirkes av opp- og nedlegging av utdanningstilbud.

For det andre har det vært en økning i andelen innvandrere med helsefagarbeiderutdanning som

har vært noe større enn prognosen antok. For eksempel er det en god del fra Filippinene som har

sykepleierutdanning fra hjemlandet, men som er blitt godkjent som helsefagarbeider i Norge. Som

vi var inne på i kapittel 2 forventes innvandringen å avta framover, men hvor stort utslag det vil ha

15 Kilde: 07940: Sysselsatte i helse- og sosialnæringer, etter utdanningsnivå, region, alder, næring (SN2007),
statistikkvariabel og år. For næringene 86-87 og utdanningsnivå vgs. SSB har ikke brukt samme tabell, men
dette er det nærmeste vi kommer med offentlig tilgjengelig statistikk.
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for tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere er vanskelig å si. Tall for Nordhordlandregionen er

ikke tilgjengelig, men i Hordaland utgjorde innvandrere 14 prosent av alle ansatte (eksklusiv leger

og fysioterapeuter) i pleie- og omsorgssektoren i 2016, og flesteparten er ufaglærte 16 . Det ligger et

potensial i å få utdannet innvandrerne så vel som ikke-innvandrere som allerede jobber som

ufaglærte i helse- og omsorgssektoren. Voksenopplæring, eventuelt med spesialopplegg for

minoritetsspråklige, er et stikkord her. Generelt bedre betingelser for å ta fagbrev som privatist er

også viktig. Det er krevende for voksne med familieforpliktelser å måtte reise langt for å ta

utdanning.

På tilbudssiden ligger det også et potensial i at pleieressursene kan utnyttes bedre. For eksempel

håper nye Alver kommune at de kan utnytte kapasiteten i hver tjenesteenhet bedre når de kan se

den samlede poolen av pleiepersonell under ett. Bemanningsbehovet i hver enhet kan svinge i takt

med belegget, og dersom hver pleier kan jobbe ved flere enheter kan det potensielt gi muligheter

for at hver pleier kan få økt stillingsbrøk. En organisatorisk sammenslåing gjør imidlertid ikke

reiseavstandene kortere, så her er det grenser for hvor stor effektiviseringsgevinsten kan bli i

praksis. Velferdsteknologi kan også bedre effektiviteten, ved mindre belastende fysisk arbeid og

dermed mindre sykemeldinger i yrkesgruppen.

Faktorer som påvirker etterspørselen etter helsefagarbeidere
Når det gjelder etterspørselen, så vil også den kunne endres kraftig. Behovet vil for det første

påvirkes av det reelle antallet med tjenestebehov i framtida. Selv om andelen eldre (over 66 år) vil

øke mer i Nordhordland enn i landet som helhet (jf. Kap. 2), så gjelder ikke det andelen over 80

år. Her er veksten forventet å bli noen lavere enn for landet som helhet (43 prosent mot 46

prosent). Samtidig er det ingen direkte link mellom andel eldre og behovet for pleietjenester; dette

kan for eksempel endres med bedre folkehelse, medisinske framskritt og velferdsteknologi. Det er

fortsatt usikkert hva mer utstrakt bruk av velferdsteknologi kan ha å si for hvor lenge en person

kan bo hjemme og klare seg uten eller med mindre hjelp enn uten slik teknologi, og hvordan dette

vil påvirke sysselsettingsbehovet i sykehjem og hjemmetjeneste. Intervjuer med informanter i

kommunene bekrefter at alle kommunene er opptatt av hvilke muligheter denne teknologien gir

framover. Den dominerende vurderingen synes å være at dette er teknologi som først og fremst

må regnes som et supplement til pleietjenestene, og det er liten tro på at teknologien vil erstatte

eller redusere behovet for pleiere.

Siden helse- og omsorgssektorene i hovedsak er offentlig finansiert, er politiske prioriteringer som

gjøres framover en faktor som kan bety mye for etterspørselen etter helsefagarbeidere. Flere av

kommunene nevner utsikter til (ytterligere) økonomiske innstramminger gjør at de ikke kan tilsette

så mange som de kanskje skulle ha ønsket ut fra tjenestebehovet. En mulig utviklingsretning er at

mer av pleieansvaret overlates til pårørende og frivillige. Det vil kunne redusere behovet for

utdannet helsepersonell.

I samsvar med generelle utviklingstrekk ellers i økonomien, er det også for dette fagfeltet

utviklingstrekk som tyder på økt behov for utdanning på høyskolenivå. Blant annet på grunn av

16 Kilde: SSB helsestatistikk.
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samhandlingsreformen, som i praksis betyr at de som får plass på sykehjem er sykere enn

tidligere, forventes det økt behov for sykepleiere og spesialister i geriatri i kommunale sykehjem

som kan gå på bekostning av etterspørselen etter helsefagarbeidere. For hjemmehjelpstjenesten er

samhandlingsreformens satsning på «forebygging framfor reparering» noe som skal forlenge

perioden de eldre bor hjemme, og som samtidig kan vri behovet litt bort fra helsefagarbeidere og

over på utdannelser som ergoterapeuter, aktivører og fysioterapeuter. Mot disse

utviklingstrekkene, er det de som hevder at det alltid vil være behov for «sengenær» pleie som

ikke innebærer medisinsk spesialkompetanse. En konsekvens av at helsefagarbeiderne nesten er

blitt fraværende ved sykehusene er at sykepleierne må ta en del av oppgavene som tidligere ble

utført av helsefagarbeidere (Ludvigsen og Danielsen, 2014). Dette er gir en ineffektiv bruk av

sykepleierkompetansen som det også vil bli stor mangel på framover ifølge de samme prognoser

som nevnt ovenfor. Flere av informantene i denne undersøkelsen var bekymret for hva økte krav til

høyskoleutdannende pleiere vil bety for rekruttering til kommunale helsetjenester – særlig i

utkantene hvor det i små enheter kan være vanskelig å tilby nok sykepleieroppgaver til å fylle hele

stillinger.

Utfordringer
Til tross for positive endringer i tilgangen på helsefagarbeidere, kan det bli vanskelig for regionen å

fylle 20-27 nye helsefagarbeiderstillinger i året. Til sammenlikning brukte regionen sju år på å øke

med 27 årsverk i perioden 2010 til 2017. Vi snakker altså om et behov for en årlig sjudobling av

den tilveksten som har vært de siste årene. I tillegg til dette, kan vi nevne at helsefagarbeiderne

som i dag er sysselsatt i Nordhordland, er noe eldre enn de er på landsbasis (vel en tredel over 55

år 17 ) slik at det vil kreves relativt flere til å erstatte avgang her enn i landet sett under ett.

I intervjuundersøkelsen rapporterte de mest sentrale kommunene i regionen at de ikke har hatt

problemer med å rekruttere ferdig utdannede helsefagarbeidere, mens de minst sentrale opplevde

allerede nå at de har problemer med dette. Samtidig rapporteres det fra Lindås at de ikke får fylt

opp alle lærlingeplassene fordi det ikke er nok kandidater å ta av. Dette er ikke overraskende tatt i

betraktning at i regionen som helhet bare ble tatt opp 22 nye helsefagarbeiderlærlinger i 2018. Av

disse 22 er sju TAF-lærlinger som en ikke venter vil ende opp i helsefagarbeideryrket regionalt. I

stedet kan regionen få noen av de igjen som sykepleiere og leger i helseinstitusjoner i

Norhordland. Noen vil sannsynligvis også i framtida søke stillinger på f.eks. Haukeland sykehus.

Det utdannes med andre ord ikke nok helsefagarbeidere i regionen til at estimert behov kan fylles

på denne måten alene. Det er en utfordring å få flere til å ta denne typen utdanning. Skolene

rapporterer at under halvparten av de som tar helse- og oppvekstfag går lærlingeveien. Det

vanligste er at de går over på studiespesialisering, og mange av dem har ambisjoner om å bli

sykepleiere. Informanter vi har snakket med i denne studien, mener at vanskelighetene

helsefagarbeidere har med å få heltidsarbeid, er en av årsakene til at yrket er relativt lite populært.

Fagbrev avlagt gjennom lærlingordningen utgjør imidlertid bare halvparten av alle

helsefagarbeiderfagbrev. Flere av kommunene har opprettet incentiver for å få sine ufaglærte

17 Utregninger baser på SSB Statistikkbanken, Tabell 07940
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pleiere til å ta fagbrev som privatist; det kan f.eks. dreie seg om å få dekket utdanningsreiser, få

permisjon eller fri til å studere, og økning i stillingsprosent. Vanligvis vil det ta mer enn fem år å ta

fagbrev som privatist siden de færreste ufaglærte har fulltidsstillinger, og derfor er det et svært

krevende løp for mange. For å gjør det enklere å ta fagbrev, opprettet for eksempel Radøy

kommune en ordning som garanterte 100 prosent stilling under utdanningsløpet, slik at det ikke

skulle ta mer enn fem år å samle nok praksis. I tillegg fikk kandidatene veiledning og mer

oppfølging enn det privatister vanligvis får.

7.5. Barne- og ungdomsarbeider: Regional variasjon i forventninger om vekst
Det er ikke laget tilsvarende prognoser for tilbud og etterspørsel etter barne- og ungdomsarbeidere

framover. Vi kan imidlertid gjøre noen antakelser om tilbud og etterspørsel basert på intervjuer og

analyser av regionen.

Intervjuene antyder at kommunene ikke opplever vanskeligheter med å rekruttere verken lærlinger

eller ferdig utdannede barne- og ungdomsarbeidere i regionen. Generelt er inntrykket at det er

relativt mer populært for elevene i regionen å bli barne- og ungdomsarbeider enn å bli

helsefagarbeider. Samtidig gjelder det også for barne- og ungdomsarbeidere at mange av de som

begynner på denne utdanningen, velger å gå videre til studiespesialisering heller enn å gå ut i

lære. En utfordring også for barne- og ungdomsarbeidere er at sektoren har mye deltidsarbeid. Det

gjelder i særlig grad for de som jobber i skolen og i skolefritidsordningen.

De viktigste arbeidsplassene for barne- og ungdomsarbeidere er barnehager, skoler og

skolefritidsordningen. Etterspørselen vil dermed delvis avhenge av utviklingen i aldersgruppene 0-5

år og 6-15 år. Kapittel 2 viste at det ventes nedgang i antall barn i barnehagealder og i

grunnskolealder i alle kommunene unntatt Gulen, Meland, Lindås og Osterøy. Dermed kan vi

forvente at etterspørselen vil bli større i de fire sistnevnte kommunene enn i de førstnevnte.

Behovet for barne- og ungdomsarbeidere vil imidlertid også kunne påvirkes av hvor mange foreldre

som velger å la sine barn gå i barnehage og sfo.

I følge informantene våre, er aldersprofilen på de som jobber i barnehage og sfo ganske ung, og

særlig gjelder det for barne- og ungdomsarbeiderne. I motsetning til hva tilfelle er for

helsefagarbeiderne, så ventes det liten grad av aldersrelatert utskiftning framover.

Det er ingen norm knyttet til hvor mange barne- og ungdomsarbeidere institusjoner som jobber

med barn skal ha, og derfor er det stort rom for at barne- og ungdomsarbeidere kan erstattes av

andre arbeidstakere. Informanter i denne studien antyder at ny norm for pedagogtetthet i

barnehagen kan medføre reduserte stillingsressurser for barne- og ungdomsarbeidere. Også i skole

og sfo ser en økende behov for personell med spesialistkompetanse fordi de barna som trenger

assistanse gjerne har spesielle problemer. I skolen og oppvekstsektoren mer generelt ventes det

etterspørsel etter førskolelærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere, helsesøstre og personer med

fremmedspråkkompetanse. Det tegnes et bilde av at barne- og ungdomsarbeideren kommer i

klemme mellom høyskoleutdannede spesialister på den ene siden, og ufaglærte «lekekamerater»

på den andre siden. Utfordringen for denne yrkesgruppen framover blir å gjøre seg relevant på

oppvekstfeltet der innslaget av flyktninger og andre innvandrere har aksentuert behovet for styrke
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læringsmiljøet på dels nye måter. Disse forholdsvis dystre utsiktene for barne- og

ungdomsarbeidernes framtid, kan endres ved at det også for denne typen fagutdannelse settes en

bemanningsnorm.

7.6. Behovet for nye fagkombinasjoner
Omlegging av eksisterende og nye arbeidsoppgaver vil gi nye kompetansebestillinger til

utdanningssystemet, som angår både de videregående skolene og senere utdanningsløp.

Skoleverket skal imidlertid ikke bare betjene arbeidslivets spesifikke behov, men også sørge for en

robust og generell grunnutdanning som er overførbar til en rekke felt.

For ikke å bli faglig utdatert må imidlertid noe faglig innhold justeres, blant annet ved at en bygger

opp nye fagkombinasjoner. For eksempel er det opplagt at bilfag, transportsektoren og maritim

virksomhet ved omlegging til elektrisk energi vil kreve mer kompetanse tilpasset drift og

reparasjon av denne type systemer. Rørlegger og elektro utgjør også viktige kombinasjoner med

tanke på systemer for vannbåren varme, jordvarme og solenergi i bygg.

De mest standardiserte oppgavene innen oppdrettsnæringen er blitt helautomatisert, og de har

kunnet ta ut en betydelig produktivitetsgevinst. Tall for næringen for Hordaland viser at

produksjonsvolumet har økt kraftig, og det samme har nivået på bemanning (Samfunnsøkonomisk

analyse, 2018). Imidlertid rapporterer oppdrettsnæringen i våre intervjuer nå mer behov for

arbeidskraft med utdanning ut over videregående skole. Det gjelder driftsteknologi, biologisk- og

miljømessig kompetanse. Flere oppdrettsvirksomheter med anlegg i Nordhordland finner TAF-

opplæring spesielt interessant, men rekrutteringen utfordres ved at dette ikke er et

utdanningstilbud her. TAF-elever fra Fusa som er utplassert på noen av anleggene har meget lang

reisevei, og må bo på hybel når de er på arbeid.

Velferdssektoren vil trenge flere varme hender, men også ekspertise på smartteknologi framover.

Utstyret kan både omfatte teknologier som gjør pleieoppgavene enklere å utføre, og som gjør

hverdagen for eldre og andre pleietrengende enklere og tryggere.

Endringer i ulike kompetansebehov vil innebære at enkelte fagutdanninger må bygges opp med

nye fagkombinasjoner. Innspill til dette må skje i dialog mellom utdanningen, bransje-

organisasjonene og overordnede utdanningsmyndigheter som har ansvaret for innholdet i

fagplanene. Noen ganger kan det dessuten være mulig å løse sammensatte oppgaver ved at

arbeidskraft med ulike typer kompetanse jobber sammen i prosjekt. Også det gir faglige innspill i

form av opplæring om prosjektarbeid, teamorganisering og LEAN18 . Flere av dem vi har intervjuet

nevner dessuten at større entrepriser knyttet til anbudsprosesser krever eksperter på utforming av

kontrakter og prosjektledelse. I det hele tatt vil vi i årene framover oppleve at flere av

virksomhetene i regionen må utvide kompetanseprofilen i sin stab. Behovet for arbeidskraft med

utdanning utover videregående skole vil nok derfor komme til å øke i årene framover.

18
LEAN er en form for ledelses- og samarbeidsmetodikk for effektivisering av produksjonen
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At arbeidslivet har en aktiv holdning i det å sikre at utdanningene møter tidens krav er svært

viktig. Dialog og møteplasser basert på etablerte relasjoner gir gode kommunikasjons-kanaler med

tanke på å få dette til. Noen av dem vi har intervjuet deltar i slike fora både regionalt og nasjonalt.

Teknologiutvikling og endrede markeder kan dessuten innebære mer dramatiske implikasjoner ved

at noen yrker eller arbeidsoppgaver fases helt ut, mens andre endrer helt karakter eller oppstår.

7.7. Behovet for nye opplæringsarenaer
Å holde tritt med den teknologiske utviklingen og behovet for omstilling er krevende med tanke på

de kompetanseressurser og utstyr som den videregående skolen har til rådighet. Heller ikke alle

virksomheter har nok ekspertise og utstyr til å kunne delta i opplæringen på en god måte. Dermed

er det kanskje noen som bør fritas fra forventningen om at de skal ta inn lærlinger, hvis de av ulike

årsaker ikke er faglig og teknologisk oppdatert til å møte framtida.

Slike utfordringer med omfattende og raske endringer gir viktige innspill til faglig innhold og utstyr,

og framtvinger også behov for å tenke nytt med tanke på utvikling av supplerende

opplæringsarenaer for fagkompetanse. En har i regionen (utdanning og næringsliv sammen)

begynt å vurdere muligheten for andre modeller enn de som allerede skjer på skolen eller ute på

den enkelte arbeidsplass. Tre ulike modeller og initiativ er allerede i gang i regionen.

Den første modellen er igangsatt som et pilotprosjekt med sju ulike bedrifter innen fagområdet

metall/maskinering i samarbeid med Knarvik vgs. Disse har utviklet en felles

utplasseringsordning for elever gjennom hele skoleåret i VG2, basert på en roteringsplan.

På den måten er tanken at eleven får innblikk i litt ulike prosesser og blir kjent med flere

arbeidsplasser. Elevene vil følge virksomhetens normale arbeidstid når de er ute i praksis, og

teoriundervisningen vil skje på skolen. Ute i virksomheten vil eleven få praktisk opplæring i en

rekke sider av produksjon, dokumentasjon, kvalitet og vedlikehold. Ordningen ble første gang

prøvd ut høsten 2018, og en vil høste erfaringer fra denne runden før en eventuell videreføring blir

igangsatt. Ordningen baseres på en form for felles inntak, noe som kan utfordre

enkeltvirksomhetenes egen beslutning om hvem de helst vil ta inn. Tiltaket er forankret i godt

etablerte nettverk mellom opplæringsansvarlige i virksomhetene og fagansvarlige ved skolen.

En annen modell knyttet til Osterøy videregående skole er basert på et prosjektsamarbeid

knyttet til opplæringsinfrastrukturen med CNC-utstyr som de har ved skolen. Her tenker en

seg test, utvikling og opplæringsmuligheter etter modell fra Raufoss, Kongsberg og Ulstein.

Osterøy inngår som samarbeidende enhet i prosjektet Norsk katapult med NCE Raufoss og SINTEF.

Ambisjonen er at programmet skal utvikle nasjonale testsenter for teknologi og nye løsninger, hvor

industri, forskning og utdanningsinstitusjoner kan samarbeide om smartere, grønnere og mer

produktive produksjoner (NAV, 2019). Det er blant annet tenkt implementert som en felles

opplæringsarena for elever i den videregående skole, og studenter fra fagskoler som kan utføre

praksisoppgaver. Dessuten vil opplæringssentrene kunne tilby et videreutdanningstilbud og

testutviklingsmiljø for tilknyttede produksjonsvirksomheter og forskningsmiljøer. En del av
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utstyrsparken er allerede

kommet på plass ved

Osterøy, men en del relatert

til deltagelse og støtte til

drift gjenstår.

Et litt tilsvarende, men først

og fremst fokusert på å være

et opplæringsinitiativ, er

tenkt utviklet som et

samarbeid mellom

virksomheter og

videregående skole,

lokalisert ved Mongstad. Den

sistnevnte modellen skal

være et opplæringssenter

med kurs av kortere varighet. Flere virksomheter kan gjennom dette gå sammen om et

kurssamarbeid. Her kan elever få vekket sin interesse for å ta lærefag, og virksomheter kan få

øynene opp for mulighetene ved å delta i et lærlingeløp. Analysene av deltagelse i opplæring av

læringer, har allerede vist at en god del bedrifter vegrer seg for å delta i lærlingeløp.

Opplæringssenteret kan også gi kursing i de deler som bedriften ikke har kompetanse eller utstyr

til å ivareta, men som må dekkes i henhold til læreplanen. En slik opplæringsarena vil dermed

kunne fylle en viktig rolle for de minste virksomhetene som ikke dekker hele den fagbredden som

skal til.

Det kan også tenkes at opplæringssenteret kan gjøre at VG1 og VG2-elever blir introdusert til

yrkene på et tidligere tidspunkt og får litt mer praktisk opplæring enn hva som er tilfellet nå.

Opplæringssenteret kan i noen tilfeller også dekke eventuelle utfordringer med å få alle på

utplassering. Det kan også tenkes at det kan benyttes helt ned på ungdomsskolenivå for å gjøre

elever oppmerksomme på utdanning og framtidig yrkesvalg. Opplæringssenteret kan på den måten

bli et viktig supplement til den informasjonen som studieveiledere i skolen gir. Et slikt opplegg vil

kunne øke interessen og få flere til å velge rett, og dermed redusere frafallet. Uttellingen kan med

dette bli positivt både for eleven og samfunnet. Et opplæringssenter vil kunne avlaste noe av de

utplasseringene som ellers skjer i regi av NAV. Ytterligere finansieringstilskudd ved at

opplæringssenteret tillegges organisering av fagprøver.

Også videre- og etterutdanningskurs til ansatte i ulike virksomheter kan vurderes. For en del kan

dette bli et mer kortreist kurstilbud enn hva de kanskje ellers må ty til. Det kan i den sammenheng

nevnes at hele 83 prosent av virksomhetene i intervjuundersøkelsen oppgav at det framover ville

være nødvendig med kursing av eksisterende stab for å oppdatere og utvikle virksomhetens

kompetanse. Tre av fire ville i tillegg dekke behovet for ny kompetanse gjennom nyansettelser.

Andelen virksomheter som vil dekke behovet for kompetanse gjennom kursing av eksisterende

ansatte og nyansettelser tilsvarer omtrent det som kom fram i nasjonale medlemstall i NHOs

Løfterobot i CNC-parken på Osterøy videregående skole
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kompetansebarometer 2018 (NIFU, 2018). Innleie av bemanning var derimot langt mindre aktuelt

blant intervjuede virksomheter, og bare en tredjedel av virksomhetene oppga dette som aktuelt.

Opplæringssentrene kan videre tenkes å ta oppgaver knyttet til integrering, hvor også det med

språktrening kan utgjøre en del av opplegget. Initiativtakerne understreker samtidig at

opplæringssenteret ikke skal utgjøre en ny skole.

Tanken bak Katapult Osterøy og Opplæringssenteret på Mongstad er at sentrene skal kunne holde

utstyr og kompetanse som enkeltbedrifter ikke kan dekke selv. Dessuten vil slike sentra om de kan

realiseres, kunne utgjøre viktige møteplasser mellom kompetanseområder som ellers ikke selv kan

dekke ett og samme læreprogram. Sentraene kan også danne utgangspunkt for ulike former for

FoU-samarbeid. Organisering og finansiering knyttet til selve driften synes så langt å være den

største utfordringen knyttet til begge disse to siste opplæringsinitiativene. Økonomiske muskler

gjennom medvirkning fra store foretak eller det offentlige mangler. Dessuten vil spørsmål om

eierskap i forhold til innsats utfordre motivasjonen til en felles innsats hos virksomhetene. Det kan

dessuten være vanskelig å ha åpenhet omkring deling av kunnskap hos virksomheter hvis disse

dels er konkurrenter. For mye åpenhet kan også utfordre hensynet til at konkurransesensitiv

informasjon ikke må komme på avveie. Langsiktig finansiering med forpliktende samarbeid med

ulike komplementære parter synes i det hele tatt å være et springende punkt.
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8. UTDANNINGSTILBUD, ETTERSPØRSEL OG REGIONAL
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10. ROBUSTHET

Samspillet mellom utdanning og arbeidsliv har vært det overordnede temaet i denne rapporten

som baseres på en omfattende analyse fra Nordhordland. Det inkluderer en rekke kvantitative og

kvalitative analyser som gir et innblikk i utdanningsveier, opplæringsaktiviteter, og hvordan dette

er organisert. Vi har i denne sammenheng særlig hatt fokus på virksomheter, bedrifter og

offentlige institusjoners motivasjon for å bidra, behov, praktiske bidrag og erfaringer.

Investeringene er framtidsrettet hos alle parter. For elevene handler det om de utdanningsvalg

som gjøres, og som skal danne grunnlaget for framtidig yrkesvalg og karriere i arbeidslivet.
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For skolen og involverte støttetjenester som opplæringskontor, bransjekontor, næringslag, NAV,

regionråd, kommunene og andre, handler det om å profilere, utvikle og organisere utdanninger

som møter arbeidslivets behov i det arbeidsmarkedet vi har nå, men også for framtida. Og for

kommuner, fylke og stat gjelder det å sikre og utvikle et overordnet rammeverk som sikrer og

dimensjonerer en utdanning som bidrar til en god samfunns- og næringsutvikling lokalt, regionalt

og nasjonalt.

Det hele bygger på en overordnet intensjonsavtale omtalt som Trepartssamarbeidet mellom

sentrale politiske myndigheter og organisasjoner fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Blant

annet ble det inngått en avtale mellom myndighetene og partene i 2012, hvor målet var å bidra til

å øke antall lærekontrakter. Gjennom den nye Samfunnskontrakten for 2016-2020 er ambisjonen å

gjøre noe med mangelen på læreplasser ved å styrke nettverkene for regionalt samarbeid

(Riksrevisjonen 2013, Rusten og Hermelin, 2016). Det handler imidlertid om noe langt mer enn å

følge disse forpliktelsene og avlaste det offentlige for noen av utdanningsutgiftene. For den enkelte

virksomhet handler det om å påvirke og bidra til at utdanningen blir relevant og oppdatert og

dermed sikre godt kvalifisert arbeidskraft. Kompetanseutvikling og opplæring er dermed sentrale

verktøy for utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv, og utviklingen av regioner og

lokalsamfunn som gjør det attraktivt og godt å leve sine liv der. Nordhordland har lange tradisjoner

med å samarbeide om opplæring. Det var rektor Martin Reigstad som den gang var rektor på

Nordhordland Yrkesskule (i dag Knarvik vgs.) og Marvid Dale som var adm.dir på Frank Mohn

Flatøy som tok initiative til å starte opp TAF som et utdanningstilbud i Nordhordland i 1992.

Utdanningen representerte en innovasjon i den yrkesfaglige utdanningen som kombinerte

allmennfag og yrkesfag, og som var basert på et aktivt samarbeid med bedrifter og

interesseorganisasjoner inkludert næringslaget og NHO. Det hele var en nyskapende løsning som

økte statusen og kompetansen innen yrkesfaglig opplæring. Regionalt har nok denne og flere andre

vellykkede fellesløft gjort sitt til at oppslutningen om utdanning og opplæring er blitt prioritert.

Samtidig viser våre kvantitative og kvalitative analyser at slett ikke alle virksomheter vil eller kan

delta i denne dugnaden.

Et viktig funn i studien er at den videregående utdanningen er viktig for regional utvikling, men

også hvordan denne sektoren påvirker og påvirkes av ulike forhold.

De ulike kapitlene i rapporten gir en rekke faktaopplysninger, og dermed innspill til anbefalinger

som vi utdyper nærmere her. Prosjektteamet ønsker imidlertid å minne leserne om at vi er

forskere og ikke politikere opp i dette.

I kapittel 2 som omhandler demografi ser vi klart hvordan regionens befolkningsgrunnlag, og

bosettingsmønster danner et bakteppe for utviklingen av kompetanse framover.

Det handler både om utviklingen i antall innbyggere og geografisk sammensetning over et lengre

tidsløp. Bosettingsmønsteret målt i form av hvor mange som bor i de større stedene, tyder klart på

økt sentralisering. Imidlertid har regionen også mange små, vitale bygder. Tyngdepunktene for

hvor arbeidslivet er følger bare delvis samme lokaliseringsmønster. Historiske etableringer oppstått

som attåtnæringer til gårdsbruk slik vi finner på Osterøy gjør at bedriftene har et nokså spredt
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lokaliseringsmønster. Andre eksempler er kystbaserte lokaliseringer innen marin- og maritim

sektor, men også andre som benyttet sjøen som transportvei. Store industrisatsinger har videre

ført til en rekke andre etableringer innen beslektede næringer som danner næringsklynger. De

større industriklyngeeksemplene er Mongstad, Sløvåg, Lonevåg og Mjåtveit. Kommunesentrene

utgjør ofte de viktigste nodene for bosetting, handel og tjenesteyting.

Nøkkelen for hvor folk kan bo, hvor elevene vil velge å gå på videregående skole, og hvor

virksomhetene foretrekker å hente sin arbeidskraft fra, er blant annet betinget av reiseavstander

og kommunikasjonstilbud. Bedre kommunikasjoner vil kunne øke det funksjonelle omlandet både

for skolene og arbeidsplassene.

Økt tilflytting vil gi bedre elevgrunnlag, flere potensielle arbeidstakere og flere skattebetalere. Den

regionale attraksjonen er kanskje i den sammenheng å kunne tilby noe annet enn hva folk kan få i

byen. Dermed kan også bebyggelse utenom de større tettstedene ha en betydelig attraksjonsverdi

hvor personer som ønsker noe annet en bylivet kan søke seg. Utviklingen med nedgang i

befolkningen i de mindre sentrale delene av Nordhordland må snu om en skal kunne opprettholde

et vitalt utdannings- og arbeidsliv.

Vi bør også nevne utfordringer med utdanningsstrukturen, hvor Nordhordland har gjennomgående

lavere utdanningsnivå enn hva som gjelder for mer sentrale steder i fylket. Dersom dette oppfattes

som et problem er etter vår oppfatning en feiltolkning. Regionen har over en årrekke hatt en meget

betydelig satsing på fagopplæring som har gitt næringslivet i området praktisk og relevant

kompetanse av høy kvalitet. Nettopp tilgang på fagkompetanse vil være en mangelvare i Norge i

årene framover (NAV 2019). Den nevnte rapporten med nasjonale tall nevner at særlig tilgangen

på fagarbeidere innen helse- og omsorg og håndverksfag er for dårlig. De tre videregående

skolenes omfattende satsing både på fagopplæring og studiespesialisering vil være viktig for

regionen framover. Det handler om å kunne møte eldrebølgen med et godt tjenestetilbud.

Omfattende klima- og miljøutfordringer, globalisering, digitalisering og automatisering vil være

andre store felt som klart vil gi betydelige og raske omstillinger i det arbeidslivet vi har nå.

10.1. Yrkesstruktur og behov for framtidig rekruttering
Dette bringer oss over på kapitlene om yrkesstruktur, hvor ikke minst generasjonsskifter, som er

viktige faktorer for rigging av behovet for utdanning og som styrer rekruttering i årene framover.

Dessuten handler analysen om å identifisere yrker som etterspørres på mange områder. Store

yrkeskategorier som helse- og omsorg, undervisningsyrker, prosess- og maskinoperatører,

sammen med en del andre vil trenge betydelig påfyll og kanskje til og med tilvekst i årene

framover.

Utenom lederstillinger, er det spesielt økonomisk administrative yrker som har en høy andel eldre

arbeidstakere, og som derfor vil trenge flere nye folk i årene som kommer. I tillegg kommer

generasjonsskifter som rammer enkelte virksomheter mer enn det som gjør seg gjeldende for

næringen generelt. Intervjumaterialet avdekket flere eksempler. Blant annet skyldes betydelig

behov for påfyll av arbeidstakere som skyldes at de store kullene som ble ansatt på rundt 2000-
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tallet da petroleumsinvesteringene var på topp, nå nærmer seg pensjonsalder. Intervjudataene

viser dessuten at helse- og omsorg vil ha et betydelig behov for påfyll i årene framover for å

erstatte et segment av eldre arbeidstakere som snart vil gå ut i pensjon. Økt rekruttering må

dessuten til for å dekke høyere turnover enn hva som vanligvis ellers gjelder for arbeidslivet. Og

endelig vil andelen eldre og pleietrengende øke i årene framover, og dermed innebære behov for å

øke sysselsettingen innen sektoren.

I rapporten har vi gjort et dypdykk for analysere byggfag, elektrofag, samt helse- og oppvekstfag,

som alle opplever økt etterspørsel.

Innen byggfag er det utsikter til betydelig økning i etterspørselen i årene som kommer. Det har

generelt sammenheng med at investeringstakten er økende, og at konkurransen om jobbene fra

utenlandsk arbeidskraft er blitt mindre (blant annet fordi velstandsnivået og utbyggingsoppdragene

er økt betydelig i Øst-Europa). Samtidig vil en i årene framover se mange oppdrag knyttet til

oppgradering og forsterking av eksisterende bygg og infrastruktur. Dette kommer blant annet som

følge av økt nedbørsintensitet og dermed dreneringsbehov og forsterkninger av grunnstrukturer.

Oppgradering og utskifteringer på grunn av etterslep i investeringer bidrar også til sterk vekst i

etterspørselen. Fornyelse og tilpasninger av boligmassen i henhold til nåtidens trender og

kvalitetskrav, og oppføring av nye næringsbygg og offentlige bygg representerer også store

investeringer i regionen.

Noe som også klart utfordrer utdanningene, er de teknologiske endringene denne bransjen nå

opplever. Det angår både praktiske ferdigheter, organisering, kunnskap og tilpasninger i henhold til

nye trender, lover og reguleringer. Alt dette utfordrer både infrastruktur og kravet til kompetanse.

Elektrofaget representerer også en svært viktig kompetanse i årene framover, noe som blant annet

kommer fram i NHOs kompetansebarometer 2018. Det er derfor et paradoks at søkertallene til

denne fagretningen til dels har vært beskjedent slik at en til og med har måttet redusere antallet

skoleklasser i regionen. Her kan nedgangskonjunkturen et par år tilbake som innebar færre

oppdrag for elektrobransjen ha noe av skylden. Det har dessuten vært utfordringer med å skaffe

nok læreplasser, og også det har bidratt til lavt søketrykk. Bransjeorganisasjonens profilering av

fagfeltet er i denne sammenheng viktig å få formidlet på ulike måter, gjennom media, i form av

presentasjoner på skolene og på utdanningsmessen. I den sammenheng er det spesielt viktig å få

fram budskapet om at yrkesgruppen etterspørres av en rekke forskjellige typer arbeidsplasser

innen industri, handel, tjenesteyting, kraftforsyning, maritim sektor, og skipsfart. Dermed bør

kanskje også flere av arbeidsplassene innen disse ulike virksomhetene komme på banen når det

gjelder å tilby læreplasser for denne yrkesgruppen.

Det er ventet stort behov for flere helsefagarbeidere framover på grunn av sterk vekst i den eldste

aldersgruppen, og fordi aldersprofilen blant dagens pleiere tilsier stor avgang framover. Til tross for

at helsefagutdanningen har økt noe i popularitet de siste årene, utdannes det fortsatt ikke nok til å

dekke estimert behov. Å tilrettelegge bedre for at voksne kan ta fagbrev i jobben, og dessuten

satse på heltidskultur, kan øke antall helsefagarbeidere ut over dem som i dag velger dette yrket.

Når det gjelder barne- og ungdomsarbeidere er situasjonen noe annerledes. Faget er populært
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blant elevene, men behovet for kompetansen synes å være avtakende – i alle fall i de deler av

regionen hvor antall barn og unge er på veg ned. Videre er aldersprofilen på dagens assistenter i

barnehage, skole/skolefritidsordning såpass ung at det ikke ser ut til å bli så mye aldersrelatert

avgang i nærmeste framtid. I tillegg er det signaler om at behovet for høyskoleutdannede

spesialister delvis kan komme på bekostning av behovet for barne- og ungdomsarbeidere.

Yrkesgruppen trenger å synliggjøre sin relevans for flere oppgaver framover.

I kapittel 3 om lærlingeløpet har vi foretatt en omfattende analyse av hvilke lærekontrakter og

lærefag som er aktive. Mange små virksomheter og turbulente markeder (hvor både røde tall og

deltagelse i store kontrakter skaper kapasitetsutfordringer), og utfordrer muligheten og viljen til å

delta i utdanningsløftet. Samtidig er det en del virksomheter som er opptatt av treffsikker

rekruttering. Noen få virksomheter overlater nok også opplæringsjobben til andre. Virksomheter

som har tidligere lærlinger i egen stab ser ofte nytteverdien av denne type opplæringsinnsats, og

velger å ta tak i dette. Også de som søker om læreplass påvirker klart muligheten for inntak. De

velger kanskje tradisjonelt, og dermed blir noen læreplasser mer attraktive enn andre. Hvem

virksomhetene er, avgjør også hvor de søker seg. Det er også de som velger bort jobbmuligheter

hvor lønnsnivået er lavt, eller unnlater å søke seg til bransjer hvor signalene om framtida

kommuniseres som usikre. Det handler for mange dessuten om det å kunne velge noe som ikke er

altfor langt hjemmefra. Ikke minst vil utdanningen og det yrkesvalget som gjøres, kunne bli

avgjørende for hvor de senere har rimelige utsikter til å få seg jobb. Samme type resonnement

knyttet til den geografiske dimensjonen finner vi hos arbeidsgiverne gjennom utsagn som «vi har

ikke noen som lærling hos oss nå, men sannsynligvis vil det komme en i lære hos oss til neste år».

Dette resonnementet vitner om et tilbud om læreplass som er trigget av lokal etterspørsel, og som

dessuten er påvirket ut av at en kjenner hva kandidaten er god for. Dessuten er gjerne denne

formen for lokal rekruttering motivert ut fra erkjennelsen om at det er større sjanse for å få

rekruttert denne personen inn i virksomheten senere, enn om vedkommende kommer langveis fra.

Avstanden er her ikke bare i form av kilometer. Både på Osterøy og sentrale deler av Nordhordland

var broene eller kommunegrensene karakterisert som demarkasjonslinjene for hvor de helst ønsket

å hente lærlingene fra. I ett tilfelle var det til og med styrevedtak om geografiske restriksjoner i

inntaket for å sikre seg mest mulig treffsikkerhet med tanke på at opplæring skulle være ledd i en

langsiktig rekrutteringsstrategi. Det er behov for å nyansere spekteret av motiveringer og

strategier for å delta i lærlingeløpet fra arbeidslivet sin side. Den kvantitative analysen av aktive,

sovende og ikke-godkjente lærebedrifter er relatert til strukturelle kjennetegn i form av næring,

størrelse og lokalisering. Dessuten baseres den delen av analysen på informasjonen vi har fra

intervjuundersøkelsen som handler om motivasjoner og strategier. Til sammen gir det en del

viktige innspill til arbeidet med å få flere læreplasser.

I kapittel 4 om utdanning og skoler gis en kortfattet status over ulike utdanningsveier, med

vektlegging på ulike varianter av praksismodeller for yrkesfag. Alt i alt representerer de ulike

ordningene stor grad av fleksibilitet og muligheter for tilpasning tilpasset elever og virksomheters

forutsetninger. Kompleksiteten som alle disse variantene representerer, innebærer at elever og

virksomheter vil trenge god veiledning for å finne den ordningen som er mest hensiktsmessig for
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dem. Avsnittene om de ulike skolene er tilsvarende kortfattet. Her har vi basert oss på det som

skolene gjennom intervjuene selv har valgt å nevne. De har spesielt vektlagt prosjekter som har

direkte relevans for arbeidslivet. Oppsummert omfatter dette bransjerelaterte initiativ, teknologi og

realfagprosjekter, internasjonalisering og mer tiltak som er ment å ta tak i elever med spesielle

behov. Alt i alt vitner eksemplene om en svært aktiv holdning til det å møte de store

samfunnsutfordringene og behovene for kompetanse som melder seg regionalt, men også i en

videre geografisk forstand.

Næringslaget bidrar til å initiere, organisere og koordinere en rekke initiativ der arbeidsliv og skole

samarbeider om. Vi legger imidlertid merke til at organisasjonen med en person knyttet til

opplæringsarbeidet, er litt sårbar med tanke på å sikre langsiktige institusjonelle strukturer og

verdifulle relasjonene som er bygd opp over lang tid. Økte bemanning kunne sikre kontinuitet,

avlastning og mer arbeidsdeling i et lengre perspektiv, og ville vært en lønnsom innvestering for

utdanning og kompetanseutvikling i regionen. Det hele kan sies å være Samfunnsoppdraget med

opprinnelse i trepartssamarbeidet, satt ut i praksis på regionalt nivå. Det handler imidlertid ikke

bare om plikt med målrettede strategier for å oppnå et konkurransedyktig næringsliv.

Dette bringer oss over på de to kapitlene 5 og 6 som omhandler ulike aktiviteter knyttet til

virksomhetenes bidrag til utdanning og opplæring. Drøftingen som baseres på informasjon

innhentet fra intervjuene indikerer omfang, innhold og erfaringer. Særlig verdt å legge merke til er

eksempler hvor arbeidsliv og skole møtes gjennom praktiske oppgaver, for eksempel delproduksjon

som settes ut til skolene, eller byggfag som utfører byggeoppdrag for private og offentlige i

nærmiljøet. Slike virkelige prosjekter bidrar til å øke interessen for faget. Andre motiveringstiltak

som synes å være populære er fagkonkurransene som blant annet organiseres innenfor sveising og

tømrerfaget. Dessuten inngår ulike former for hospitering der lærere i skolen kan utplasseres i

bedrift, eller omvendt bedrifter låner ut personell til opplæringsoppgaver i skolen. Muligheten til å

kombinere fag nevnes også hos flere som tiltak som bidrar til å øke relevansen til utdanningen.

Imidlertid er det viktig at elevene også får en generell grunnkompetanse som er robust og relevant

på mange samfunnsområder nå og i årene framover. I oversikten over aktivitetsspekter hos hver

enkel virksomhet finner vi for øvrig liten forskjell mellom de som er lokalisert nært og de som er

lokalisert lengre unna skolene. Når det gjelder størrelse, er det imidlertid ikke overraskende at det

er de store virksomhetene som er involvert i flest aktiviteter.

I den mer kvalitative delen av drøftingen får vi innblikk i ulike måter å organisere rekruttering og

opptak av lærlinger. Her finner vi standardiserte, profesjonelle inntaksprosesser som rekrutterer

geografisk nokså vidt, mer geografisk strategiske føringer tilpasset hvilke enheter som trenger

bemanning, til mer uformelle søkeprosesser som gjerne er geografisk lokalt forankret. De

sistnevnte er vanligvis knyttet til de mindre virksomhetene, som dessuten gjennom rekruttering av

lærlinger må velge en strategi som gir den sikreste avkastningen med tanke på at vedkommende

senere kan få ordinær jobb hos dem. For de aller største virksomhetene legges det opp til at

antallet rekrutter klart overstiger antallet som ender opp med å få et jobbtilbud. Disse elevene vil

likevel som oftest ha et godt praktisk grunnlag relevant for videre utdanning og yrkesliv. Hele dette

spekteret av tilnærminger må kunne forsvares som gode organisatoriske løsninger relatert til hvem

disse virksomhetene er, hva de har behov for, og hvilke ressurser de kan stille til rådighet.
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Av konkrete innspill basert på erfaringene med lærlingebeløpet blant de vi intervjuet, er ønsket om

tettere oppfølging hos enkelte virksomheter. Særlig gjelder dette de som er nye på dette

opplæringsfeltet. Andre interessante forslag til forbedringer er ønsket om at elevene skal være mer

forberedt til hva lærlingeløpet innebærer. En av virksomhetene foreslår at dette burde kunne

organiseres som et lite forkurs på slutten av semesteret før de går i lære. Noen nevner

kapasitetsutfordringer i virksomheten i den tiden lærlingene skal forberede seg til fagprøven. Det

er vel egentlig et bevis for at lærlingene bidrar til verdiskaping.

Andre peker virksomheter peker på viktigheten av at lærlingeløpet bør omfatte 2 år, og at

nedkorting vil gå utover kvaliteten. Det er ulike erfaringer knyttet til TAF-lærlingenes veksling

mellom skole og arbeidssted. Mens mange setter pris på at læretiden blir strukket over fire år,

mener enkelte at de ikke får like mye nytte av kandidatene fordi de er for unge når de starter, og

fordi de dermed ikke kan gå inn i normale skift. Akkurat det gjelder spesielt helsefag, hvor

sjansene for å hente inn igjen investeringene brukt på opplæring ved at kommer igjen som

framtidig arbeidskraft, er ytterst liten. Karrierestudie av tidligere elever som har tatt TAF ved

Knarvik vgs. innen fag knyttet til industri, bygg og anlegg viser at innen disse faggruppene, er det

en god del som kommer tilbake etter at de har gått videre på ingeniørutdanning (Rusten, 2016).

Drøftingen omhandler også i hvilken grad og hvordan virksomhetene deltar aktivt i profilering av

opplæring og yrker. Å være vertskap for utplasseringer er en aktivitet de fleste i vårt utvalg deltar

i, og for mange er det både en profileringskanal og dessuten en måte å identifisere potensielle

lærekandidater. Utdanningsmessen er ytterligere et tiltak. Likevel er det noen som ikke får søkere

til læreplasser, eller som ønsker seg flere søkere å velge mellom. Da kan oppsøkende virksomhet

med presentasjoner på skolene være det som skal til. Et eksempel, riktignok fra en annen del av

landet, forteller om en interessant erfaring. «I fjor ble linjen for kulde- og varmemontørfaget ved

Tromsø Skolested Rambergan lagt ned på grunn av lave søkertall. Nå har kulde- og kjølebransjen i

Tromsø tatt et skikkelig krafttak for å informere ungdommen om mulighetene innen bransjen, og

innen ett år har situasjonen snudd. Det er nå 112 søkere til 16 plasser. Ungdommene ble åpne og

nysgjerrige på denne yrkesmuligheten. Profileringen var et samarbeid mellom skole, bedrift og

opplæringskontor (Kuldeteknisk, 2019). Det handler dermed om profilering og informasjon som

setter elevene på nye spor i møte med de yrkesvalgene stilles overfor. Det kan her til slutt nevnes

at flere av våre virksomheter etterlyser en mer aktiv strategi fra studieveiledningsapparatet ved

skolen, og at disse gjerne kan bli mer kjent med jobbmulighetene i regionen.

I kapittel 7 som omhandler rekruttering av arbeidskraft, finner vi igjen de tilnærminger som gjaldt

for rekruttering til læreløpet. Her finner en i materialet hele spekteret, både de som kun rekrutterer

lokalt, til de som aktivt selv eller basert på henvendelser rekrutterer nasjonalt/internasjonalt.

Drøfting av rekrutteringsprofil inkluderer dessuten faktorer som likestilling, integrering og tiltak

tilpasset personer med spesielle behov. Også på dette området finner vi at mange virksomheter tar

på seg slike oppgaver når de oppstår. Gjennomgående er engasjement i liten grad knyttet til

næring eller størrelse. Unntaket er ni virksomheter innen industri eller bygg og anlegg som dekker

alle de tre sosiale komponentene. Det samme gjelder aktørene innen kommunal sektor som gjerne

tar et slikt samfunnsengasjement.
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I kapittel 8 om kompetanse og arbeidskraft for framtida har vi en nokså detaljert gjennomgang av

hvordan endringer i teknologi som dels innebærer økende grad av digitalisering/automatisering og

dels nye tilnærminger i administrasjon. Denne teknologien påvirker innholdet og overlevelsesevne

for en rekke arbeidsoppgaver. Generelt vil vi nok kunne se at en del standardiserte oppgaver vil bli

erstattet av automatiserte prosesser, mens kravet til avansert kompetanse vil kunne øke. Dette

igjen vil gi føringer for faglig innhold og utvikling av nye arenaer for opplæring. I forhold til

framtida er vi også inne på prosjekter som initierer framtidas næringsliv, og hvordan dette passer i

de fagutdanningene som finnes i regionen.

10.2. Utdanningssystemets robusthet
De mer langsiktige omstillingsprosessene kommer gjerne i konflikt med raske vekslinger og

opprettelse og nedleggelse av skoleklasser. Med denne type raske omlegginger av

utdanningstilbudet skapes ustabile betingelser i det å skape gode kompetansebaser i skolen, og det

skapes usikkerhet for elever som skal ta sine utdanningsvalg. For noen vil det faktisk være et viktig

moment at den fagretningen som de kanskje finner interessant, også finnes på en skole ikke altfor

langt unna.

Dessuten skaper nedleggelser av utdanninger brudd i det skolene har bygd opp av viktig faglig

kompetanse. Hvis lærerne sies opp, overflyttes eller finner seg annet arbeid, mister skolen

samtidig nettverk det har tatt lang tid å bygge opp. Alle parter, skolen, elevene og arbeidslivet er

tjent med forutsigbarhet, kvalitet og relevans i det utdanningstilbudet som gis. Forutsigbarhet

innebærer kontinuitet og langsiktighet, og kvalitet er knyttet til utdanningsinnhold og pedagogiske

opplegg. Relevans angår det å dekke arbeidsmarkedets behov, både de arbeidsplasser som finnes i

dag, men også med tanke på å dekke framtidas behov. Utdanningstilbudet regionalt har et spesielt

ansvar for å dekke regionens kompetansebehov, men samtidig også utgjøre en plattform for

utdanning og jobber andre steder.

Det nevnte eksemplet med elektro er illustrerende for hvordan konjunktursvingninger utfordrer

muligheten til å etablere og opprettholde et fagkurs. De videregående skolene i regionen synes

generelt å ha en aktiv rolle i dialog med arbeidslivets behov i sin bestrebelse på å utvikle

utdannings- og opplæringstilbud. Blant annet skjer dette gjennom en rekke ulike felles tiltak,

prosjekter og møtepunkter. Både skolens medarbeidere, rådgivere hos næringslag og regionråd,

politikere og næringsliv aktivt med i ulike fora. Utvikling av nye fagtilbud som krever samarbeid

med arbeidslivet på opplæringssiden er forankret gjennom disse medspillerne. Det hele er basert

på nettverk og felles resultater utviklet over mange år. Opprettelsen av nye kurs er likevel en

krevende øvelse. Selv om samarbeid med arbeidslivet kommer på plass, så gjenstår arbeidet med

å lykkes i arbeidet med å rigge egen organisasjon (i utdanning ved skolene og opplæring ute i

virksomhetene). Dessuten skal en få de unge elevene til å søke på noe som gjerne er nytt og litt

ukjent. I ung alder er mange også usikre på hva slags utdanning og yrke som bør velges. Hva de

hører fra venner, foreldre og hos studieveilederne blir ofte avgjørende. Det å bygge opp et helt nytt

utdanningstilbud dermed alt i alt en svært ressurskrevende øvelse som fordrer tålmodig og

langsiktige forpliktelser hos partene, ikke minst budsjettmessig. Et utdanningstilbud tar flere år å

bygge opp, men kan opphøre ved et pennestrøk.
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10.3. Regionens robusthet
På den annen side kan en ved å basere seg på et institusjonelt rammeverk som er prisgitt at

virksomhetene slutter opp om dette, risikere å møte noen utfordringer ved at virksomheter må

trekke seg i økonomiske nedgangstider. Regionalt vil derfor et visst volum på porteføljen hva angår

virksomheter og spekter av næringer som deltar i opplæring, avdempe på en slik sårbarhet. Vi ser

også klart fra vår forskning at forpliktelsen med å støtte opp om den videregående skolen regionalt

er tuftet på langsiktige relasjoner og kollektiv erkjennelse om at det er viktig å stille opp for

lokalsamfunnet. I det ligger det blant annet nettverksverdier knyttet til etablerte rutiner og

praksiser som innebærer at en stiller opp og tar over læringer for virksomheter som må legge ned.

Det at virksomhetene allerede har en god del ansatte som har fått samme utdanning (noe vi blant

annet har dokumentert gjennom karrierestudien i en tidligere studie (Rusten, 2016), er sosiale

bånd og erkjennelse om faglig dyktighet hos de med denne kompetansen. Disse virksomhetene ser

verdien av å gjøre det de kan for fortsatt å stille opp, selv i tider med markedsutfordringer, da

dette er en langsiktig investering for framtida. Nordhordland og Hordaland vil med sin avhengighet

innen petroleumssektoren møte behovet for i langt større grad å diversifisere sitt næringsliv til nye

sektorer og markeder i årene som komme, og prosessen har allerede begynt. Satsing på nye

utdanninger vil bidra til å gjøre framtidas næringsliv og arbeidsliv mer robust og gi grunnlag for

levedyktige arbeidsplasser innenfor nye felt.



134

Noen råd og anbefalinger til slutt:

1. Bosettingsmønster, lokalisering av arbeidsplasser og samferdselsløsninger gir gjensidige

synergieffekter som former regionens framtidige utvikling. Disse områdene må derfor

utvikles i sammenheng og ikke betraktes som separate sektorer.

2. De sovende og ikke-godkjente virksomhetene aktiviseres med tanke på å motivere og

rekruttere flere lærebedrifter.

3. Det er viktig fortsatt å ha et aktivt fokus på å få flere ungdommer til å velge jobber som

faktisk har betydelige muligheter i årene framover. Framheving av rollemodeller,

introduksjon av ny teknologi og ulike tilnærming til teori og praksis tilpasset individuelle

forutsetninger er viktig.

4. Arbeidsbetingelser som f.eks. muligheten til å velge stillingsbrøk, fleksibilitet til forhold til

arbeidstid, lønnsvilkår, er med på å øke interessen for yrker, og bør derfor implementeres

5. Digitalisering seiler fram som et at de store temaene som inngår i mange yrker, næringer

og samfunnsfelt. Regionen vil klart ha fordeler ved å satse på dette feltet både med tanke

på å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv, men også for å gjøre yrkene mer

spennende for de nye generasjonene som skal ta over.

6. Det ligger mange muligheter i å utnytte de ulike tilbudene som nå finnes for

lærlingeutdanning, men implementering krever et godt rigget rådgivning og

oppfølgingsapparat.

7. Nye temaer og markeder tilsier behov for å pakke fagene sammen på nye måter. Faglig

innhold bør også gi innspill til kombinerte prosjekter hvor fagengelsk, energi og

matematikk kan inngå i praktiske prosjekter hvor skole og næringsliv samarbeider.

8. Nye og sammensatte temaer, tunge investeringer i opplæringsteknologi og behov for

praksis tidligere utdanningsløpet. Også et tilbud til de med dårligere forutsetninger for å gå

inn i ordinære lærlingeløp, tilsier et behov for supplerende opplæringsarenaer.

9. Institusjoner som utgjør brobyggerne har et meget aktivt engasjement på mange felt.

Koordinering og samarbeid har betydelig fokus. Mye er tuftet på ildsjelsstrategier.

Bemanningen bør klart styrkes for å sikre at de mange initiativene kan videreutvikles i et

langsiktig perspektiv.

10. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er en langsiktig relasjon som det har tatt mange år

å bygge opp. Nedleggelser av skoletilbud i takt med raskt svingende konjunkturer

reduserer mulighetene for videreutvikling av disse relasjonene.
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Vedlegg A: Metode og datapresentasjon
Dettevedlegget vil gi en oversikt over data, metoderog utvalg som er brukt i denne rapporten. Vi

vil først gjøre rede for de ulike datagrunnlagene og teknisk informasjon knyttet til dette og

klassifiseringer vi har brukt, og deretter utvalgsstrategi og utvalg til intervjuundersøkelse.

Geografisk avgrensning
Studieområdet i denne rapporten er kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden,

Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Solund (Se Figur 32). I tabeller og figurer i rapporten vil

kommunene oppgis i rekkefølge etter kommunenummer (jf. Tabell 28).

Figur 41: Nordhordlandsregionen i våre analyser
Kilde: Kartverket, Kompetanseprosjektet for Nordhordland.

Det er tre videregående skoler i regionen: Austrheim, Lindås og Osterøy videregående skoler. En

videre beskrivelse av de tre skolene kan finnes i kapittel 4.2.

I noen av våre analyser har vi brukt en utradisjonell inndeling av kommunene, ved å bruke

begrepene skolenære kommunerog øvrige kommuner relatert til kommunenes avstand til en

videregående skole i Nordhordland.

Skolenære kommunene er kommuner hvor det finnes en videregående skole, eller hvor det er

under en time reisevei med offentlig transport fra kommunesenter til en av de tre videregående

skolene i regionen. Dette gjelder Austrheim, Lindås, Meland og Osterøy. Øvrige kommunerer

kommuner hvor det er mer enn en time reisevei med offentlig transport fra kommunesenter til en

av de tre videregående skolene. Dette gjelder Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Radøy og

Solund.
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Tabell 28: Kommuner og kommunenumre i Nordhordland
Kilde: SSB

Kommunenummer Kommune

1252 Modalen

1253 Osterøy

1256 Meland

1260 Radøy

1263 Lindås

1264 Austrheim

1256 Fedje

1266 Masfjorden

1411 Gulen

Offentlig transport er valgt som transportmiddel, fordi elever i videregående skole i all hovedsak er

under 18 år og ikke disponerer egen bil. Det er noen utfordringer med denne typen klassifisering,

blant annet at noen deler av kommunene kan ha kortere reisevei til skole enn en time. Vi har

likevel satt avstand til kommunesenter som et teoretisk mål på avstand. Noen kommuner kan også

ha kortere reisevei til videregående skoler utenfor Nordhordlandsregionen, men siden dette er

utenfor vårt studieområde har vi ikke tatt dette med i analysen.

Sekundærdata
I arbeidet med rapporten har vi brukt en rekke sekundærdatakilder.

Befolkning
Data om befolkning, befolkningsprognoser, utdanningsnivå og pendling kommer fra SSB. Dette er

offentlig tilgjengelig data. Hver tabell og figur er merket med den aktuelle tabellen dataen er

hentet fra. Tabell 2 er hentet fra Hordaland fylkeskommunes Statistikk i Vest-database. All data er

hentet direkte fra de aktuelle tabellene, og kun modifisert til å passe med våre klassifiseringer.

Næring
Data om næringsstrukturen i regionen er basert på bedriftsinformasjon fra Brønnøysundregisteret

(BRREG) fra februar 2018. Dataen inneholder blant annet virksomhetens lokalisering (på

postnummer), antall ansatte og næringsområde. Alle tabeller i denne rapporten som analyserer

virksomheter etter lokalisering, antall ansatte eller næringsområde er basert på dette datasettet.

Både offentlige og private virksomheter er med i analysene.

Dataen fra Brønnøysundregisteret er rådata som inkluderer både virksomheter innen privat

næringsliv og offentlig sektor, og både aktive og ikke-aktive virksomheter. For å ekskludere ikke-

aktive virksomheter og dermed gjøre analysene mer nøyaktige, er antallet virksomheter kontrollert

opp mot Hordaland fylkeskommunes antall over aktive virksomheter i Nordhordland (fra januar
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2018), PROFF.no-bedriftsregisteret og Utdanning.no sitt FinnLærebedrift-register (fra oktober

2018).

Vi har et noe høyere antall virksomheter i FinnLærebedrift-registeret enn Hordaland

fylkeskommune oppgir, noe som i hovedsak skyldes at registeret har noen unøyaktigheter 19 . Det

kan har også skjedd noen endringer i antall virksomheter i regionen mellom oktober 2018 og

januar 2019. Vi har likevel valgt å bruke dette noe høyere antallet fra FinnLærebedrift i oktober

2018, fordi residualen inneholder virksomheter som er oppført i alle andre tilgjengelige registre,

hvorav noen er aktive eller godkjente lærebedrifter.

I analyser av næringsstruktur bruker vi grupperingen vist i tabell 1. SSB bruker Standard for

næringsgruppering (SN 2007), som opererer med 21 næringshovedområder 20 . For å forenkle

analysene har vi i denne rapporten valgt å bruke 10 klasser, hvor vi har gruppert relaterte

næringer sammen.

Tabell 29: Gruppering av næringskoder i rapporten
Forkortelsene i denne tabellen vil brukes gjennomgående i alle tabeller som omhandler
næringsklasser i denne rapporten. Kilde: Standard for næringsgruppering (SN 2007) fra SSB og
Kompetanseprosjektet for Nordhordland.

FORKORTELSE NÆRINGSKODE NÆRING

Primær 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske

Industri 05-09

10-33

Bergverk, utvinning og industri

Bygg mm. 35-43 Bygg og anlegg, el. og vannforsyning.

Transport mm. 49-53 Transport og lagring

Forr/tekn.tj. 58-82 Forretningsmessig tj. IKT, finans og tekniske tj.

Handel mm. 45-47,

54-56

Varehandel, overnatting, servering

Off.adm. 84 Offentlig administrasjon mm.

Helse.sos. 86-88 Helse- og sosialtjenester

Utdanning 85 Undervisning

Pers.tj. 90-99 Personlig tjenesteyting

Uoppgitt Virksomheter med manglende registrering

I noen analyser (særlig opp mot aktivitetsnivå, se kapittel X) ser vi særlig på næringene bygg og

anlegg og industri. Disse næringene inkluderer alle virksomheter innen næringskodene 05-09, 10-

33 og 35-43.

19 Sehttps: //utdanning.no/finnlarebedrift
20 Sehttps: //www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
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I analyser av virksomheters størrelse etter antall ansatte har vi gjennomgående klassifisert antall

ansatte i klassene:

• 0-2 ansatte

• 3-9 ansatte

• 10-19 ansatte

• 20-49 ansatte

• 50-249 ansatte

• 250< ansatte

• Uoppgitt

Registrering av antall ansatte i offentlig eide virksomheter er registrert på en slik måte i

Brønnøysundregistrene at disse ikke kan tas med i analyser over antall ansatte. Offentlige

virksomheter blir derfor klassifisert under «uoppgitt» i alle analyser av antall ansatte.

I noen tilfeller refererer vi til små og store virksomheter (se tabell/figur X). I disse tilfellene er små

virksomheter dem som har 0-19 ansatte og store dem som har 20 eller flere.

Yrker
Data om yrker er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk, gjennom en

spesialkjøring for Kompetanseprosjektet. Dataen inneholder antall ansatte og aldersstrukturen per

yrke i 4.kvartal 2017 for Nordhordland samlet, samt sysselsettingsutvikling per yrke fra 2015 til

2017.

Statistikken omfatter personer mellom 15 og 74 år, registrert etter arbeidskommune i

Nordhordland. Personene er registrert på sitt viktigste arbeidsforhold. Yrker er klassifisert etter

Yrkesklassifisering 08 (STYRK-08), som er den gjeldende standarden for yrkesklassifisering i

Norge 21 . Denne kan leses mer om i vedlegg X.

SSB har også sensurert antall ansatte i yrker med under 3 ansatte i regionen («prikket» cellen) og

videre «sekundærprikket» andre celler for å unngå at antallet i den sensurerte cellen kan regnes

ut. Dette er for å beholde anonymitet i analysene. Yrkestallene analyseres derfor ikke per

kommune i denne rapporten, fordi det er så lave antall ansatte i enkelte yrker at anonymitet ikke

vil bli tilstrekkelig ivaretatt.

Yrkeskode bestemmes av faktiske arbeidsoppgaver

Hentet fra SSB

Hvilken yrkeskode en stilling skal ha, bestemmes av arbeidsoppgavene. Det vil si at yrkeskoden

skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold,

kontrakt, lønn eller bransje. Hovedregelen er at ansatte som utfører samme arbeidsoppgaver, skal

ha samme yrkeskode. Dersom en person kun har én kontrakt med en arbeidsgiver, men ulike

arbeidsoppgaver, skal personen få en yrkeskode som tilsvarer det han eller hun bruker mest tid på.

Dersom en person har to ulike arbeidsforhold med ulike arbeidsoppgaver, skal personen

21 Sehttps://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7
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rapporteres med to ulike yrkeskoder. Det er altså stillingen som er avgjørende for yrkeskoden, ikke

personen.

10 hovedgrupper

Når du skriver inn en tittel, eller del av en yrkestittel i søkeboksen over, får du opp flere yrkestitler

med tilhørende sjusifret yrkeskode. Hvilket yrkesfelt yrket hører til, ser du av det første sifferet i

yrkeskoden:

• 1. Yrkeskoder som begynner på 1 er administrative ledere og politikere

• 2. Yrkeskoder som begynner på 2 er akademiske yrker

• 3. Yrkeskoder som begynner på 3 er høyskoleyrker

• 4. Yrkeskoder som begynner på 4 er kontor- og kundeserviceyrker

• 5. Yrkeskoder som begynner på 5 er salgs-, service- og omsorgsyrker

• 6. Yrkeskoder som begynner på 6 er yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske

• 7. Yrkeskoder som begynner på 7 er håndverkere o.l.

• 8. Yrkeskoder som begynner på 8 er prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere

mv.

• 9. Yrkeskoder som begynner på 9 er yrker uten krav til utdanning

• 10. Yrkeskoder som begynner på 0 er militære yrker (ikke sivile stillinger i forsvaret)

Det første tallet i yrkeskoden sier også noe om kompetansenivå:

• 2: Kompetanse tilsvarende minst 4-års utdanning fra universitet eller høyskole.

• 3: Kompetanse tilsvarende 1-3 års utdanning fra universitet eller høyskole.

• 4 - 8: Kompetanse tilsvarende videregående skole, altså 10-12 års skolegang.

• 0, 1 og 9: Har ikke bestemte kompetansenivå. Kompetanse betyr reelle kunnskaper og

ferdigheter, ikke nødvendigvis formell utdanning.

Spørsmål om yrkeskoding og forslag til nye yrkestitler kan sendes: yrke@ssb.no

Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny yrkesstandard STYRK-08 som er basert på en

internasjonal standard fra ILO, ISCO-08 (International Standard Classification of Occupation 2008).

Imidlertid skal arbeidsgivere fortsatt bruke den samme standarden som tidligere ved rapportering

av yrkeskoder til a-ordningen (7 siffer).

SSB foretar en omkoding av alle 7 siffer kodene til 4 siffer STYRK-08. Denne tabellen viser

omkodingen: Korrespondansetabell mellom yrkeskatalogen, basert på STYRK-98, og STYRK-08

Tekniske merknader til tallene i tabell 11

Tallene er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og omfatter personenes

viktigste arbeidsforhold på referansetidspunktet som er tredje uke i november. SSB sier at det kan
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knyttes en viss usikkerhet til fordeling på arbeidssted. Etter reglene for innmelding i a-ordningen er

alle arbeidsgivere pliktige til å opprette virksomheter på alle adressene de har fast virksomhet. Det

betyr at bygg og anlegg og andre med midlertidig arbeidssted vil ha ansatte knyttet til hoved- eller

regionskontor. Feil innrapportering av ansatte på virksomheter kan forekomme. For ansatte i

forsvaret og sjøfolk innen sjøtransport har vi valgt å bruke bostedskommune som

arbeidsstedskommune, siden det ikke finnes opplysninger om faktisk arbeidssted. For noen grupper

sysselsatte vil det også være problemer med reelt bosted. Dette gjelder bl.a. ukependlere og

studenter.

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken omfatter bosatte personer 15-74 år som har utført

arbeid av minst én times varighet i referanseuken, eller som var midlertidig fraværende fra slikt

arbeid. Unntaket er personer bosatt i Norge med arbeidssted i utlandet. Fra 2015 er referanseuken

uken som inneholder den 16., som stort sett er 3. uke i november.

Lærebedrifter
I 2016 gav Riksrevisjonen ut en rapport som analyserte læreordningen i Norge, hvor en spesielt

har vektlagt kvantitative mål som søkertall og tilgang på læreplasser etter utdanningsområder,

samt lærebedrifter inndelt etter næringsområder (Riksrevisjonen 2016). Som en supplerende

oppfølger til dette finner vi ytterligere analyser for Hordaland utgitt av fylkeskommunen samme år

(Hordaland fylkeskommune 2016). I Kompetanseprosjektet forsøker vi nå å detaljere bildet enda

nøyere med fokus på Nordhordland. I KN-prosjektet har vi laget oppdaterte og detaljerte analyser

basert på status 2018 tilpasset vårt geografiske studieområde.

Data om lærebedrifter kommer fra FinnLærebedrift-registeret hos Utdanning.no, hentet ut

24.oktober 2018. Dette registeret samler informasjon om virksomheter fra kilder som

Brønnøysundregisteret (kontaktinformasjon), Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (antall

årsverk, klassifisert), Vigo (godkjenninger av lærebedrifter) og diverse andre kilder. Dette er videre

koblet til bedriftsdataen fra Brønnøysundregisteret for analyser av lokalitet på tettstedsnivå,

næringsgruppe og antall ansatte.

Virksomheter er i materialet registrert på bedriftsnivå etter organisasjonsnummer. I det

opprinnelige FinnLærebedrift-registeret er hver enkelt virksomhet oppført flere ganger, en gang per

lærefag/yrke som finnes i virksomheten. Vi har derfor redusert materialet til én oppføring per

virksomhet, hvor det registreres om de er godkjent lærebedrift eller ikke, og hvorvidt de har

lærling.

FinnLærebedrift-registeret oppgir antall årsverk og lærlinger per yrke, men kun som klasser med

en viss bredde. Registeret oppgir ikke nøyaktig antall lærlinger eller ansatte per virksomhet, eller

næringsområdet virksomheten er registert under. Vi har derfor koblet registeret til

bedriftsinformasjonen fra Brønnøysundregisteret for mer nøyaktige tall.

Registeret oppdateres automatisk, og er derfor utsatt for feilkilder som dobbeltregistreringer på

virksomheter som bytter navn, klassifiseringer av antall ansatte som ikke stemmer med virkelig

antall ansatte og lignende. Dette har vært en feilkilde vi har måttet korrigere for i arbeidet med

denne rapporten.
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Utdanningsdirektoratets Indikatorrapport for Samfunnskontrakten 2018 (2018) analyserer

lærebedrifter i Norge. Vi har brukt samme metode og samme kilder men får veldig ulike

resultater 22 , og har derfor tatt en gjennomgang av dette. Ved nærmere dypdykk i

indikatorrapportens statistiske materiale ser vi blant annet at de har registrert lærebedrifter i

offentlig sektor på en annen måte enn FinnLærebedrift, og vi er noe usikre på om disse tallene kan

stemme.

Blant annet opererer indikatorrapporten med at det er 20 godkjente offentlige virksomheter innen

helse- og omsorg i de 10 kommunene i dette prosjektet, og at 19 av disse har lærling (Udir.no

n.d.). I følge FinnLærebedrift-registeret er det over 100 offentlige virksomheter innen denne

næringen. Alle har status som «underlagt godkjent» 23 og ingen har egen godkjenning. Den eneste

offentlige oppføringen som er formelt oppført som «godkjent lærebedrift» hos FinnLærebedrift er

hver kommunes hovedoppføring. Vi vet også fra intervjumaterialet at det er mange av disse

virksomhetene som har lærling og dermed er lærebedrifter.

20 offentlige godkjente lærebedrifter innen helse og sosial stemmer dermed verken overens med

at hver kommune er oppført en gang, eller med at hver underlagte enhet er oppført.

Indikatorrapporten oppgir ikke hvordan de har definert «godkjente lærebedrifter». Vi antar derfor

at deres noe høyere utnyttelsesgrad (sett bort fra regionale faktorer, som beskrevet i kapittel 9),

blant annet er at de registrerer offentlige virksomheter og godkjente lærebedrifter på en annen

måte enn FinnLærebedrift. Dette er imidlertid ikke godt nok dokumentert til at man kan etterprøve

disse analysene fullt ut.

I analysen vår klassifiseres lærebedrifter etter status som aktive (de er godkjent lærebedrift og har

lærling), sovende (de er godkjent lærebedrift, men har ikke lærling) og ikke godkjente (de er ikke

godkjent lærebedrift). Lærebedrifter skal etter de statlige kriteriene om lærebedrift ha blant minst

3 ansatte, og samme kriterium er også anvendt i våre analyser. Det betyr at bedrifter med 0-2

ansatte er tatt ut av nettopp disse analysene.

Lærlinger
Data om lærlinger er hentet fra flere kilder. Antall lærekontrakter per fagområde/yrke for hele

Nordhordland kommer fra Hordaland fylkeskommune. Disse er koblet med antall praksisplasser per

fag/yrke fra Opplæringskontoret for Nordhordland. Disse tallene analyseres ikke videre per

kommune i denne rapporten, fordi det er så lave antall i enkelte fag at anonymitet ikke vil bli

tilstrekkelig ivaretatt.

Skoler
Data om skolenes fagområder og elevtall er selvrapportert fra den enkelte skole. Prosentandeler av

elever per fag er regnet ut av Kompetanseprosjektet.

22 Vi har brukt samme kilder, med det ene unntak at indikatorrapporten henter antall lærlinger og
læregodkjenning for virksomheter direkte fra VIGO, mens vi henter dette fra FinnLærebedrift-
registeret, som henter tallene fra VIGO.
23 Dette betyr at det er en enhet underlagt en virksomhet som er godkjent.
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Tabell 30: Kilder og detaljer om data knyttet til lærlingeløpet
Kilde: Kompetanseprosjektet for Nordhordland

DATA KILDE MERKNAD UTVALGSDETALJER

Bedriftene
lokalisert i
Nordhordland etter
status og aktivitet
som lærebedrift

Datakjøring fra:

FinnLærebedrift og
bedriftsinformasjon
basert på
opplysninger fra
Brønnøysundregistren
e

Bedrifter med lærlinger
(aktive)

Godkjente lærebedrifter
uten lærlinger(sovende)

Ikke godkjente
lærebedrifter

Etter næringskode og antall
ansatte

Status okt. 2018

Populasjonen omfatter
alle virksomheter med
minst 3 < ansatte
(basert på
godkjenningskriterium
)

region/kommunenivå

Lærlingekartet:
Bedriftene
lokalisert i
Nordhordland etter
status som
lærebedrift per
tettsted

Datakjøring fra:

FinnLærebedrift

Bedrifter med lærlinger
(aktive)

Godkjente lærebedrifter
uten lærlinger(sovende)

Ikke godkjente
lærebedrifter

Status okt. 2018

Populasjonen omfatter
alle virksomheter i
regionen, i alle
størrelseskategorier

Antall
lærekontrakter per
lærefag.

Data fra
Opplæringskontoret i
Nordhordland,
Hordaland
fylkeskommune og
Sogn og Fjordane
fylkeskommune

Lærekontraktene per
lærefag omfatter ordinære
lærlinger, TAF (vg3-og vg4)

privatister/praksiskandidate
r

Status okt. 2018

Relateres også til
inndelingen av
virksomheter

region/kommunenivå

Antall elever i
lærlingeløp fra de
videregående
skolene i
Nordhordland

Tall fra Austrheim
vgs., Knarvik vgs og
Osterøy vgs.

og hvor også tall for øvrige
utdanninger inngår.

Elevene vil her også
komme fra andre regioner,
og kan i noen tilfeller ha
læreplass utenfor
Nordhordland (gjelder blant
annet TAF).

Status for skoleåret
2018/19

Fordelt på de tre
skolene Austrheim,
Knarvik og Osterøy
vgs.

Arbeidsplasser med
og uten
lærestatus/lærlinge
r

Intervjudata
Kompetanseprosjektet
2018 (status 3 siste
år)

Inkluderer også en rekke
data om, bedriftsstrategier,

Erfaring mm.

Utvalg 77 + 16
offentlig sektor (+ 9
gruppeintervjuer)
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Primærdata

Utvalgsstrategi
For å dekke variasjonen i virksomheter som finnes i Nordhordland, har vi hatt en bevisst

utvalgsstrategi basert på å dekke:

• Kommune

• Antall virksomheter i kommunen

• Offentlig/privat virksomhet

• Næringsgrupper

• Antall ansatte

Det har resultert i et utvalg som, så langt som praktisk mulig, gjenspeiler sammensetningen av

store, mellomstore og små virksomheter og næringssammensetningen i de ulike kommunene. Det

er vår vurdering at utvalget i intervjuundersøkelsen alt i alt har gitt oss god innsikt i mange av

spørsmålene. De skjevheter som naturlig nok kan oppstå som følge av svarprosenten, og

oppsplitting av utvalget i undergrupper på næring og antall ansatte, kompenseres ved at studien i

betydelig grad støtter seg på kvantitative data med komplette tall.

I intervjumaterialet er det totalt 51 lærebedrifter blant ikke-offentlige virksomheter, av 77

intervjuede. Av disse har 37 virksomheter kun ordinære lærlinger, 2 har bare TAF-lærlinger, og 12

har begge deler.

Andel intervjuer per kommune
Antall intervjuer per kommune er avgjort på grunnlag av antall virksomheter den aktuelle

kommunen har i det totale materialet. Det har resultert i 77 intervjuer med privat næringsliv og 16

intervjuer med offentlige virksomheter, med følgende fordeling:

Tabell 31: Intervjuer gjort per kommune i næringslivet og offentlig sektor
Kilde: Intervjumateriale

KOMMUNE NÆRINGSLIV OFFENTLIG
SEKTOR

TOTALT
ANTALL

Modalen 1 1 2

Osterøy 17 1 18

Meland 10 1 11

Radøy 7 4 11

Lindås 22 1 23

Austrheim 8 2 10

Fedje 3 2 5

Masfjorden 2 2 4

Gulen 4 1 5

Solund 3 1 4

Total 77 16 93

I tillegg til disse 93 intervjuene kommer 9 fokusgruppe-intervjuer med informanter innen

utdanning, offentlig sektor og private prosjekter relatert til utdanning og faglig opplæring.
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Tabell 32: Andel intervjuer gjort per kommune i forhold til antall virksomheter i
kommunen
Kilde: Intervjumateriale

KOMMUNE TOTALT
ANTALL

UTVALGS-
ANDEL

REGIONAL
ANDEL

Modalen 2 2,2 2,1

Osterøy 18 19,4 16,6

Meland 11 11,8 11,3

Radøy 11 11,8 10,2

Lindås 23 24,7 32,0

Austrheim 10 10,8 6,8

Fedje 5 5,4 2,0

Masfjorden 4 4,3 4,0

Gulen 5 5,4 9,7

Solund 4 4,3 5,3

Total 93 100 100

Som det framgår av Tabell 32 er kommunene Osterøy, Austrheim og Fedje noe overrepresentert i

materialet i forhold til andelen virksomheter de har totalt i regionen. På samme måte er

kommunene Lindås, Gulen og Solund noe underrepresentert. De resterende kommunene er mer i

samsvar med regional fordeling. For Lindås skyldes en lavere andel hos oss at de har en stor del

små virksomheter som ikke har blitt tatt med i utvalget, eller som ikke har ønsket å ta del i

studien. For Austrheim og Osterøy har hensynet til bransjerepresentativitet gjort at andelen for

utvalget har blitt noe høyere.

Av de 77 virksomhetene innen privat næringsliv i intervjumaterialet, er 23 stykker

flerlokaliseringsforetak. De fleste av disse har virksomheter i flere av kommunene i regionen, men

telles bare en gang i utvalget. Innslaget av flerlokaliseringsforetak er blant annet en av årsakene til

at Gulen har færre intervjuer enn andel i regionen. Ved flerlokaliseringsforetakene har vi som regel

intervjuer av nøkkelpersoner ved hovedkontorene, og har på den måten fått en helhetlig oversikt

over opplæringsaktivitetene for flere enheter.

Næringslivet
Intervjuutvalget innen privat næringsliv (ekskludert offentlig sektor) består av virksomheter innen

7 næringsgrupper (se Tabell 33) og 5 størrelseskategorier (se Tabell 34).

Som vist i Tabell 33 består utvalget av flest virksomheter innen industri (NACE 10-33), deretter

Bygge og anleggsvirksomhet, elektrisitet, vann og renovasjon (NACE 35-43), og Varehandel,

overnattings- og serveringsvirksomhet (NACE 45-47, 52-56). Dette er også tre av de fire største

næringene i regionen (jf. kapittel 2.1). I tillegg har vi intervjuer innen offentlig sektor, innen

offentlig administrasjon (84) og helse- og sosialtjenester (86-88).

Vi har stort sett dekket alle næringer godt i henhold til regional andel, med unntak av

transportnæringen. Transport er utfordrende fordi de fleste virksomhetene i regionen er små (med

0-9 ansatte, og 76 prosent har under 20 ansatte) og har lavere kapasitet enn større virksomheter.

Siden transport ofte medfører at de ansatte ikke er på kontoret, og regionen generelt har høyt

aktivitetsnivå i år, har dette vært en utfordrende næring å representere godt nok.
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Tabell 33: Antall intervjuer gjort per næringsklasse (ekskl. off. sektor) (N=77)
Se Tabell 1 for mer utfyllende informasjon om hva som inngår i disse klassene.
* Kun undergruppe 03 (fiske, fangst og akvakultur) er inkludert i utvalget, ikke 01-02 (Jordbruk og
skogbruk). ** Resterende prosenter er virksomheter innen næringer som ikke er med i dette
utvalget. Kilde: Intervjumateriale og Brønnøysundregisteret

NÆRING NÆRINGSKODE ANTALL UTVALGS-
ANDEL

REGIONAL
ANDEL

Primær* 03 1 1,3 6,1

Industri 10-33 28 36,4 8,7

Bygg mm. 35-43 18 23,4 19,6

Transport mm. 49-53 3 3,9 5,4

Forr/tekn.tj. 58-82 9 11,7 8,9

Handel mm. 45-47, 54-56 18 23,4 19,8

Pers.tj. 90-99 0 0 4,3

Total 77 100,0 72,8**

Primærnæringer relatert til fiskeri og havbruk er bedre representert enn det kommer fram i

statistikken, ettersom fire av fem av de intervjuede virksomhetene innen oppdrett er klassifisert

under andre næringskoder. Dette grunnet hvor stor andel av virksomheten, målt i omsetning, som

knyttes til prosessering.

I utvalget har vi ingen virksomheter innen jordbruk/skogbruk (næringskode 01-02), bergverksdrift

og utvinning (næringskode 05-09), Undervisning (næringskode 85) eller personlige tjenester

(næringskode 90-99).

For utvalget som helhet har vi ønsket om å få med et bredt spekter av virksomheter innenfor ulike

nærings- og størrelsesklasser, men det har vært styrende å intervjue de som har lærlinger. Dette

har gjort at spesielt industri er noe overrepresentert i forhold til andel i regionen (se Tabell 33).

Tabell 34 viser antall intervjuer per størrelsesklasse. Nedre grense for antall ansatte for de

virksomhetene som inngår i utvalget er i størrelse minst 3 ansatte, det samme som minstekriteriet

for å bli lærebedrift.

Også her avviker utvalgsandel noe fra regional andel, særlig for de to klassene med færrest antall

ansatte. Dette er, i likhet med i transportnæringen, blant annet fordi små virksomheter i mindre

grad enn de store har kapasitet til å være med på intervjuer i perioder med høyt aktivitetsnivå.

Den sterke underrepresentasjonen av virksomheter med 250< ansatte er fordi flere av disse er

flerlokaliseringsforetak, hvor vi har intervjuet hovedkontoret og fått informasjon relatert til

situasjonen i flere enheter i konsernet.
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Tabell 34: Antall intervjuer gjort per størrelsesklasse i forhold til antallet virksomheter i
hver størrelseskategori totalt i regionen (ekskl. off. sektor)(N=77).
Kilde: Intervjumateriale og Brønnøysundregisteret

ANTALL ANSATTE ANTALL
BEDRIFTER

UTVALGS-
ANDEL

REGIONAL
ANDEL

3-9 19 24,7 39,0

10-19 9 11,7 15,1

20-49 28 36,4 12,1

50-249 18 23,4 8,2

250+ 3 3,9 15,3

Total 77 100 89,7*

* Resterende prosenter er andre størrelselseskategorier som ikke er med i dette utvalget.

Offentlige virksomheter, organisasjoner og andre aktører
Utvalget innen offentlig virksomhet består i hovedsak av kommuneadministrasjon og sykehjem.

I tillegg til bedrifts- og kommuneintervjuer har vi gjennomført (fokus-)gruppeintervjuer med 9

aktører innen utdanning, offentlig sektor og private prosjekter relatert til utdanning og faglig

opplæring i regionen.

Dette inkluderer de tre videregående skolene, ordførere og rådmenn i kommunene,

opplæringskontor, næringslagene og prosjekter for personer som faller utenfor ordinært

utdanningsløp og arbeidsliv, samt både statlige og private organisasjoner som jobber med

tilrettelagte arbeidsplasser, språkpraksis, arbeidspraksis og lignende, som aktørene NAV, Gløde og

Kompetansesenteret for Nordhordland.
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Vedlegg B: Framskrivinger av folketallet etter aldersgrupper for hver av kommunene i
regionen.
Framskrivinger av folketallet etter aldersgrupper for hver av kommunene i regionen.

Tallene for 2018 er registrert folketall, tallene for de øvrige årene er prognosetall basert på SSBs

MMMM-alternativ. Antall. Kilde: SSB, statistikkbanken tabell 11668.

Meland 2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 742 661 737 804 851 109

6-15 år 1201 1377 1340 1386 1511 310

16-19 år 431 539 570 556 555 124

20-66 år 4759 5349 5932 6399 6792 2033

67 år eller eldre 946 1274 1464 1727 1979 1033

Alle 8079 9200 10043 10872 11688 3609

Lindås 2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 1186 1098 1213 1248 1223 37

6-15 år 2194 2180 2068 2129 2264 70

16-19 år 924 884 877 825 824 -100

20-66 år 9087 9533 9857 10034 9934 847

67 år eller eldre 2398 3038 3385 3684 4048 1650

Alle 15789 16733 17400 17920 18293 2504

Austrheim 2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 196 179 195 198 194 -2

6-15 år 349 378 360 370 386 37

16-19 år 172 133 161 150 150 -22

20-66 år 1627 1745 1759 1773 1798 171

67 år eller eldre 558 636 704 761 782 224

Alle 2902 3071 3179 3252 3310 408

Osterøy 2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 646 639 666 662 671 25

6-15 år 1015 1115 1167 1209 1240 225

16-19 år 446 414 434 472 476 30

20-66 år 4744 4989 5095 5159 5183 439

67 år eller eldre 1274 1515 1703 1872 2059 785

Alle 8125 8672 9065 9374 9629 1504

Modalen 2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 20 24 24 24 22 2

6-15 år 63 43 43 41 46 -17

16-19 år 20 30 19 18 18 -2

20-66 år 212 213 212 197 194 -18

67 år eller eldre 65 76 91 101 104 39

Alle 380 386 389 381 384 4
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Radøy

2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 380 299 307 295 279 -101

6-15 år 624 642 587 554 551 -73

16-19 år 266 244 250 239 217 -49

20-66 år 3024 3025 2994 2917 2784 -240

67 år eller eldre 835 1028 1148 1274 1386 551

Alle 5129 5238 5286 5279 5217 88

Fedje

2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 29 21 23 22 19 -10

6-15 år 79 56 48 41 40 -39

16-19 år 33 31 24 22 16 -17

20-66 år 297 268 256 213 176 -121

67 år eller eldre 123 148 141 163 176 53

Alle 561 524 492 461 427 -134

Masfjorden

2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 124 104 102 101 102 -22

6-15 år 215 247 228 221 216 1

16-19 år 87 86 104 93 91 4

20-66 år 947 919 871 864 843 -104

67 år eller eldre 357 393 451 473 481 124

Alle 1730 1749 1756 1752 1733 3

Gulen

2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 138 150 158 159 156 18

6-15 år 281 254 270 281 292 11

16-19 år 121 106 106 115 117 -4

20-66 år 1333 1329 1291 1307 1313 -20

67 år eller eldre 472 503 562 593 639 167

Alle 2345 2342 2387 2455 2517 172

Solund

2018 2025 2030 2035 2040 Endring 2018-2040

0-5 år 38 36 36 36 36 -2

6-15 år 94 73 68 62 64 -30

16-19 år 31 41 32 33 28 -3

20-66 år 461 410 373 366 349 -112

67 år eller eldre 183 208 237 239 242 59

Alle 807 768 746 736 719 -88
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Vedlegg C: Indekstall for yrker og yrkesgrupperinger
Tabellene viser indekstall for yrker og yrkesgrupperinger 2015-2017. Kilde: SSB-registerdata,

spesialkjøring for Kompetanseprosjektet Nordhordland-Rusten et al 2019 og Kompetanseprosjektet

for Nordhordland.

Antall ansatte og indeks for offentlig dominerte yrker (Relatert til tabell 52 og figur 52)
YRKESKODE OG TITTEL 2015_ind 2016_ind 2017_ind

53 Pleie og omsorgsarbeidere 100 102 104

23 Undervisningsyrker 100 100 100

22 Medisinske yrker 100 100 105

41 Kontormedarbeidere 100 99 102

11 Toppledere og politikere i offentlig forvaltning 100 93 90

Antall ansatte og indeks for yrker innen industri og tekniske tjenester (relatert til tabell 53 og figur
53)
YRKESKODE OG TITTEL 2015_ind 2016_ind 2017_ind

81 Prosess- og maskinoperatører 100 96 118

31 Ingeniører mv. 100 99 95

72 Metall- og maskinarbeidere 100 94 97

71 Byggearbeidere 100 104 105

13 Ledere vareproduksjon og tj. 100 100 100

21 Sivilingeniører og realister 100 99 110

93 Hjelpearbeidere industri, bygg anlegg og transport 100 108 100

74 Elektrikere, elektronikere 100 90 94

Antall ansatte og indeks for yrker innen tjenesteyting (relatert til tabell 54 og figur 54)
YRKESKODE OG TITTEL 2015_ind 2016_ind 2017_ind

52 Salgsyrker 100 98 93

83 Transportarbeidere 100 103 107

33 Øk-adm,salgs-medarbeidere 100 96 90

91 Renholdere mv. 100 95 95

51 Yrker innen personlig tj. 100 106 103

43 Økonomi- og logistikkmedarbeidere 100 98 88

24 Rådgivere innen øk,adm.salg 100 107 112

Antall ansatte og indeks for de tre hovedgruppene yrker (offentlig, industri/teknisk tjeneste,
tjeneste) (relatert til tabell 55 og figur 55)
YRKESKODE OG TITTEL 2015_ind 2016_ind 2017_ind

Offentlig dominerte yrker 100 101 101

Industri og tekniske tjenester 100 98 105

Tjenesteyting 100 100 98
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Vedlegg D: Antall lærekontrakter per lærefag
Tabellen viser antall lærekontrakter per lærefag fordelt på ordinære lærlinger og

privatister/praksiskandidater i Nordhordland (status okt. 2018). Kilde: Opplæringskontoret for

Nordhordland og Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

LÆREFAG LÆREFAGNAVN ORDINÆRE
LÆRLINGER

PRAKSIS-
KANDIDATER

Akvakultur Akvakulturfaget 3

Ambulansefag Ambulansefaget 1

Anleggsgartner- og
idrettsanlegg

Anleggsgartnerfaget 1

Anleggsteknikk Anleggsmaskinførerfaget 13

Anleggsteknikk Fjell- og bergverksfaget 2

Anleggsteknikk Vei- og anleggsfaget 1

Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekanikerfa
get

1

Arbeidsmaskiner Landbruksmaskinmekaniker
faget

1 2

Automatiseringsfag Automatiseringsfaget 7

Automatiseringsfag Tavlemontørfaget 1

Barne- og
ungd.arbeiderfag

Barne- og
ungdomsarbeiderfaget

16 22

Bilskade, lakk og
karosseri

Billakkererfaget 2

Bilskade, lakk og
karosseri

Bilskadefaget 1 2

Blomsterdekoratør Blomsterdekoratørfaget 2

Bygg og anleggsteknikk Byggdrifterfaget 3

Bygg og anleggsteknikk Feierfaget 1

Bygg og anleggsteknikk Glassfaget 1

Byggteknikk Betongfaget 3 4

Byggteknikk Murerfaget 1

Byggteknikk Tømrerfaget 17 8

Data og elektronikk Dataelektronikerfaget 1

Data og elektronikk Produksjonselektronikerfag
et

1

Design og tekstil Industritekstilfaget,
trikotasje

1

Elenergi Elektrikerfaget 16 4

Elenergi Energimontørfaget 5

Elenergi Heismontørfaget 1

Fiske og fangst Fiske og fangst 1

Frisørfag Frisørfaget 6

Helsearbeiderfag Helsearbeiderfaget 23 15

Heste og hovslagerfag Hestefaget 1

Ikt-servicefag IKT-servicefaget 2

Industriteknologi CNC-maskineringsfaget 6

Industriteknologi Industrimekanikerfaget 12 9

Industriteknologi Industrimontørfaget 3

Industriteknologi Industrirørleggerfaget 4 4
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Industriteknologi Kran- og
løfteoperasjonsfaget

1

Industriteknologi NDT-kontrollørfaget 1

Industriteknologi Platearbeiderfaget 6

Industriteknologi Produksjonsteknikkfaget 5

Industriteknologi Støperifaget 1

Industriteknologi Sveisefaget 2 2

Industriteknologi Verktøymakerfaget 1

Kjemiprosessfag Kjemiprosessfaget 15

Kjøretøy Bilfaget, lette kjøretøy 7

Kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy 4

Kjøretøy Motormekanikerfaget 1

Kjøretøy Reservedelsfaget 3

Klima-, energi- og
miljøteknikk

Rørleggerfaget 4 3

Klima-, energi- og
miljøteknikk

Ventilasjons- og
blikkenslagerfaget

2 3

Kokk- og servitørfag Institusjonskokkfaget 2

Kokk- og servitørfag Servitørfaget 1

Laboratoriefag Laboratoriefaget 1

Maritime fag Matrosfaget 7

Maritime fag Motormannfaget 5

Overflateteknikk Malerfaget 1

Reiseliv Resepsjonsfaget 1

Salg, service og
samferdsel

Kontor- og
administrasjonsfaget

2 2

Salg, service og sikkerhet Salgsfaget 1

Salg, service og sikkerhet Sikkerhetsfaget 1

Transport og logistikk Logistikkfaget 7 7

Transport og logistikk Yrkessjåførfaget 3

Ukjent fag (med 1 praksiskandidat per fag) 3
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Vedlegg E: Lærebedrifter etter tettsted i Nordhordland (status per okt. 2018)
POSTSTED AKTIVE SOVENDE IKKE

GODKJENTE
TOTAL

ALVERSUND 6 5 22 33

AUSTRHEIM 2 6 12 20

BREKKE 1 3 9 13

BRUVIK 1 1 1 3

BYRKNESØY 2 3 6 11

BØVÅGEN 1 14 15

DALSØYRA 2 9 20 31

EIKANGERVÅG 2 3 10 15

EIVINDVIK 1 2 5 8

FEDJE 5 6 11

FONNES 4 1 8 13

FOTLANDSVÅG 2 4 5 11

FREKHAUG 21 8 48 77

HARDBAKKE 3 4 14 21

HAUGSVÆR 3 3

HAUS 3 2 11 16

HJELMÅS 5 7 12

HOSTELAND 1 1 6 8

HUNDVIN 1 6 7

ISDALSTØ 19 26 80 125

KOLGROV 1 1 2 4

KRAKHELLA 2 2

LINDÅS 2 6 18 26

LONEVÅG 10 18 34 62

MANGER 4 11 21 36

MASFJORDNES 1 2 3 6

MATREDAL 1 1 2 4

MJØMNA 1 1 3 5

MODALEN 1 9 10

MONGSTAD 11 19 18 48

MYKING 4 4

OSTEREIDET 2 1 8 11

ROSSLAND 6 6

SEIM 1 3 8 12

SLETTA 1 2 3

SÆBØVÅGEN 2 2 12 16

TYSSEBOTNEN 1 1 1 3

VALESTRANDSFOSSEN 8 11 27 46

VIKANES 1 3 4

YTRØYGREND 1 1 2

ÅNNELAND 4 4

TOTAL 122 166 479 767
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Vedlegg F: Lærefag uten godkjente lærebedrifter i Nordhordland
Tabellen viser lærefag som finnes i bedrifter i Nordhordland, men hvor det ikke finnes godkjente

lærebedrifter i faget (status okt. 2018). Det finnes totalt 52 lærefag i regionen hvor det ikke finnes

godkjente lærebedrifter. Kilde: Opplæringskontoret for Nordhordland, FinnLærebedrift og

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

LÆREFAG SOM IKKE HAR LÆREKONTRAKTER ELLER GODKJENTE
LÆREBEDRIFTER
Aktivitørfaget Mediegrafikerfaget

Aluminiumskonstruksjonsfaget Møbeltapetsererfaget

Ambulansefag Plastmekanikerfaget

Anleggsgartnerfag Polymerkomposittfag

Bakerfaget Produksjonsteknikkfag

Boreoperatørfaget Profileringsdesignfag

Chassispåbyggerfag Reiselivsfaget

Dataelektronikerfag Resepsjonsfag

Elektroreparatørfag Reservedelsfag

Energioperatørfag Sikkerhetsfag

Fjernstyrte undervannsoperasjoner Sjømathandlerfaget

Fotograffaget Sjømatproduksjon

Gjenvinningsfaget Smedfaget

Gullsmedfag Steinfag

Herreskredderfag Stillasbyggerfaget

Hovslagerfag Sølvsmedfag

Industriell matproduksjon Tak- og membrantekkerfaget

Industriell overflatebehandling Tekstilrensfag

Industrimontørfag Telekommunikasjonsmontørfaget

Industrisnekkerfag Termoplastfag

Industrisømfaget Trelastfaget

Industritekstilfaget, fiskeredskap Trevare- og bygginnredningsfaget

Industritekstilfaget, garnfremstilling Trykkerfaget

Kjole- og draktsyerfag Vaskerifaget

Kulde- og varmepumpemontørfaget Vei- og anleggsfag

Limtreproduksjonsfag Viklerfaget

Maritim elektrikerfag
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Vedlegg G: Intervjuguide

1. GENERELL INFORMASJON
Notat: delvis forhåndsutfylt basert på PROFF o.l. Skal ligge adskilt

1. Intervjuer:
2. Virksomhetens navn: Kontaktperson:
3. Næring:

4. Beskrivelse:

5. Etableringsår:

6. Eierforhold:

7. Marked: (oppgi andeler i prosent)
Lokalt
(Nordhordland)

Regionalt
(Hordaland)

Nasjonalt Internasjonalt Merknad

Personer/
Husholdninger

Næringslivet

Offentlig sektor

8. Hvor mange ansatte er det i avdelingen/virksomheten her?

5-10 ans 10-19 ans 20-49 ans 50-249 ans 250 eller mer

Fyll inn:

9. Hvordan er kjønnsfordelingen blant de ansatte i virksomheten?
10. Omsetning 2017:

2. SAMARBEID SKOLE-VIRKSOMHET
11. Er dere godkjent lærevirksomhet?

a. Når ble dere godkjent lærevirksomhet?

12. Har dere lærlinger?
a. Hvor mange?
b. Er noen av disse TAF-lærlinger?
c. Har det skjedd vesentlige endringer i antallet lærlinger de siste 3 år hos dere?

13. Har din virksomhet i løpet av de siste tre år deltatt i følgende andre samarbeid med
videregående skole?

JA NEI SKOLE TYPE SAMARBEID

Utplasseringsordninger

Har hatt besøk av elever knyttet til orientering om yrkesvalg
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Virksomhetsbesøk

Hatt besøk av studieveiledere som får kjennskap til mulige yrker og
karriereveier for eleven

Har hatt lærere som har hospitert i virksomheten for en kortere
periode

Virksomheten har deltatt på utdanningsmessen

Samarbeid mellom skole og virksomhet om prosjektoppgaver

Ansatte i virksomheten som har hatt presentasjon på den
videregående skolen

Ansatte deltar av og til i undervisningen

Virksomhetsrepresentant er fast mentor for elevvirksomhet

Gitt utstyr til skolen

Deltatt i markedsføring av studieretninger/linjer

Andre samarbeidsformer (hvilke?)

Mer informasjon om type samarbeid:

Hvis nei på en eller flere av de punktene i tabellen:

14. Kan det være aktuelt samarbeide med videregående skoler i framtiden på noen av de
ovennevnte måtene?

15. Er det noen andre typer samarbeid som kan være aktuelt?

3. LÆRLINGEORDNINGEN
Notat: kun relevant hvis de svarer ja på spørsmål 12

16. Hvordan ble dere en lærevirksomhet?
a. Får dere det antallet lærlinger dere vil ha?
b. Organiseres det fagprøver i denne virksomheten, og i så fall i hvilke fag?

17. Hva slags erfaringer har dere med denne type opplæringstiltak?
a. Har dere hatt noen utfordringer med frafall eller annet underveis i lærlingeløpet?

18. Hvordan organiseres samarbeidet mellom dere og skolen?
a. Hvordan opplever dere samarbeidet med skolen gjennom lærlingeløpet?
b. Har dere behov for mer oppfølging fra skolen? (Særlig knyttet til lærlinger med

spesielle behov)

19. I hvilken grad erfarer dere at lærlinger som har vært hos dere, etter endt utdannelse
rekrutteres til virksomheten?

20. I hvilken grad erfarer dere at læringer som har vært utplassert hos andre virksomheter,
etter endt utdannelse får jobb hos dere?
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21. Hvis dere skulle gi råd til skolene/og eller myndigheter: hva kan gjøres bedre med
lærlingeordningen?

4. MER DETALJER OM ANNET SAMARBEID
Notat: kun relevant hvis de svarer ja på en/flere punkter i spørsmål 13

22. Hvem initierte samarbeidet (-ene) og hvordan har dette vært organisert fra virksomheten sin
side?

23. I hvilken grad anser dere samarbeid med den videregående skolen som en del av
virksomhetens rekrutteringsarbeid?

24. Kommer dere til å fortsette samarbeidet med skolen også framover? (presiser: på de formene
for samarbeid de er involvert i?)

25. Kan du gi noen stikkord for hva du mener et de viktigste gevinstene ved
opplæringssamarbeidet med vgs ?

26. Er aktivitetene dere har gjennomført i samarbeid med videregående skoler godt planlagt
gjennom møter, kurs og lignende mellom partene?

27. Kan du gi noen stikkord for hva som eventuelt ikke fungerer så godt med disse aktivitetene?

28. Hva mener du må til for at slike aktiviteter skal fungere bedre?

29. Hvordan vurderer dere, alt i alt, forholdet mellom virksomhetens innsats (tid, penger og
tilrettelegging) og de gevinstene som oppnås?

JA NEI

Elevene får god innføring i virksomhetens virke

Elevene får god kjennskap til utdanning og yrkesvalg

Elevene får innsikt i krav og forventninger som venter dem i arbeidslivet

Elevene får økt interesse for en jobb i denne type virksomhet

Elevene får oppleve virksomheten som en attraktiv arbeidsplass

Elevene får tilbud om lærlingeplass etter praksis

Fordeler for bedriften

30. Er det noen typer kunnskapsinnhold som dere etterlyser i den videregående skole?

5. REKRUTTERINGSERFARING
31. Har virksomheten utlyst stillinger i løpet av 2017/18?
Ja
Nei
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32. Hvor mange nye medarbeidere har dere fått i 2016-2018?

33. Klarer dere å rekruttere den arbeidskraften dere trenger?

34. I hvilken grad markedsfører dere aktivt foretaket som en attraktiv arbeidsplass, og i hvilke
kanaler skjer dette?

35. Hvordan har søkingen til stillingene vært etter ønsket fagkompetanse? (kvalifiserte søkere)
a. Har det vært noen spesielle utfordringer?

36. Hvordan var søkingen etter stillinger etter følgende utdanningsnivå: (Antall kvalifiserte søkere)

Mange Noen Få Ingen

Fullført videregående opplæring
allmennfag

Fullført videregående opplæring
yrkesfag

Fagskole utdanning

Universitets og høgskoleutdanning BA

Universitets og høyskoleutdanning
minst MA

Merknad:

37. Hvorfra (geografisk) skjer rekrutteringsbeslutninger til denne lokale virksomheten?

38. Hva kan du si om det geografiske aspektet når det gjelder rekrutteringer? Fokuserer dere
hovedsakelig på å rekruttere lokalt, eller jobber dere på nasjonalt eventuelt internasjonalt
nivå?

6. FRAMTIDIG KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING
39. Kan det bli aktuelt for virksomheten å dekke behovet for kompetanse i de nærmeste tre år

gjennom:

Aktuelt Ikke aktuelt

Nyansettelser

Heve kompetansen til dagens ansatte

Leie inn bemanning for en kortere periode

Gå over til å kjøpe tjenester hos andre virksomheter

Merknad:

40. Tror du at det vil være behov for å rekruttere personale innen følgende utdanningsnivå:

Aktuelt

Fullført videregående opplæring allmennfag
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Fullført videregående opplæring yrkesfag

Fagskoleutdanning

Universitets og høgskoleutdanning BA

Universitets og høyskoleutdanning minst MA

Merknad:

41. Hvilke typer yrkesfaglig utdanning antar du at virksomheten vil ha behov for å rekruttere de
neste tre årene?

Bygg og anleggsteknikk

Elektrofag

Teknikk og industriell produksjon

Helse- og oppvekstfag

Restaurant og matfag

Service og samferdsel

Design og håndverk

Naturbruk (Grønn/blå linje)

Studiespesialiserende (allmennfag)

Ingen

Merknad:

(Er det noen spesifikke fagretninger innen disse utdanningene dere vet virksomheten vil trenge
eller ikke?)

42. Hvilken type fagskoleutdanning antar du at virksomheten vil ha behov for å rekruttere de neste
tre årene?

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag

Helse-, sosial og idrettsfag

Humanistiske og estetiske fag

Lærerutdanninger og pedagogiske fag

Mediefag

Økonomiske og administrative fag

Primærnæringsfag (landbruk, fiskeri oppdrett)

Samferdsels, sikkerhetsfag og andre servicefag

Annet (hvilke?)

Ingen

Spesifiser:
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43. Hvilke ingeniørutdanninger antar du at virksomheten vil ha behov for å rekruttere for de neste
tre årene?

Byggingeniør

Dataingeniør

Elektroingeniør

Kjemiingeniør

Maskiningeniør

Bioingeniør

Andre ingeniørfag (hvilke?)

Ingen

Spesifiser:

44. Jobber virksomheten aktivt med:

Ja Nei

Likestilling i forhold til opplæring/rekruttering

Integrering av innvandrere i forhold til opplæring/rekruttering

Tilby arbeidsplasser eller praksisplasser for grupper som trenger tilrettelegging
og/eller tettere oppfølging

Hvis ja på et/flere spørsmål over:

45. Hvilke erfaringer har dere med:
a) Likestilling i forhold til opplæring/rekruttering?

Erfaring:
b) Integrering av innvandrere i forhold til opplæring/rekruttering?

Erfaring:
c) Tilby arbeidsplasser eller praksisplasser for grupper som trenger tilrettelegging og/eller

tettere oppfølging?
Erfaring:

7. OM NYE KOMPETANSEBEHOV
46. Har virksomheten planer om å ta i bruk noen form for digitalisering/automatisering i løpet av

de neste tre årene (teknologi for å fornye, forenkle og forbedre prosesser og løsninger)?

Virksomheten har allerede implementert digitalisering/automatisering av prosesser
og arbeidsoppgaver

Virksomheten har slike implementeringsplaner

Ikke aktuelt/relevant

Merknad:

Hvis ja på et/flere spørsmål over:
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47. Hvilke områder av virksomheten gjelder dette?

Roboter, droner

VR teknologi

Sensorteknologi og integrert datastyring

3-D printing

Sanntidsanalyse av stor mengder data

Annet (hvilke områder?)

Merknad:

48. Vil dere i framtiden ha behov for følgende nye oppgaver?

Miljøkompetanse for å håndtere egen bedrift

Miljøkompetanse som forretningsområde

Språk- og kulturkompetanse

Internasjonaliseringskompetanse

Backshoring/internalisering

Andre endringer i produksjonssystemet

Innovasjoner og omstilling

Annet

Merknad:

49. Er det noen NYE produktområder/tjenester dere ser for dere kan bli aktuelle for deres
virksomhet i framtiden?

50. Er det andre poeng/momenter som bør tilføyes som vi ikke allerede har snakket om?



 
ET VIKTIG VERKTØY FOR REGIONAL FREMTIDSRETTET OMSTILLING   

Grete Rusten, Kari Elida Eriksen og Gro Marit Grimsrud 



Kompetanseregion Nord 
• Havbasert logistikk, systemer og tjenester   
• Landbasert prosess, systemer og tjenester 

Kompetanseregion Bergen  
• Muliggjørende teknologier 
• Industriell ingeniørkompetanse 
• Operasjonell kompetanse (i hele livssyklus av 

en installasjon)      
 

Kompetanseregion sør 
• Megaprosjekt gjennomføring  
• Havbaserte elektro og automasjon systemer og 

tjenester  

Kompetanseregioner 



FENSFJORDBASSENGET ER NORGES STØRSTE INDUSTRIOMRÅDE

Alger –Slam/veske gjenvinning –Plattformgjenvinning –Havvind - Riggvedlikehold



Vi har alle opplevd kontinuerlig vekst – det er den eneste erfaringen vi har! 

 

HVA GJØR VI ? 



SAM SPI LL – tu ftet på l an gsikti ge rel asjon er
GRUNNLAG
• Kollektiv erkjennelse - viktig for arbeidsliv og lokalsamfunn
• Lange tradisjoner innenfor fagopplæring - fellesprosjekter
• Tilgang på arbeidskraft

SENTRALE STØTTEFUNKSJONER
• Opplæringskontoret for Nordhordland og Nordhordland Næringslag

Rådgivning
Prosjektutvikling
Støtteapparat

STYRKER
• Næringsmessig forankring
• Engasjement
• Samarbeid på tvers av bransjer og institusjoner

SVAKHETER
• «Utålmodig kapital» når nye fagtilbud skal lanseres
• Manglende deltakelse fra mindre virksomheter
• Fremtidens arbeidsliv



BYGGFAG 
BETYDELIG ØKNING I ETTERSPØRSEL ETTER ARBEIDSKRAFT 

• Økende investeringstakt 

• Mindre konkurranse fra utenlands arbeidskraft (velferdsøkning i aktuelle land) 

• Endringer i vær (drenering, grunnstruktur) – nye krav 

• Teknologi 
 

 

 

 

 

 
 



ELEKTROFAG 

ET FREMTIDSFAG 

• Laver søkertall - et paradoks 

• Mindre klasser – et paradoks 

• Nedgangskonjunktur – rammet NH hardt 

• Læreplasser – utfordring 

• Etterspørsel utover tradisjonelle elektrobedrifter – flere må på banen 
 Industri 

 Kraftforsyning 

 Maritim/marin sektor  

 Skipsfart 
   

 

 

 

 

 
 



HELSEFAG 
BETYDELIG ØKNING I ETTERSPØRSEL ETTER ARBEIDSKRAFT 

• Sterk vekst i de eldste aldersgrupper 

• Aldersprofil i bransjen – stor avgang fremover 

• For små klasser – underdekning 

• Flere bør ta fagbrev 

• Flere heltidsstillinger (rekruttering) 

 

 

 

 

 
 



DIGITALISERING OG AUTOMATISERING 

GJØR SITT INNTOG PÅ TVERS AV YRKESGRUPPER/BRANSJER 

• Vi vil profitere sterkt på å være tidlig ute 

• Videreutvikle eksisterende næringsliv – konkurransekraft 

• Rekruttering – nye utdanningstilbud lokalt 

 

 

 

 
 



NYE SAMFUNNSSYTEMER OG MARKEDER

BEHOV FOR Å PAKKE FAGENE PÅ NYE MÅTER

• Kombinerte prosjekter (engelsk, energi og matematikk)

• Ytterligere intensivering av samarbeid næringsliv skole

• Både studiespesialiserende og fagopplæring inn i samarbeidet



LÆRLINGER 



SUPPLERENDE OPPLÆRINGSARENAER 

SAMMENSATTE TEMAER – TUNGE INVESTERINGER (TEKNOLOGI) 

• Behov for mer og tidlig praksis 

• Tilbud også til dem med svake forutsetninger for et lærlingeløp 

• Nye arenaer 
• Utplasseringsordning (igangsatt) 

• Prosjektsamarbeid (iverksatt på Osterøy) 

• Opplæringssenter Mongstad ? (også etterutdanning) - mindre 
virksomheter/tidlig introduksjon (også ungdomsskole) 

• Langsiktig finansiering! 

• Raskt tempo – store svingninger 

• Kort vei hjem – skole er viktig 

• Nye utdanninger/utdanningsarenaer – robustgjøring 

 

 

 
 



 
 

Arbeidsledige i Nordhordland i 31.12.2018 – kjelde NAV 

Arbeidsledigheten har i 2018 gått 
ned, og er på eit lågt nivå.   

I Nordhordland er den no på 2,1 
%, litt lågare enn for landet.  

Nordhordland har også lågare 
arbeidsledighet enn gjennomsnittet 
for   Hordaland, der ledigheten er på 
2,6 %.  

 
 

 

 

Heilt ledige i Nordhordland er 492 
stk ved utgangen av året 2018. Det 
er ein reduksjon dette året med 64 
stk, ned 12 %. I landet totalt er 
reduksjon på 3 % og for Hordaland 
6 %.  

 

 

 

 

Gulen og Masfjorden har svært låg 
arbeidsledighet.  

Austrheim har redusert 
arbeidsledigheten i 2018.  
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Arbeidsstyrke og sysselsette 
For å kunne få eit 
betre innsyn i kva 
som ligg bak desse 
tala har vi tatt med 
utviklinga av 
arbeidsstyrken og 
sysselsette.  

I Nordhordland er 
arbeidsstyrken 
redusert i 2018 med 
om lag 400 stk.  

Det er grunn til å 
rekne med at der er 
noko skjult 
arbeidsledighet. Det 

kan vere personar som studerer lenger enn det dei hadde tenkt i utgangspunktet eller at dei 
ikkje har meldt seg som arbeidsledige. Slik at den reelle arbeidsstyrken er noko høgare.  

I landet total så 
aukar sysselsetting 
og arbeidsstyrken, 
men i Hordaland og 
Nordhordland er 
sysselsettinga og 
arbeidsstyrken 
redusert i 2018.    

I året 2018 er 
arbeidsledigheten 
redusert i 
Nordhordland, men 
tal som er i arbeid 
har også gått ned – 
det er eit lite 
paradoks!   
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Arbeidsstyrken og sysselsette i  Nordhordland - status  

Arbeidsstyrken
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1,4 %

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2%
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Fedje

Austrheim

Gulen

Lindås

Masfjorden

Modalen

Nordhordland

Hordaland

Landet totalt

Endring i arbeidsstyrke og sysselsatte
- i 2018

Sysselsatte

Arbeidsstyrke
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Regionrådet 
Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, 

Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, 

Radøy 
 

 

 

Nordhordland folketal og 

demografi 01.01.2019 

 
 

 

Nordhordland Utviklingsselskap IKS  
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Innleiing 

I Nordhordland er folketalet nesten uendra i 2018. Det auka med 0,1 %  og 
det er litt lågare enn for landet totalt der auken var 0,6 %. 

Årsaka til at der ikkje er nokon vesentleg endring i folketalet er (+31): 

• Nettoinnflytting er negativ (-122) fleire flytta ut enn inn til regionen 

• Fødselsoverskottet er litt lågare (+153) enn det har vore dei siste 5 åra 

 

Dette notatet viser kort korleis utviklinga i folketalet har vore i Nordhordland frå år 01.01.2000 til 
01.01.2019. I tillegg til folketalet er det også sett på den demografiske utviklinga i regionen. Det 
er også nytta tal frå SSB sin prognose for folketalet framover.  

Der ikkje årstal er nemnt så er det 01.01.2019 som det er meint. Tala er henta frå SSB.  

Har valt i ein del tabellar å vise samla tal for nye Alver kommune, Osterøy for seg sjølv og dei 
andre kommunane som «Rest Nordhordland».  

Folketal -  utvikling  

Folketalet i regionen har auka med 21 % sidan 2000, det er meir enn gjennomsnittet for landet 

(19 %). Det er store skilnadar mellom kommunane. Meland skil seg ut med ein vekst på 53 % - 

høgast i fylket, men også i Lindås har auken vore stor. Dei minste kommunane med unntak av 

Modalen har ein reduksjon i folketalet når ein ser på heile perioden frå 2000 til 2019. Året 2018 

føl trenden frå 2017 med ein lav vekst i folketalet, det gjeld også for landet totalt. Den låge 

auken skuldast først og fremst at nettoinnflytting til regionen negativ med 122, det er historisk 

lågt.  

 

 

 

Folketal 01.01. i åra Folketal - 2019 i % av
2000 2005 2010 2015 2018 2019 2000 2010 2018

1252 Modalen 354 361 344 378 380 380 107 % 110 % 100,0 %
1253 Osterøy 7 006 7 207 7 421 7 842 8 125 8 120 116 % 109 % 99,9 %
1256 Meland 5 353 5 861 6 631 7 736 8 079 8 187 153 % 123 % 101,3 %
1260 Radøy 4 585 4 656 4 825 5 014 5 129 5 091 111 % 106 % 99,3 %
1263 Lindås 12 492 13 043 14 286 15 402 15 789 15 812 127 % 111 % 100,1 %
1264 Austrheim 2 527 2 527 2 738 2 856 2 902 2 887 114 % 105 % 99,5 %
1265 Fedje 682 661 594 563 561 562 82 % 95 % 100,2 %
1266 Masfjorden 1 774 1 693 1 635 1 704 1 730 1 711 96 % 105 % 98,9 %
1411 Gulen 2 489 2 459 2 302 2 335 2 345 2 322 93 % 101 % 99,0 %

Nordhordland 37 262 38 468 40 776 43 830 45 040 45 072 121 % 111 % 100,1 %
Hordaland 433 932        450 348        479 185        511 357        522 539        524 495     121 % 109 % 100,4 %
Landet totalt 4 478 497     4 606 363     4 858 199     5 165 802     5 295 619     5 328 212   119 % 110 % 100,6 %
Dei kommunane som har større vekst enn landet - er lysegrønne felt
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Endring folketal Nordhordland -
2000 - 2018

Netto-
innflytting
inkl. inn- og
utvandring

Fødsels-
overskot

 Netto
endring

Endring i folketalet i 2018

Kommune

Netto-
innflytting 
inkl. inn- og 
utvandring

Fødsels-
overskot

 Netto 
endring

Folketalet 
ved 
utgangen av 
året

1256 Meland 42                66                108              8 187           
1263 Lindås (22)               45                23                15 812         
1265 Fedje 4                 (3)                1                 562              
1252 Modalen -               -               -               380              
1253 Osterøy (32)               27                (5)                8 120           
1264 Austrheim (13)               (2)                (15)               2 887           
1266 Masfjorden (21)               1                 (20)               1 711           
1411 Gulen (21)               (2)                (23)               2 322           
1260 Radøy (59)               21                (38)               5 091           
Totalsum (122)             153              31                45 072         
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SSB sin prognose (middels vekst) frå 2018 er prognosen for folketalet i 2025 i Nordhordland  

48.000, ein auke på 3.000 samanlikna med i dag. Veksten har stoppa opp så SSB sin prognose 

frå 2018 kan synes å vere for optimistisk med dagens trend sjølv om den er redusert 

samanlikna med den frå 2016.  

Bergen har over 50 % av folketalet i Hordaland. Veksten i Bergen i 2018 var på 0,5 %, nesten 

på nivå med landet  - 0,6 %. Dersom veksten i Bergen held seg  låg er det grunn til å rekne med 

at veksten i kommunane rundt Bergen også i vil avta.  
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Folketal 01.01. og SSB sin prognose fram til 2040
2000 2005 2010 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2040

1263 Lindås 12 492 13 043 14 286 15 402 15 789 16 676 17 784 18 858 19 771 20 562
1253 Osterøy 7 006 7 207 7 421 7 842 8 125 8 449 8 964 9 437 9 842 10 233
1256 Meland 5 353 5 861 6 631 7 736 8 079 8 717 9 700 10 633 11 479 12 249
1260 Radøy 4 585 4 656 4 825 5 014 5 129 5 303 5 521 5 705 5 854 5 965
1264 Austrheim 2 527 2 527 2 738 2 856 2 902 3 048 3 243 3 404 3 540 3 659
1411 Gulen 2 489 2 459 2 302 2 335 2 345 2 420 2 465 2 509 2 571 2 629
1266 Masfjorden 1 774 1 693 1 635 1 704 1 730 1 700 1 701 1 715 1 701 1 702
1265 Fedje 682 661 594 563 561 556 545 538 534 517
1252 Modalen 354 361 344 378 380 394 410 430 434 453
Nordhordland 37 262 38 468 40 776 43 830 45 040 47 263 50 333 53 229 55 726 57 969
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I Nye Øygarden – er det kommunane – Øygarden, Fjell og Sund.  
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Demografi og utvikling  

Vekstkommunane har ein ung befolkning. Dei kommunane som har slitt med fallande folketal 

har ein eldre befolkning. Den gruppa som er 15 år og yngre utgjer 21 % i regionen totalt. 

Meland har den høgaste andelen med  24.    

I den aldersgruppa som som føder barn – 21 – 40 år, så har Nordhordland noko lågare andel 

enn resten av landet.  

For dei som er 68 år og eldre så er Nordhordland totalt ganske likt landet, men der er store 

forskjellar mellom kommunane. For nokon av kommunane utgjer denne gruppa nærare 20 %, 

mens  for Alver er det om lag 14 %.  

 

Når ein ser Nordhordland samla så vert aldersfordelinga ganske normalt samanlikna med landet 

totalt. Det vi skal merke oss er at vi har ein lågare andel av aldersgruppa 21 – 40 år noko som 

gjer at vi er avhengig av ei netto tilflytting av dei som er i gruppa 30 – 40.   

0 - 5 6 - 15 16 - 20 21 - 40 41 -67 68 - 79 80 +
Rest Nordhordland 6 % 13 % 7 % 21 % 35 % 13 % 6 %
Osterøy 8 % 13 % 7 % 25 % 33 % 10 % 5 %
Alver 8 % 14 % 7 % 24 % 34 % 10 % 4 %
Nordhordland 7 % 13 % 7 % 24 % 34 % 11 % 4 %
Hordaland 7 % 12 % 6 % 28 % 33 % 9 % 4 %
Landet totalt 7 % 12 % 6 % 27 % 34 % 10 % 4 %

% andel i dei ulike aldersgruppene

Grønt - høgare enn landet Raudt - høgare enn landet
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For aldersgruppa 80 + er det forventa uendra utvikling fram til 2020, i 2025 er der forventa ein 

auke på 20 % og i 2030 er der forventa auke på over 65 % samanlikna med i dag. Det er store 

forskjellar mellom kommunane. I dei minste kommunane må ein vere litt forsiktig med å bruke % 

tala for sterkt. Andelen av dei som er 80 + har vore oppe i 5 %, no er den nede i 4 %. Frå 2025 

vil andelen stige og det gjer at ein kan forvente at større del av kommunen sin ressursbruk må 

gå til denne aldersgruppa. Det er grunn til å merke seg den store auken i Alver.   

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
Fordeling - aldersgrupper - 01.01.2019

80 +

68 - 79

41 -67

21 - 40

16 - 20

6 - 15

0 - 5

80 år og eldre - året 01.01.2019 = 100 %
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2025 2030 2035 2040

Rest Nordhordland 104 % 101 % 94 % 99 % 100 % 103 % 117 % 148 % 165 % 183 %
Osterøy 103 % 109 % 112 % 101 % 100 % 105 % 116 % 155 % 184 % 211 %
Alver 87 % 97 % 96 % 98 % 100 % 101 % 126 % 180 % 229 % 259 %
Nordhordland 94 % 101 % 99 % 99 % 100 % 102 % 122 % 168 % 204 % 231 %
Hordaland 84 % 92 % 95 % 97 % 100 % 101 % 118 % 153 % 182 % 209 %
Landet totalt 84 % 94 % 97 % 98 % 100 % 102 % 121 % 159 % 188 % 214 %
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Den yrkesaktive delen av befolkninga – 21 – 67 år i forhold til dei som er 68 år og eldre vil vere 

langt lågare i 2030 enn i 2019. I 2019 er forholdstalet 5,7 i Nordhordland, det er litt lågare enn 

for landet totalt (6,1). Alver er om lag på same nivå som landet. I 2030 er det forventa eit 

forholdstal under 4 i mange av kommunane. Når ein så reduserer for dei som ikkje er i jobb i 

denne aldersgruppa (uføretrygda, førtidspensjonerte, arbeidsledige) så vil det i nokon av 

kommunane vere ein svært låg andel av befolkninga som er yrkesaktive.  

 

For aldersgruppa som går i grunnskulen har det vore ein auke sidan 2010 i regionen, men 

denne auke har bare skjedd i Alver. I resten av regionen har det vore ein reduksjon.  

 

Når ein ser på tal barn i dei ulike aldrane frå 0 til og med 15 år så er der ein fallande tendens. 

Med mindre nettotilflytting kan det bli færre tal barn i skulen framover.   

4,3 

5,7 
6,2 

5,7 

6,4 
6,1 

3,5 

4,6 4,8 
4,5 

5,0 4,8 

 -

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

Rest
Nordhordland

Osterøy Alver Nordhordland Hordaland Landet totalt

21 - 67 år i forhold til 68 år og eldre

2019 2030

6-15 år
2010 2015 2019 2010 2015 2019

Rest Nordhordland 1 041 968 984 100 % 93 % 95 %
Osterøy 1 090 1 048 1 024 100 % 96 % 94 %
Alver 3 704 3 908 4 059 100 % 106 % 110 %
Nordhordland 5 835 5 924 6 067 100 % 102 % 104 %
Hordaland 62 486 62 913 64 184 100 % 101 % 103 %
Landet totalt 617 745 622 464 641 465 100 % 101 % 104 %

I % av 2010
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Når ein slår saman aldersgruppene i 5 års bolkar (1 – 5 år, 6 – 10 år og 11 – 15 år) og 

samanliknar utviklinga i forhold til dei som er 11 – 15 år så har Osterøy fleire i aldersgruppa 1 – 

5 år. Dei  andre kommunane har færre i den aldersgruppa 1-5 enn i gruppa 11 – 15 år, noko 

som også gjeld for Hordaland og landet.  

Det synkande elevtalet som er i «Rest Nordhordland» kan gi utfordringar med omsyn til å ha ein 

ressursbruk i skulen som er økonomisk forsvarleg og ha eit fagmiljø og elevmiljø.  

 

Andel kvinner i alderen 21 – 40 år seier noko om kva ein kan forvente av fødslar framover. I 

Nordhordland er gjennomsnittet under det som er for landet og Hordaland.  
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Nordhordland - tal barn ulike aldrar -
31.12.2018

% av dei som er 11 - 15 år
 1 - 5 år  6 - 10 år  11 - 15 år  1 - 5 år  6 - 10 år

Rest Nordhordland 404 473 511 79 % 93 %
Osterøy 531 509 515 103 % 99 %
Alver 1 891 2 083 1 976 96 % 105 %

Nordhordland 2 826 3 065 3 002 94 % 102 %
Hordaland 31 243 32 719 31 465 99 % 104 %
Landet totalt 300 748 324 404 317 061 95 % 102 %
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Tal barn i regionen som er under 1 år 01.01.19 (født i 2018) er det lågaste talet sidan 

01.01.2012. For landet totalt har det vore ein jamt fallande kurve sidan 2010.  
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Region Nordhordland  

2018 og utvikling – Kva skjer? 



Folketal 

45.000 innbygg i Nordhordland 
Veksten har stoppa opp 
SSB sin prognosar – optimistisk? 
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Demografi  
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Arbeidsledighet – NAV –31.12.2018 
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Arbeidsstyrken og sysselsette 

385 – færre i jobb – samanlikna med 
årsskiftet 31.12.17 – ned 1,7 %!!  
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Arbeidsstyrken og sysselsette i  Nordhordland - status  
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Skatteinntekter - kommunene

• Lavere vekst enn landet i 2017 • Trend –skattesvak region



Arbeidsplassar–utvikling



Arbeidsplassar –privat sektor

Kva dersom ser dette i forhold
til befolkning str??



Sysselsatte og arbeidsplassar



Andel som er sysselsett



Nyetablering



Nyetablering – Hordaland 
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Nyetablering - Nordhordland



Oppsummering – utfordringar  

• Tilveksten i folketal stoppar opp 

– Avhengig av nettoinnflytting  

 

• Tal 80+ vil auke betydeleg frå 2025 

 

• Nye arbeidsplassar i privat sektor – må opp 

– Andelen som deltek i arbeidslivet må opp 

 

• Nyetableringar – forholdsvis låg i regionen 

 



Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland,
Modalen, Osterøy, Radøy

UTKANTKONFERANSEN 2019

Arbeider du med ungdom -er du opptatt av ungdom -har du bruk for arbeidskraft?

Tid og stad: 1.april, kl.09:00 -15:00, STRILATUN, Seim i Lindås kommune.

Årets tema: Ungdommen vår -ein viktig ressurs no og i framtida!

Program:
08:30 -09:00 Registrering og kaffi/te

09:00 -09:10 Velkommen. Tom Kristian Thorsen, ordførar i Modalen kommune og medlem i Regionrådet Nordhordland

09:10 -09:30 Sjukt (u)lukkeleg! -ungdom og livsmeistring
Torill Eidsheim, medlem Helse og omsorgskomiteen på Stortinget

09.30–11.15
Inkl. pausar

Tema 1 Barn og unge –eit felles ansvar

Sosial ulikheit og oppvekst med låg inntekt: Implikasjonar for utvikling og handtering av psykiske
vanskar blant barn og unge
Tormod Bøe, psykolog og forskar II, RKBU Vest/NORCE Helse

Utvikle robuste ungdommarsom inkluderer alle
Bjørg-Elin Moen, doktorgrad i psykologi og forskingsleiar i MOT

Trendar i samfunnet –å vere alminnelig er heilt OK
Mattias Øhra, pedagog og høgskulelektor ved Universiteteti Sørøst-Norge.

Oppsummering og spørsmål

11.15 -12.00 Lunsj og mingling

12.00 -12.30 Relasjonar gjennom digital kommunikasjon
Tale Maria Krohn Engvik, aktuell med snapchatkontoen «Helsesista»

12.30 -14.30
Inkl. pausar

Tema 2: Verdiskaping –med ungdom som ressurs

Fleire vegar til målet
Robert Lorang Hansen, Ungdomskoordinator Lindås kommune

JobbLoop –eit inkluderingssamarbeid som skapar moglegheiter for ungdom
Bosse Litsheim, sosialentreprenør/høgskulelektor HVL og May Britt Torsnes, HR-leiar Nyrstar

Private og offentlege aktørar –i fellesskap eller kvar for seg?
Vivian Kårbø, prosjektleiar Nordhordland Næringslag
Erfaringar frå Ressursgruppa i Nordhordland Næringslag
NAV Lindås -med ungdomsoppfølging som eit ansvarsområde

14.30 - 15.00 Paneldebatt og oppsummering
Kva no? Korleis arbeide vidare -i fellesskap eller kvar for seg?

Konferansen er planlagt og gjennomført i samarbeid med:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Utkantlegane

http://www.regionnordhordland.no
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRz9GFwdvfAhXG_iwKHYEbBU8QjRx6BAgBEAU&url=https://no.linkedin.com/company/frank-mohn-fusa-as&psig=AOvVaw3KaH7ug47kxrASzFp8UdgC&ust=1546944921271182


SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
024/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Ivar Sandgren 15/3470 

Høyring og offentleg ettersyn, kommunedelplan for oppvekst 

Kommunedelplan for oppvekst - Kortversjon 
Kommunedelplan for oppvekst - Langversjon 
Kommunedelplan for oppvekst - Handlingsdel 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Med heimel i plan og bygningslova §11-14 vert kommunedelplan for oppvekst, Osterøy kommune, 
planID 12532015008 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.   

Saksopplysningar:  
I utarbeidinga av oppvekstplanen har ein hatt fokus på tidleg innsats, folkehelse og livskvalitet. 
Tverrfagleg innsats ligg som eit berande og førande prinsipp i dei fleste tiltaka. I tillegg har 
planarbeidet tatt særleg omsyn til sårbare grupper og barnefattigdom. 

Hovudmål for planen er å leggja til rette for at kommande generasjonar kan utvikla seg til å verta 
born, unge og unge vaksne som meistrar notida og framtida.  

Oppvekstplanen er delt opp i tre dokument: hovuddel, handlingsdel og kortversjon med fokus på sju 
ulike hovudtema. 

Hovuddelen tek for seg kvart tema med tilhøyrande målsetjingar, strategiar og tilrådingar. Denne 
delen kan nyttast som eit kunnskapsgrunnlag for dei tilrådde strategiane og tiltaka i handlingsdelen. 

Kortversjonen er ei komprimert og meir lettlest utgåve av hovuddelen, utan kjeldehenvisningar. 

Handlingsdelen inneheld strategiar og tiltak for korleis ein konkret skal arbeida med å imøtekoma dei 
utfordringane og måla som er skisserte i hovuddelen. 



Planen set søkjelys på kva som er utfordringar og ulike behov hjå born, unge og unge vaksne 
framover. Det er viktig å merka seg at det gode arbeidet som allereie vert gjort i offentleg og 
frivillig sektor difor ikkje er omtala i planen. 

Bakgrunn 
Heradsstyret vedtok i møte 07.12.16 å utarbeida ein kommunedelplan for oppvekstområdet. Planen 
skal vera styrande for det som gjeld prioritering av innsats og ressursar for å nå fastsette mål innan 
kommunen sine tenester på oppvekstområdet. 

Seinare har formannskapet vedteke eit planprogram som inneheld ulike tema utarbeidd gjennom 
drøftingar og gruppearbeid med politikarar og fagfolk i sektorane. Planprogrammet har lagt til grunn 
for utarbeiding av oppvekstplanen.  

Og i 2018 har ei politisk arbeidsgruppe oppnemnd av heradsstyret og ei stor administrativ 
arbeidsgruppe peika ut av rådmannen, i fellesskap utarbeidd eit framlegg til ny kommunedelplan for 
oppvekst. 

Kommunedelplan for oppvekst går inn i eit rullerande plansystem der sjølve planen skal vurderast 
kvart fjerde år og handlingsdelen skal vurderast årleg. 

Vurdering 
Rådmannen vil peika på at det er mange som har vore aktivt med på å utarbeida denne 
oppvekstplanen. I første rekkje er dette 13 tilsette som arbeidar i dei ulike tenestene i 
oppvekstsektoren og i vidaregåande skule. Desse har gjort eit solid og grundig arbeid.  

I tillegg er det 3 stk i prosjektleiinga og 5 stk i den politiske arbeidsgruppa. 

Ein har og gjennomført samtaler, intervju og spørjeundersøkingar med representantar frå lag og 
organisasjonar, ungdomsrådet, dei andre sektorane i kommunen og frå foreldrene sitt arbeidsutval 
ved skulane (FAU) og barnehagane (SU). Teorigrunnlaget i planen er kunnskapsbasert. 

Denne første utgåva av kommunedelplan for oppvekst tar ikkje sikte på å vera uttømmande og 
komplett. I så tilfelle ville den ha vorte enno meir omfangsrik. Gjennom arbeidet har ein vorte klar 
over at det er tema som burde ha vore omtala. Men planen er utarbeidd i samsvar med dei 7 
temaene som heradsstyret tidlegare har vedteke. 



Folkehelse. 

Livsmeistring er eit gjennomgåande tema frå hovudmålet for planen, gjennom dei ulike 
utfordringane og strategiane til ulike tiltak i handlingsdelen. Slik sett er folkehelse godt ivareteke 
undervegs i arbeidet - og ikkje minst i temaet om psykisk og fysisk helse. 

Miljø. 

Klima og miljø – berekraftig utvikling er ikkje handsama som eige kapitel, men bør vere 
gjennomgåande i all aktivitet og planlegging som gjeld barn og unge i kommunen. Berekraftig 
utvikling har no vorte eit gjennomgåande tema i den nye rammeplanen for barnehagane og i 
fagfornyinga for grunnskulen. 

Rådmannen vil i tillegg ta initiativ til eit forprosjekt for å få meir fokus på klima og miljø i både 
barnehagar, skular og i lokalsamfunna elles. Slik sett kan kanskje erfaringar herifrå bakast inn i ein 
seinare revisjon av oppvekstplanen. 

Økonomi. 

Vedtekne prioriteringar i handlingsdelen må innarbeidast i både dei årlege budsjetta og i 
økonomiplanen. Rådmannen har merka seg at dei tilsette i sektoren har hatt mest søkjelys på korleis 
dei vaksne kan betra det faglege arbeidet både på individ, gruppe og systemnivå . Og i mindre grad 
peika på at mangelfulle ressursar kan vera årsak til ulike utfordringar og behov. 

Dette er ein prisverdig haldning hjå dei tilsette. Men både rådmannen og politikarane må i det vidare 
arbeidet vera bevisst på å prioritera viktige tiltak innan oppvekstområdet. Sjølv om dette då kan bety 
å prioritera ned andre fagområde eller å skaffa til veie nye ressursar. 

Konklusjon 
Rådmannen meinar, som den politiske arbeidsgruppa, at oppvekstplanen er klar til å verta sendt på 
høyring og offentleg ettersyn. Dei ulike innspela som kjem under høyringa, vil verta vurdert og 
eventuelt tatt med i den endelege versjonen. Som igjen bør handsamast i det siste heradsstyremøtet 
i denne valperioden i september. 
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Føremål med planen 

Kven er planen for: dagens og framtidas born, ungdom og unge vaksne. 

Kven skal lesa/nytta planen: Planen skal kunna nyttast av alle i offentleg, 

privat og frivillig tenesteproduksjon retta mot born og unge. I tillegg er 

kortversjonen av oppvekstplanen særleg retta mot ungdom og føresatte 

for born og unge.  

Kommunedelplanen for oppvekst skal vera eit nyttig utviklings- og  

styringsverktøy på kort og lang sikt, og skal liggja til grunn for prioriteringar 

og ressursbruk retta mot born, ungdom og unge vaksne i Osterøy  

kommune.  

Hovudmål for planen 

• Leggja til rette for at komande generasjonar kan utvikla seg til å verta 

born, ungdom og vaksne som meistrar notida og framtida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgrensing 

Oppvekstplanen omfattar kommunen sine tenester, i tillegg til private og 

frivillige institusjonar, lag og organisasjonar sitt arbeid retta mot born,  

ungdom og unge vaksne. Målgruppa er avgrensa til å gjelda born- og 

unge i alderen 0 til 25 år, då det er denne aldersgruppa kommunen har 

særskild ansvar for. 



Kven har laga planen  

Planen er i hovudsak utforma av tilsette i  Osterøy kommune som arbeider 

med born, ungdom og unge vaksne. levråd, elevar, ungdomsrådet,  

idrettsrådet og ulike FAU har vorte rådspurte undervegs. I tillegg har andre 

fagpersonar vore med i referansegrupper.  

Ei politisk arbeidsgruppe har peika på ynskt retning for arbeidet undervegs, 

og medverka til kvalitetsjekk og forankring av planen.  

Innhald i planen 

Planen er delt opp i tre dokument: hovuddel, handlingsdel og kortversjon.  

Hovuddelen tek for seg sju hovudtema, med tilhøyrande målsettjingar og 

tilrådingar. Hovuddelen kan nyttast som eit kunnskapsgrunnlag for dei  

tilrådde strategiane og tiltaka i handlingsdelen.  

Kortversjonen er ei komprimert og meir lettlest utgåve av hovuddelen.  

Handlingsdelen inneheld strategiar og tiltak for korleis ein konkret skal  

arbeida for å imøtekoma dei utfordringane og måla som er skisserte i  

hovuddelen. Handlingsdelen skal evaluerast årleg.  

 

 



Å kjenne seg som ein del av eit fellesskap er viktig for alle, men born og 

unge er særleg sårbare for einsemd og det å bli ståande utafor.  

Mål: Born, ungdom og unge vaksne skal utøva og forstå verdien av  

mangfald, inkludering og toleranse. Osterøy kommune skal ha null  

toleranse for utestenging og mobbing. 

Utfordringar og behov: 

• ein del born i barnehage opplever systematisk utestenging frå leik med 

andre born 

• 12% (2017) av ungdomsskuleelevane på Osterøy kjenner seg mobba 

på skulen eller på fritida. 

• flest mogleg barn og unge skal få hjelp i den ordinære undervisninga. 

Tilrettelagt undervisning skal opplevast inkluderande 

• ungdom på Osterøy er meir heime enn ungdom i landet for øvrig 

• i høve fritidsaktivitetar kan kostnader, manglande tilretteleggjing for 

born og unge med funksjonshemming vera ekskluderande for born og 

unge 

• manglande møteplassar for dei som ikkje går i barnehage fører til  

redusert inkludering for denne gruppa 

Strategiar og tilrådingar: 

• tilretteleggja for at alle born, ungdom og unge vaksne har vener og 

lærer seg sosiale dugleikar 

• sikra fagleg kompetanse og gode system for inkludering av born med 

ulike utfordringar og hindra mobbing 

• utjamna sosiale forskjellar blant born, ungdom og unge vaksne i  

Osterøy kommune 

• driva haldningsskapande arbeid for alle som arbeider med born og 

unge 

• ha fokus på språkopplæring, inkludering og høg kvalitet på tilpassa 

læring i barnehage og skule 

• sikra godt samarbeid mellom ulike einingar og institusjonar i kommunen 

• leggja til rette for fritidstilbod som er allsidige og tilgjengelege for alle 



Gode og trygge relasjonar er avgjerande for born og unge si utviking og 

livskvalitet. 

Mål: Born, ungdom og unge vaksne i Osterøy kommune skal oppleva å ha 

gode relasjonar til andre born og vaksne i heimen, barnehagen, på skulen 

og på fritida. Med opplever meiner me frå barnet sitt utgangspunkt. 

Utfordringar og behov: 

• ikkje alle føresette klarer å gje det einskilde born den omsorg det har 

behov for 

• ein del born og unge har ikkje gode vaksenmodellar som gjev dei  

tilstrekkeleg sosial støtte 

• nokre born opplever redusert omsorg i løpet av oppveksten grunna 

endring i familiesituasjon 

• det er behov for å sikra tilstrekkeleg relasjonskompetanse i barnehage 

og skule 

• det er behov for å skapa tryggleik for born og unge i ulike overgangar, 

f.eks. barnhage - skule 

• fleire kjenner på einsemd og utover i ungdomsskuleåra seier fleire jenter 

at dei ikkje har ein ven dei kan stole på  
 

Strategiar og tilrådingar: 
• tilretteleggja for at alle born, ungdom og unge vaksne har gode  

relasjonar til fleire personar rundt seg 

• barnehagar og skular må arbeida for å sikra gode relasjonar både  

mellom vaksne - born og born - born 

• helsestasjon/skulehelseteneste bør ha fokus på relasjonar i alle treff 

med barn og familiar 

• kommunen bør ha eit tilbod til føresette som opplever vanskar med 

omsorg for eigne born 

• sikra gode overgangar frå barnehagestart til vidaregåande skule 

• regelmessig kompetanseheving i høve relasjonar for føresette og  

vaksne som arbeider med born og unge i  heile kommunesamfunnet 

• fokus på relasjonskompetanse også blant frivillige organisasjonar som 

jobbar med barn 



God psykisk og fysisk helse er viktig for born og unge sin livskvalitet og for å 

meistre ulike fasar i livsløpet. 

Mål: Leggja til rette for utvikling av god psykisk og fysisk helse hjå alle born 

og unge i Osterøy kommune. 

Psykisk helse 

Utfordringar: 

Det er eit aukande tal born og unge som rapporterer om psykiske vanskar i 

Osterøy kommune.  

Årsakar: 

• fattigdom 

• høg-konfliktsfamiliar 

• vald/seksuelle overgrep 

• utfordingar i skule knytt til 

læringsmiljø eller læring 

• mobbing 

• rus 

Strategiar og tiltak: 

• tiltak som retter seg mot alle born, ungdom og unge vaksne,  

eksempelvis innan områder som normalitet, stress og kroppspress 

• sikra tidleg innsats, både i livsløp og sykdomsforløp for å kunna betra 

folkehelsa 

• tilby opne,  inkluderande hjelpetenestar nær der born og unge lever 

sine liv. Tilboda må rette seg mot begge kjønn og ulike brukargrupper 

• auka tilgjenge på hjelpetilbod 

• kompetanse på å fanga opp og hjelpa born, ungdom og unge vaksne 

med hjelpebehov 

• førebygging av usunne rusvanar bør halda fram i tråd med nasjonale 

tilrådingar 



Fysisk helse 

Utfordringar og behov:  

• overvekt blant born og unge 

• aukande tal born og unge med astma- og allergiplager 

• for lågt inntak av D-vitamin, frukt og grønt 

• ungdom er for lite fysisk aktive 

• manglande kunnskap om seksuelle helse 

Strategiar og tiltak: 

• undervisning om livstilsjukdomar og mogelegheit for fysisk aktivitet i  

barnehage og skule. 

• etablera møteplassar for ungdom der dei kan driva uorganisert fysisk 

aktivitet 

• styrka samarbeid mellom idrettslag og skule 

• tilretteleggjing av gang og sykkelstiar, turløyper ol. 

• følgje nasjonale anbefalingar for førebygging av usunne rusvaner 

• tilby undervisning/rettleiing om seksuell helse 

 

 



Læring er ein livslang prosess gjennom leik, fritid, barnehage, skule og  

arbeid. For å meistre eit samfunn i endring med stor informasjonsflyt er det 

viktig at born og unge får sosial læring, tryggleik, evne og vilje til endring, 

kreativitet og kritisk sans. 

Mål: Osterøy kommune skal medverka til at born, ungdom og unge vaksne 

på Osterøy utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og evne til  

omstilling for å leva eit godt liv som individ og medborgar. 

Utfordringar og behov: 
Barnehage 

• ikkje alle born opplever eit trygt og inkluderande  

omsorgs- og læringsmiljø 

• det er variasjonar i kvaliteten på det allmennpedago-

giske tilbodet 

• fleire born med behov for særleg støtte og tilretteleggjing får ikkje eit 

godt nok tilbod 

• overgangen mellom barnehage og skule kan bli betre 

• mange born manglar tilstrekkeleg norsk-språkleg kompetanse ved  

skulestart 

• på Osterøy går betydeleg færre av borna i barnehage enn i resten av 

landet 

Skule 

• skulen skal endrast frå å vera ein stad for overføring av kunnskap til ein 

stad barn og unge utviklar  evner og kompetansar som kan omsetjast i 

det verkelege liv 

• mange born les og skriv for dårleg. Resultat frå nasjonale prøver i  

Osterøy kommune er noko lågt i høve til landsgjennomsnittet, med stor 

skilnad mellom skulane 

• elevane si faglege og sosiale utvikling er avhengig av at skulane har eit 

godt læringsmiljø 

• å utvikla skulen til ein lærande organisasjon er viktig og det krev god 

pedagogisk leiing 

• auka kvaliteten i den ordinære opplæringa for å redusera behovet for 



Strategiar og tilrådingar: 

• sikra at skulane har kompetanse og kapasitet 

til å skapa ny undervisningspraksis med fokus 

på å levera framtidsretta læring 

• sikra gode overgangar frå barnehagestart til 

vidaregåande skule 

• sikra iverksetjing av aktuelle planer og  

metodar i barnehagane 

• arbeida for at fleire elevar oppnår eit  

høgare meistringsnivå i lesing 

• sikra sårbare born eit kompetent  

støtteapparat i barnehage og skule 

• arbeida for ei felles forståing av sentrale  

omgrep som tidleg innsats, inkludering og  

utbytte av opplæringa 



Den fysiske utforminga av bu- og nærmiljø, samt tilgjengeleg natur og fri-

luftsliv, har stor betydning for born, unge og unge vaksne si fysiske og psykis-

ke helse. Ulike arenaer for fysisk aktivitet representerer viktige sosiale møte-

plasser og har betydning for leik, fellesskap og tilhøyrsle.  

Mål: Osterøy kommune skal ha eit fysisk oppvekstmiljø som er trygt for born, 

ungdom og unge vaksne og som legg til rette for betre fysisk helse, aktivi-

tet, sosial samhandlingog inkludering. 

Utfordringar og behov: 

• store avstandar mellom bygdene, og avgrensa kollektivtilbod  

• fleire vegstrekk er definerte som farlege skulevegar  

• varierande eller mangelfulle kvalitetar på uteområde i bustadfelt  

• manglande universell utforming og varierande bygningsmessig  

kvalitet i offentlege bygg  
• behov for gode møtestadar for ungdom utanfor heimen 

• varierande kvalitet på friluftsområda, og behov for betre tilrettelegging 

og betre organisering kring vedlikehaldet av desse  

 

Strategiar og tilrådingar: 

• prioritera mjuke trafikantar og få på plass  

helsefremjande transportløysingar  
• arbeida for eit effektivt kollektivtilbod i  

kommunen 

• arbeida for å ha sikre vegar for born og unge 

på Osterøy 

• skapa gode møte- og leikeplassar 

• leggja til rette for ein opphaldsstad for ungdom med organisert og  

uorganisert aktivitet 

• sikra tilgjengeleg natur og tilrettelagde friluftsområde 

• ta særlege omsyn til sårbare grupper 



Deltaking i kultur- og fritidsaktivitetar speler ei viktig rolle i oppveksten.  

Det frivillige organisasjonslivet på Osterøy medverkar med eit mangfald av 

fritidstilbod  for born og unge. Det er viktig å skape gode arenaer for både 

organisert og uorganisert aktivitet. Dette omfattar og born og unge sin 

kommunikasjon på digitale plattformer.  

Mål: Born, ungdom og unge vaksne skal ha eit variert, tilpassa og  

tilgjengeleg kultur- og fritidstilbod. 

Utfordringar og behov: 

• det er nedgang i deltaking i frivillige organisasjonar 

• Osterøy kommune er blant dei kommunane i landet som brukar minst 

offentlege ressursar på kultur 

• kultur fremstår ikkje som eit eige tenesteområde i den kommunale  

forvaltninga 

• stort behov for å etablera ei kommunal storstove for kultur- og  

fritidsarrangement 

• Osterøy kommune har få tilrettelagde, uorganiserte møteplassar og 

fritidstilbod for unge 

• det er fleire born og unge som ikkje 

deltek i kultur- og fritidsaktivitetar, og 

bornefattigdom er ein av hovud-

grunnane til at fleire unge ikkje  

deltek 

• organisasjonane på Osterøy treng ei 

felles, digital plattform for å  

kommunisera ut tilboda 

• bruken av sosiale media påverkar 

korleis born og ungdom har kontakt 

med kvarandre, både positivt og 

negativt. 

 

 



Strategiar og tilrådingar: 

• kultur- og fritidstilbod må vere tilgjengelege for alle; arbeida mot eit 

inkluderande og mangfaldig Osterøysamfunn 

• unge vaksne som slit med å fullføra utdanning/ komma seg i jobb, bør 

få eit kulturtilbod som engasjerer og  inkluderer 

• eit kommunalt kulturbygg bør etablerast i tilknytning til ein idrettshall 

eller ein symjehall 

• ungdom på Osterøy har ynskje om ein FYSAK-hall (allaktivitetshall) der 

dei kan vera fysisk aktive utan å melda seg inn i organisasjonslivet 

• Osterøy kommune må utvikla og praktisera ein strategi som  

vidareutviklar og ivaretek tilboda i frivillig sektor 

• starta eit kulturåd som kan vera kommunen sin samarbeidspartnar og 

høyringsinstans innafor kulturfeltet 

• tilbod i nærmiljøet til born er viktig for deltakinga i aktivitetar for denne 

aldersgruppa 

• kulturskulen må få ei meir aktiv rolle for å sikra born og unge ei god 

psykisk helse 

• biblioteket bør få ei meir sentral rolle for å stimulera til lesing i  

barnehagar og skular 



Eit demokratisk samfunn kviler på at alle har like rettar og høve til å delta i 

avgjerdsprosessar. For born og unge er dette først og fremst knytta til  

staden dei bur, skulen og der dei oppheld seg på fritida.  

Mål: Å leggja til rette for at alle born, ungdom og unge vaksne kan  

medverka til å utvikla lokalsamfunnet, og ta born sin involvering, medverk-

nad og deira engasjement på alvor, og gje dei faktisk påverknad i  

avgjerdsprosessar som vedkjem dei. 

Utfordringar og behov: 

• born og ungdom har behov for tilrettelagde arenaer for å nå fram 

med si stemme 

• utvikla strategiar og rutinar for å sikra at born og unge får høve til å 

meina noko i saker som vedkjem dei 

• det er behov for å sikra kontinuitet og utvikling på dei områda som 

inst for medverknad, engasjement og påverknad for born og unge  

Strategiar og tilrådingar:  
• ta born og unge si stemme på  

alvor ved å gje dei moglegheit til å 

fremje saker som er viktige for dei 

• leggja til rette for eit velfungerande 

elevdemokrati gjennom arenaer 

som elevråd og ungdomsråd i 

kommunen 

• oppretta samarbeid mellom  

elevråda på skulane og  

ungdomsrådet for å sikra god  

informasjonsflyt og opplæring i  

demokrati 
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Innleiing  

Føremålet med oppvekstplanen. 
Kommunedelplan for oppvekst skal vera eit  konkret utviklings- og styringsverktøy på kort og lang 
sikt. Planen er grunnlag for prioriteringar og ressursbruk retta mot born, ungdom og unge vaksne i 
Osterøy kommune. Det vil seia at administrativt og politisk leiarnivå har eit særskild ansvar for å setja 
seg inn i, og styra etter planen. 

Ein har hatt fokus på tidleg innsats, folkehelse og livskvalitet gjennom planarbeidet. Det har vore 
viktig å tenkje breitt, tverrfagleg og på tvers av ansvarsområder og sektorar i utarbeidinga av 
kommunedelplanen. Denne  planen er for oppvekstsektoren. Men ein vil ikkje lukkast med denne 
satsinga utan at dei andre sektorane i kommunen, lag og organisasjonar utanfor kommunen vert 
trekt med i arbeidet. Sjølv om ikkje dette kjem tydeleg fram i handlingsdelen, så ligg tverrfagleg 
innsats som eit førande prinsipp i dei fleste tiltaka. 
 
I tillegg har planarbeidet teke særleg omsyn til sårbare grupper og barnefattigdom.  
 
Kven skal nytte planen: Planen skal kunne nyttast av alle i offentleg, privat og frivillig 
tenesteproduksjon retta mot born, ungdom og unge vaksne. Kortversjonen av oppvekstplanen er 
særleg retta mot ungdom og føresette for born, ungdom og unge vaksne. 

Hovudmål for planen: 

• Leggja til rette for at komande generasjonar kan utvikle seg til å verta born, unge og vaksne 
som meistrar notida og framtida. 
 

Innhald i planen 
Planen set søkjelys på kva som er utfordringar og ulike behov hjå barn, unge og unge vaksne 
framover. Det gode arbeidet som allereie vert gjort i offentleg og frivillig sektor er difor ikkje 
omtala i planen. 
Planen er delt opp i tre dokument: hovuddel, handlingsdel og kortversjon, med fokus på sju 
hovudtema: 

1. Mangfald, inkludering og toleranse. 
2. Relasjonar. 
3. Psykisk og fysisk helse. 
4. Læring. 
5. Fysisk oppvekstmiljø. 
6. Kultur og fritid. 
7. Samfunnsengasjement og påverknad. 

Hovuddelen tek for seg kvart tema, med tilhøyrande målsetjingar, strategiar og tilrådingar. Kvart 
kapittel drøftar utfordringar knytta til satsingsområda både nasjonalt og lokalt. Hovuddelen kan difor 
nyttast som eit kunnskapsgrunnlag for dei tilrådde strategiane og tiltaka i handlingsdelen.  
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Kortversjonen er ei komprimert og meir lettlest utgåve av hovuddelen, utan kjeldehenvisningar 

Handlingsdelen inneheld strategiar og tiltak for korleis ein konkret skal arbeide med å imøtekoma 
dei utfordringane og måla som er skisserte i hovuddelen. Handlingsdelen skal vurderast for revisjon 
årleg.  

Det vil vere utfordringar og strategiar som er overlappande for dei ulike tema. Dette reflekter 
breidda og kompleksiteten i oppvekstarbeidet. I handlingsdelen vil derfor fleire delmål bli 
imøtekomme med dei same strategiane og tiltaka.  

Kommunedelplanen fastset strategiar og tiltak for å oppnå konkrete mål i handlingsdelen, og føreslår 
evalueringssystem eller andre metodar for å følgja opp dei aktuelle målsetjingane (målstyring). 
Tiltaka i handlingsdelen må innarbeidast i økonomiplan og følgjast opp i budsjett. 

 

Bakgrunn og føresetnader for oppvekstplanen 
Heradsstyret i Osterøy kommune vedtok i møte 07.12.2016 å utarbeida ein kommunedelplan for 
oppvekstområdet. 

Planen skal vera styrande i høve prioritering av innsats og ressursar for å nå fastsette mål innan 
kommunen sine tenester. Planarbeidet skal fastslå, definera og skildra desse målsetjingane og 
prioriteringane for området oppvekst. 

Dei tema som er skildra i planprogrammet er valde gjennom drøftingar og grupperarbeid med  
politikarar og administrasjon. 

Kommunedelplanen for Oppvekst inngår i eit rullerande plansystem som er kjent og forankra politisk 
og administrativt. Etter Plan- og bygningslova § 11-2 skal planen vurderast kvart fjerde år og 
handlingsdelen skal vurderast årleg. 

Avgrensing 
Oppvekstplanen omfattar kommunen sine tenester, i tillegg til private og frivillige institusjonar, lag og 
organisasjonar sitt arbeid retta mot born, ungdom og unge vaksne. Målgruppa er avgrensa til å gjelde 
born,ungdom og unge vaksne i alderen 0 til 23 år, då det er denne aldersgruppa kommunen har 
særskild ansvar for. Denne aldersgruppa er og vurdert som svært viktig for kommunen sin 
førebyggande innsats og for langtidsverknaden av folkehelsearbeidet. 

Oppvekst som tema er breitt og omfattar barnehage, skule, SFO, Osterøy integrering- og  barne- og 
familieteamet læringssenter, kulturskule, bibliotek og «Familiens hus» som er helsestasjonen, 
barnevernet, PPT og.  

I tillegg til kommunen sine tenester er private og frivillige lag og organisasjonar, psykisk- og fysisk 
oppvekstmiljø viktige område. Miljø innan idrett, musikk, teater, friluftsliv og andre organiserte og 
uorganiserte fellesskap har stor betyding for born sin oppvekst og trivsel. Familierelasjonar og andre 
relasjonar set rammene for kvaliteten i oppvekstmiljøet. 



 

8 
 

Overordna føringar for planarbeidet 
Ei rekkje statlege, regionale og kommunale føringar skal takast omsyn til i arbeidet med 
kommunedelplanen, for eksempel rikspolitiske retningslinjer, rettleiarar og stortingsmeldingar. Dei 
statlege føringane er oppsummerte  i nasjonale forventningar til regional- og kommunal planleggjing.  

Det har vidare vore sentralt at ein i planen tek omsyn til dei økonomiske realitetane i kommunen. Det 
er ein føresetnad for berekraftig samfunnsutvikling at kommunen har ein sunn økonomi med 
driftsresultat som sikrar økonomisk handlefridom. Det er viktig å fokusera på tema som er relevante 
og strategisk viktige for kommunen. Områda må vere reelle for endring og politisk styring. Tabellen 
under syner ei liste over nasjonale, regionale og lokale føringar for kommuneplanarbeidet. Lista er 
ikkje uttømmande. 

Nasjonale føringar Regionale føringar Lokale føringar 
• Nasjonale forventingar 
• Barnekonvensjonen 
• Folkehelselova 
• Stortingsmeldingar 
• NOU-publikasjonar 
• Aktuelle lover for kommunen og dei ulike 

tenestene  

• Regional plan for folkehelse 
2014 – 2025: Fleire gode 
leveår for alle 

• Regionale satsingsområde 
• Regional kulturplan 
• Regional klimaplan 

• Kommuneplanen sin 
samfunnsdel 
(planprogram pr. 
november 2015) 

• Andre kommunale 
planar og vedtak 

 

Organisering av arbeidet 
Heradsstyret har i møte peika ut ei politisk arbeidsgruppe med desse 5 medlemmane: 

• Tone Mjelde 
• Johannes Bysheim 
• Kari Mjøs 
• Lars Fjeldstad 
• Gunnhild M Tyssebotn 

Rådmannen har oppretta ei prosjektleiing: 

• Ivar Sandgren, sektorleiar 
• Siren Juliussen, planavdelinga (tidlegare Laura Ve, planavdelinga) 
• Bettina B. Nordahl, leiar  av Familiens hus 

og ei administrativ arbeidsgruppe som har stått for teksten i alle 7 kapitla: 

Silje Mæland (Helsesjukepleiar) 
Benedicte Mjøs (Pedagogisk leiar, Hauge barnehage)  
Maria Smith (Adjunkt, Lonevåg barneskule) 
Tor Arne Aasen (Rektor, Osterøy ungdomsskule)  
Lene Dahle Olsnes (Rådgjevar PPT)  
Kristine Refsnes Daltveit (Pedagogisk leiar, Lonevåg barnehage)  
Sarah Lillefosse Eriksen (Adjunkt, Valestrand skule) 
Hill Marit Ødegård (Kommunepsykolog for born og unge)  
Lars Braathen Reigstad (Adjunkt, Osterøy ungdomsskule) 
Marius André Jakobsen (Kommunepsykolog for born og unge)  
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Grete Birkelid (Frivilligkoordinator)  
Frank Peter Windt (Rektor, kulturskulen)  
Magne Ottar Espelid (Rektor, Osterøy vidaregåande skule) 
 

Definisjon av sentrale omgrep 
Tidleg innsats slik det er brukt i oppvekstplanen bygger på tre definisjonar:  

• Barn, unge og deira familiar skal få hjelp og støtte til rett tid, på rett stad, med riktig hjelp 
og så tidleg som mogleg. 

• Tidleg innsats skal skje så tidlig som mulig i barnets utvikling, men også så tidleg som 
mogleg når hendingar/problem oppstår uavhengig av alder.  

• Tidleg innsats inneber førebyggjande arbeid i tenestetilboda, og at riktig hjelp vert gjeve 
før problema blir komplekse og fastlåste. 

Tre hovuddimensjonar ved tidleg innsats:   

• Allmenne førebyggjande tiltak (grøn)som har betyding for og omfattar alle barn og unge i 
kommunen.  

• Førebyggande tiltak (gul) spesielt retta mot grupper som står i fare for å få en negativ 
utvikling.  

• Spesifikke støtte- og hjelpetiltak (rød) for barn og unge med klart definerte hjelpebehov.  

 

 

Inkludering: 
Inkludering skal forståast i denne oppvekstplanen som ein prosess og eit mål kor deltaking i 
fellesskapet er bygd over forskjellane. Kjernen i omgrepet inkludering er derfor å auke individet si 
deltaking og utbytte av å delta og reelt påverke dette fellesskapet. Ein tek utgangspunkt i 
mennesket sin eigenart og likeverd, slik at alle deltakarane i fellesskap tar del på en likeverdig 
måte – fagleg, sosialt og kulturelt. 

Alle skal ha like mogelegheiter, rettar og pliktar til deltaking i samfunnet gjennom fysisk 
tilrettelegging for auka tilgjenge og betre organisering for deltaking i fellesskapet.  til dømes for 
minoritetsspråklege og/eller personer med funksjonsnedsetjing. Fordi ”integrering” ikkje inneber 
det samme kravet til relasjonsbygging og sosial deltaking som ”inkludering”, har denne planen 
valgt inkludering som det berande omgrep.  
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Barnefattigdom: 
Det å vere fattig betyr for føresette å ha så låg inntekt og så låg  forsørgingsevne at det i stor grad 
avgrenser familien sin livsutfolding og deltaking i samfunnet. 

 I denne oppvekstplanen forståast fattigdom slik:  

"Folk er fattige dersom dei ikkje kan oppnå – heilt eller delvis – dei levekåra som gjer dei i stand 
til å fylle vanlege roller, inngå i gjengse sosiale fellesskap og elles oppføre seg slik det vert 
forventa av dei i eigenskap av vere medborgarar i samfunnet" (Townsend, 1979) (Townsend, 
1993, p. 36) 

Fattigdom handlar dermed om manglande muligheiter for å leve eit liv i verdigheit, sjølvrespekt 
og likeverd med andre. 

For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi låg inntekt som mål. Det vil sei hushaldninger 
med ei inntekt som er lågare enn 60 % av medianinntekta i Norge. Dette er eit relativt 
fattigdomsmål (Arbeids- og sosial departementet, 2002). 
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1. MANGFALD, INKLUDERING OG TOLERANSE 

Innleiing 
Eit inkluderande og mangfaldig samfunn er kulturelt betinga og byggjer på verdiar som 
respekt og toleranse for det som er annleis enn oss sjølve og at ingen vert ekskludert. Å 
kjenna seg som ein del av eit fellesskap er viktig for alle, men born er særlig sårbare for 
einsemd og det å bli ståande utanfor. Dette har store ringverknader for dei borna og 
unge det gjeld, men og for samfunnet. Aksept og toleranse er vorte eit viktig tema i 
notida og ein antar det vil bli enda viktigare i framtida  

MÅL: Born, ungdom og unge vaksne skal utøva og forstå verdien av mangfald, 
inkludering og toleranse. Osterøy kommune skal ha nulltoleranse for utestenging og 
mobbing. 

Utfordringar og behov 

Rettar 
Born, unge og unge vaksne sine rettar til inkludering og deltaking i samfunnet er forankra i fleire 
viktige internasjonale konvensjonar. I følgje FN sin barnekonvensjon har alle born rett til mellom 
anna vern, omsorg, ytringsfridom og utdanning. I tillegg har alle born rett til å delta i leik, 
fritidsaktivitetar og kulturliv. Desse rettane gjeld for alle born uavhengig av deira eller dei føresette 
sin bakgrunn, farge, kjønn, språk, religion, eigedom, funksjonshemming eller oppfatningar (UNICEF, 
2018). I tråd med FN sin barnekonvensjon er mellom anna diskrimineringslova, opplæringslova og 
barnehagelova tydeleg på at ein skal jobbe for å skapa eit inkluderande samfunn med mangfald og 
toleranse, der alle former for diskriminering vert motarbeida (Kunnskapsdepartementet, 2018). 

Tilhøva nasjonalt 
Ei ekspertgruppe for born og unge med behov for særskild tilrettelegging kom i 2018 med ein 
rapport: «Inkluderande fellesskap for born og unge». Eit av måla til ekspertgruppa var å medverka til 
auka inkludering i barnehage og skule. Rapporten skildrar at det eksisterande spesialpedagogiske 
systemet for born og unge med særskilde behov er ekskluderande og lite funksjonelt (Nordahl, 
2018). Å verte ekskludert frå eit fellesskap kan opplevast som både vondt og krenkjande for barnet. I 
forskingsrapporten «Hele barnet. Hele løpet. Mobbing i barnehagen» uttrykte fleire av borna at det 
er keisamt og trist å verta utestengd frå leik (Lund, et al., 2015). I denne studien fann dei at eitt til to 
born i kvar barnehage vart systematisk avvist og utestengt frå leik av dei andre borna, noko som i 
følgje rapporten kan definerast som psykisk mobbing. Vidare står det at kjenneteikn på born som 
vert utestengd frå leik er at dei manglar leikekompetanse, manglar språk-/kommunikasjonsdugleikar 
og/eller vert oversette og negativt definerte av dei tilsette i barnehagen. Forskningsresultat i 
rapporten viser at 12% av barnehageborn i Noreg ofte vert plaga av andre born. Dette kan få 
konsekvensar for både trivsel og utvikling hjå  borna i barnehagen. Forsking viser at mobbing i 
barnehagen kan få konsekvensar på lang sikt, eksempelvis samanhengen mellom mobbing i 
barnehagen og fråfall i vidaregåande opplæring (Lund, et al., 2015). 

Tilhøva på Osterøy 
I følgje Ungdata undersøkinga i 2017 seier 12% av ungdommar frå 8.klasse til 3.vgs at dei vert mobba 
på skulen eller på fritida, og 15% svarar litt ueinig eller heilt ueinig i påstanden; «eg føler at eg passer 
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inn blant elevane på skulen». 32% av ungdomsskuleelevane i Osterøy kommune svarer at dei har 
vore heime heile kvelden meir enn 6 gonger den siste veka. Nasjonalt er dette talet 22% (Ungdata, 
2017).  

I Osterøy kommune i dag har både barnehage og skule fleire pedagogiske verktøy som vert brukte for 
å førebyggja og handtera ekskludering og mobbing. Inkludering har vore eit sentralt omgrep i fleire 
utviklingsarbeid innafor ulike opplæringsarenaer på Osterøy. PPT har, for eksempel, hatt fokus på å 
redusera spesialundervisninga og på å gje råd som medverkar til auka deltaking og inkludering i 
fellesskapet (Sektor-for-oppvekst-undervisning-og-kultur, 2018). Det er likevel eit betringspotensiale i 
kommunen på fleire område knytt til inkludering, deltaking og mobbeførebygging. Har me gode nok 
system? Er me flinke nok til å arbeida etter desse? Dette er spørsmål som vert stilt av lærarar og 
barnehagetilsette i kommunen (Barnehagen, 2018; Skulen, 2018). 

Arenaer 
I tillegg til skule og barnehage er fritidsaktivitetar ein viktig arena for opplæring og deltaking i 
samfunnet, og det er uttrykt eit behov for tettare samarbeid mellom skule og fritidstilbod i 
kommunen (Sektor-for-oppvekst-undervisning-og-kultur, 2018). I følgje ein rapport frå «Senter for 
forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor» ser ein at høg inntekt og utdanning heng sterkt saman 
med aktiv deltaking i ulike organisasjonar (Enjolras & Wollebæk , 2010, p. 31). Kostnader knytt til 
ulike fritidsaktivitetar kan  vera eit viktig punkt knytt til høg deltaking. Eit anna viktig punkt for 
deltaking i fritidsaktiviteter er tilrettelegging for born og unge med nedsett funksjonsevne. I følgje 
Kunnskapsdepartementet fell denne gruppa ofte utanfor fellesskapet, og ein ser at tilbodet mange 
gongar ikkje er tilstrekkeleg (Kissow & Klasson, 2018). I Osterøy kommune ser ein for eksempel at 
fleirkulturelle born ikkje er inkludert i ulike fritidsaktivitetar i same grad som resten av borna i 
kommunen. Fleire instansar på Osterøy uttrykkjer at dei er usikre på om fritidstilbodet er allsidig nok. 
Behovet for å skape treffpunkt for born som ikkje går i barnehage vert her trekt fram. Eit slikt tilbod 
vil gje born høve til utvikling saman med andre born. Samhandling er viktig for borna si språkutvikling 
og utvikling av leikeferdigheiter. Dette vil igjen kunne få positive konsekvensar for borna si deltaking 
og inkludering seinare i livet (Helsestasjonen, 2018).  

Strategier og tilrådingar 
På grunnlag av utfordringar og behov skildra i fyrste kapitteldel, ser ein at enkelte områder vil vera 
avgjerande for å skapa eit mangfaldig samfunn med meir inkludering og toleranse. For det fyrste vil 
det vera viktig å utvikla og ivareta system og praksis som sikrar inkludering på ulike 
opplæringsarenaer. I tillegg vil tiltak og systematisk arbeid knytt til førebygging og handtering av 
mobbing vera viktig. 

System og praksis som sikrar inkluderande barnehage, skule og fritidstilbod 
Opplæringsarenaene i Osterøy kommune må arbeida for å imøtekoma born og unge sine 
utfordringar utan at dei vert stigmatiserte eller ekskluderte frå fellesskapet. Her vil fagleg 
kompetanse knytt til inkludering og gode system vere avgjerande. Gode samarbeidsrutinar mellom 
barnehage, skule, Familiens hus, frivillige og eventuelt andre instansar i arbeid med born og unge er 
viktig. 
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Tiltak og systematisk arbeid knytt til førebygging og handtering av mobbing 
På grunnlag av rapporten «Hele barnet, hele løpet. Mobbing i barnehagen»  og UNICEF sine 
tilrådingar kan ein sei at det er viktig at ein sikrar at alle born i ulike arenaer har vener og at dei lærer 
seg sosiale dugleikar som trengst for å fungere godt i leik og samhandling med andre. Det er viktig at 
ein arbeidar systematisk med haldningar hjå dei tilsette, slik at eventuell mobbing både vert oppdaga 
tidleg og handtert på ein god måte (Lund, et al., 2015; UNICEF, 2018). Dette krev eit systematisk og 
målretta arbeid. 

Ved å setja i gang ulike tiltak knytt til mobbeførebygging, deltaking og toleranse på dei ulike 
opplæringsarenaene i Osterøy kommune vil ein mest sannsynleg kunna tilby eit langt betre 
oppvekstmiljø for born og unge i kommunen. Dette vil vera viktig for den enkelte og for samfunnet si 
utvikling (Lund, et al., 2015, p. 7). 

Oppsummering 
På grunnlag av ungdata sine tal kan det sjå ut som at ungdom på Osterøy sit meir heime enn ungdom 
generelt i landet. Tala viser at Osterøy har utfordringar knytt til mobbing og einsemd på lik linje med 
resten av landet. Det er derfor viktig at oppvekstplanen legg vekt på strategiar og tiltak som 
medverkar til auka deltaking, inkludering, mangfald og toleranse. Dette kan gjerast gjennom: 

• tettare samarbeid mellom skule, barnehage og PPT 
• høg kvalitet på tilpassa opplæring 
• systematisk mobbeførebygging i skule og barnehage 
• gode rutinar for handtering av mobbing 
• haldningsskapande arbeid 
• fokus på læring av sosial kompetanse gjennom leik 
• fritidstilbod som er allsidige og tilgjengelige for alle 
• systematisk arbeid og oppfølging i språkopplæringa  
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2. RELASJONAR  

Innleiing 
Gode og trygge relasjonar er avgjerande for born si utvikling og livskvalitet. Kommunen 
skal arbeide for å sikra at alle born, ungdom og unge vaksne har eit stabilt og 
utviklingstøttande oppvekstmiljø der dei kan utvikla seg til å verta sjølvstendige individ 
som opplever meistring i eigne liv.  

Mål: Born, ungdom og unge vaksne i Osterøy kommune skal oppleva å ha gode 
relasjonar til andre born og vaksne i heimen, barnehagen, på skulen og på fritida. Med 
oppleve meiner me frå barnet sitt utgangspunkt. 

Utfordringar og behov 

God oppvekst  
Ein god oppvekst kan skildrast som ei tilvære prega av trygg og stabil tilknyting til omsorgspersonar, 
gode vaksenmodeller og velfungerande barnehage, skule og nærmiljø (Helsedirektoratet, 2018). 
Menneske har behov for tilknyting, og behovet for relasjonar til andre er heilt grunnleggande 
(Barstad & Sandvik, 2015). Born søkjer tryggleik og har behov for vern, omsorg og nærleik til stabile 
og sensitive vaksne. Dette er viktig for utvikling av barnet sine kjenslemessige og sosiale evner 
(Brandtzæg, et al., 2015). 

Born har behov for trygg tilknyting (Brandtzæg, et al., 2015). Tilknytingsteori synleggjer mennesket 
sine behov for nære og trygge relasjonar, og korleis tryggleiken gjev barnet høve til å utforska 
omverda. Teorien omhandlar dei tidlege kjenslemessige relasjonane som vert etablert og utvikla, og 
borna sine indre førestellingar om sine relasjonar til andre menneske (Ekeberg Henriksen & Thuen, 
2012). Desse indre førestellingane ser ut til å kunna prege barnet sine forventningar til andre 
menneske i den seinare utviklinga, og det er difor viktig at dei tidlige erfaringane er positive. Med 
desse føresetnadene vil barnet utvikla ein positiv forventning til nære samspel med andre 
(Stanghelle, 2017). 

Samspel 
Samspel karakteriserer kommunikasjonen mellom barnet og dei føresette. Gjennom eit sensitivt 
samspel fremmer ein trygg tilknyting som inneber at barnet opplever seg forstått og får hjelp til å 
regulere sine emosjonar (Helsedirektoratet, 2017). Forsking viser at born som får dekka behova sine 
og opplever tryggleik i samspelet med dei føresette, oftare vil ha positive sosiale relasjonar til andre 
born og vaksne (Bufdir, 2015). Føresette bør ha kunnskap om samspel for å skape ein god relasjon til 
barnet tidleg. Det er eksempelvis tilrådd at dei føresette får rettleiing om samspel på alle 
konsultasjonane i helsestasjonsprogrammet. 

Barnehage 
I barnehagekvardagen er borna prisgitte dei vaksne sin samspelskompetanse. Styrar og personalet i 
barnehagen må difor arbeida saman for å fremma sensitive og gode samspel for alle born. For å 
kunne utforske og meistre sine omgjevnader, må born kjenna seg trygge (Brandtzæg, et al., 2015). 
Barnet sine kjenslemessige behov for kontakt med vaksne som er tilstade i barnehagen er avgjerande 
for læring og utvikling. Fyrst når barnet opplever tryggleik i samspelet mellom seg sjølv og dei vaksne, 
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kan barnet flytta sin energi over på utforsking og læring (Stanghelle, 2017). I rammeplan for 
barnehage er relasjonar og oppleving av tryggleik viktige punkt. Barnehagar som arbeider 
systematisk, kunnskapsbasert og har personale med god kompetanse, legg grunnlag for gode 
relasjonar både mellom vaksne – born og mellom born – born (Regjeringen, 2015-2016).  

Skule 
Lærarar med høg fagkompetanse som kan byggja gode relasjonar til einskildelevar er viktige for å 
skape ein god skule. Lærar- elev relasjon er kjernen i klasseleiing. Ein god relasjon mellom lærar og 
elev kan redusere forstyrrande åtferd og gjera det enklare å etablere nødvendige regler og 
prosedyrer (Midthassel, 2013).  

Overgangar 
Born opplever mange overgangar i løpet av opplæringsløpet sitt. Den fyrste store overgangen er for 
dei fleste born å starte i barnehagen. Rammeplanen for barnehagen seier at barnehagen i samarbeid 
med dei føresette skal leggja til rette for at barnet får ein trygg og god start i barnehagen 
(Kunnskapsdepartementet, 2017) Overgangar innåt i barnehagen har óg fått ein større plass i 
rammeplanen, det er fokus på at både barnet og dei føresette skal få god tid til å bli kjend med ny 
avdeling. Born opplever og overgang frå barnehage til skule som ei utfordring. Dei går frå å vera eldst 
til å vera yngst, dei møter meir komplekse sosiale mønstre, meir struktur i kvardagen og færre vaksne 
(Osterøy kommune, 2013). For å skapa tryggleik og kontinuitet rundt overgangane skal barnehage og 
skule følgje «Plan for overgang barnehage – skule 2015» som Osterøy kommune har utarbeidd.  

Sosial støtte  
Alle har behov for trygg tilknyting og tilknyting til nokon uansett alder. Sosial støtte er sentralt for å 
handtera kvardagen, og for helse og trivsel. Med sosial støtte meinast i kva grad ein opplever å ha 
nære relasjonar, nokon som bryr seg og nokon å spørja om hjelp. Sosial støtte er helsefremjande i 
seg sjølv, og kan redusera stress gjennom samtale, trøst og praktiske råd eller økonomisk støtte 
(Helsedirektoratet, 2017).  

Gode relasjonar 
Gode relasjonar gjev tryggleik og auka livskvalitet. I Noreg har dei fleste over 16 år nokon å støtta seg 
til ved personlege og praktiske problem, men fleire kjenner på einsemd. Einsemda treff oftare unge 
menneske (SSB, 2017), og jenter er meir plaga av einsemd enn gutar (Bufdir, 2015). Dette ser ein og i 
Osterøy kommune. Fleire jenter enn gutar kjenner på einsemd, og talet er aukande. Dei fleste 
ungdomar i Noreg har ein ven dei kan stole på, men på Osterøy ser ein at talet er synkande for 
jentene utover i ungdomsskuleåra (Ungdata, 2017).  

Strategiar og tilrådingar 

Tidleg rettleiing 
Osterøy kommune bør arbeida for at alle born, ungdomar og unge vaksne har gode relasjonar til 
fleire personar rundt seg. Dette bør ein difor fokusera på gjennom dei allereie fastsette timane på 
helsestasjonen og ved oppfølging i barnehage og skule. Dette må og vektleggjast i samtale og 
rettleiing med føresette. I barnehagekvardagen kan ein fanga opp både gode og utfordrande 
relasjonar eller tilknytingsvanskar mellom born og føresette. Dette fordi ein kjem tett på borna og dei 
føresette i den daglege kommunikasjonen, samarbeidet heim – barnehage og i ulike møte som 
foreldresamtalar. I desse møta får ein informasjon om barnet og familien, som gjer at ein som 
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omsorgsperson i barnehagen kan rettleia føresette i relasjonsbygging og tilknyting ved behov. Det er 
viktig at dei tilsette i barnehage har kompetanse på dette og system som sikrar gjennomføring.  

Gode relasjonar er viktig for sosial støtte og for å redusera einsemd. Dei som arbeider med born og 
unge må difor ha god kompetanse og kunnskap om det å byggja gode relasjonar mellom born og 
unge. 

Oppfølging ved endra omsorgsrammer 
Den kvaliteten det er på eit barn sine omsorgsrammer kan endra seg. Det som kan få 
tilknytingskvaliteten til å endre seg frå trygg til utrygg tilknyting, er mellom anna negative 
livshendingar som for eksempel død i nær familie, skilsmisse, livstruande sjukdom hjå 
omsorgspersonar eller born, psykisk sjukdom hjå omsorgspersonar og overgrep og mishandling. 
Skifte av omsorgsperson kan og føra til endring av tilknytingskvalitet i positiv retning, for eksempel 
når born flyttar i fosterheim eller får adoptivforeldre. Det same kan skje når born begynner i 
barnehage, dersom dei har det vanskeleg heime (Drugli, et al., 2014). Endring av omsorgsperson kan 
gje både betre og dårlegare tilknytingskvalitet. Dette avheng av konteksten. Kommunen bør difor ha 
ulike tilbod både til føresette og born som opplever tilknytingsvanskar. Det må og leggjast til rette for 
tett oppfølging og hjelp for born og dei føresette i dei tilfella der born opplever negativ endring av 
tilknytingskvalitet til sine omsorgspersonar. 

Tilrettelagde overgangar 
Osterøy kommune bør ha tydelege og gode planar for alle overgangar i opplæringsløpet. Det må 
verta tilrettelagd i større grad for dette, både innad i barnehagar og skular, og i overgangen mellom 
dei.  Ein bør setja av god tid til dette, slik at born og vaksne får bygd opp nødvendige og trygge 
relasjonar. Det vert tilrådd at det ligg føre felles planar for dette for å sikra god kvalitet i alle 
overgangar i kommunen, frå barnehagestart til vidaregåande skule. Planane må reviderast med 
jamne mellomrom. 

Oppsummering 
Gode relasjonar mellom born og vaksne er grunnlaget for god utvikling. Det er difor viktig at 
føresette og vaksne som arbeider med born og unge har god kompetanse på relasjonsbygging. 

- fokus på trygg tilknyting og samspel i rettleiing til dei føresette 
- jamlege kurs i relasjonskompetanse for dei føresette, vaksne som arbeider med born og unge 

og tilsette i kommune/privat/frivillig sektor  
- sikre gode overgangar i heile opplæringsløpet 
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3. PSYKISK OG FYSISK HELSE 

Innleiing 
God psykisk og fysisk helse er viktig for born og unge sin livskvalitet og for å meistre 
ulike fasar i livsløpet. Tenesteområda i kommunen har rikt høve til å påverka innan 
desse tema. 

I høve psykisk helse veit ein at 5-20 prosent av born og unge mellom 3 og 18 år har 
nedsett funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og ådferdsproblem. 
Personer med psykiske vanskar i barne- eller ungdomsåra har auka risiko for å oppleva 
psykiske plager og psykiske lidingar seinare i livet og kan falla utanfor det sosiale 
fellesskapet og få problem med å fullføra utdanning eller fungera i yrkeslivet 
(Folkehelseinstituttet, 2017).   

I høve fysisk helse er regelmessig og variert fysisk aktivitet avgjerande for born og unge 
sin normale vekst og utvikling. Fysisk aktivitet førebyggjer sjukdom og kan gje eit betre 
sjølvbilete, betre sosial tilpassing, auka tru på eigen mestring og auka trivsel. I tillegg er 
fysisk aktivitet viktig for læring (Folkehelseinstituttet, 2017). Tidleg innsats kan påverka 
born og unge til å få gode haldningar til fysisk aktivitet og kosthald.  
 
MÅL: Leggja til rette for utvikling av god psykisk og fysisk helse hjå alle born og unge i 
Osterøy kommune. 

Utfordringar og behov - psykisk helse  

Psykiske vanskar  
På nasjonalt nivå er psykiske vanskar aukande hjå born og unge. Dei vanlegaste problemområda er 
depresjon, angst og åtferdsvanskar (Mykletun, et al., 2009). Tendensen er og synleg på Osterøy 
(Ungdatasenteret, KoRus-vest Bergen, 2017; Helsestasjonen, 2018). Psykiske lidingar er Noreg si 
dyraste sjukdomsgruppe. Nasjonalt utgjer helsetenestekostnader 13 prosent av utgiftene, resten er 
indirekte kostnader: tap av arbeidsforteneste og trygdekostnadar (Folkehelseinstituttet, 2016; Holte, 
2012). Om lag halvparten av psykiske vanskar startar i barne- og ungdomsåra, og 
tilbakefallsprosenten er høg (Holte, 2012). Psykiske vanskar har negativ innverknad på utdanning, og 
aukar sjansen for uføretrygd. Samtidig aukar psykiske vanskar sjansen for å utvikla fysisk sjukdom 
(Mykletun, et al., 2009). 

Årsaker 
Årsaker til utvikling og oppretthalding av psykiske vanskar er samansett. For at kommunen skal 
kunne setja inn kostnadseffektive, førebyggjande eller reparerande tiltak, må ein ta omsyn til ulike 
lokale forhold som har innverknad på psykiske vanskar. Desse er: 

Læring: Dokumenterte utfordringar på Osterøy er eksempelvis lesedugleik i 5.kl., fråfall i 
vidaregåande skule hjå ungdom folkeregistrert i Osterøy (Fylkesmannen i Hordaland, 2017) og tal 
unge som mottek sosialhjelp (Folkehelseinstituttet, 2018). Lærevanskar er ein sjølvstendig 
risikofaktor for utvikling av psykiske vanskar (sjå kapittel om læring). 
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Fattigdom: Oppvekst i ein familie med lågare inntekt samanlikna med samfunnet rundt er ein 
sjølvstendig risikofaktor for ei rekkje psykiske, fysiske og sosiale vanskar (Dearing, et al., 2011). Ein 
fryktar at born i låginntektsfamiliar har færre totale ressursar å spela på i møte med skulen, og i 
overgangen til arbeidslivet. På Osterøy er talet på born og unge som veks opp i låg-inntektsfamiliar 
8,2%, eller rundt 155 born. Det er rimeleg å tru at dette talet, som i resten av landet, er aukande 
(Statistisk sentralbyrå, 2015). Mange familiar har ikkje økonomi til deltaking, eller transport til 
fritidsaktivitetar. Det vert vidare etterspurt aktivitetar for born og ungdom om sommaren, og tilgang 
til sommarjobb (NAV-Osterøy, 2018; Barnevernstenesta, 2018). Oppvekst i låg-inntektsfamilie utgjer 
ei vesentleg folkehelseutfordring.  

Høgkonflikt: Oppvekst i høgkonfliktsfamiliar er og ein risikofaktor. Ei rekkje tenester på Osterøy 
opplever ei auke i talet på born som har ein kvardag med store konflikter i heimen. Det er 
urovekkjande at born i desse situasjonane og kjem i store lojalitetskonflikter. Vidare ser ein ofte at 
desse borna har mangelfulle evner når det gjeld konfliktløysing med jamaldringar 
(Barnevernstenesta, 2018; Helsestasjonen, 2018; Rus-og-psykisk-helse, 2018). 

Vald og seksuelle overgrep: I følgje nasjonale tal vil mange born og unge oppleva å verta utsette for, 
eller vera vitne til, vald eller seksuelle overgrep (Steine, et al., 2012; Hjemdal & Thoresen, 2014). Det 
er så mange born og unge som vert utsette for vald og overgrep at Verdas Helseorganisasjon og den 
norske regjeringa skildrar det som ei folkehelseutfordring (Justis og beredskapsdepartementet, 
2013). På Osterøy er ein aukande del av meldingane til barnevernstenesta  knytt til vald 
(Barnevernstenesta, 2018).   

Mobbing: Mobbing og utestenging er risikofaktorar både for psykisk og fysisk helse. Det er ei 
potensielt belastande livshending for born og unge gjennom heile oppveksten. Det kan ha skadelege 
konsekvensar for vaksenlivet og heilt opp i alderdommen. På Osterøy er det eit aukande tal born, 
som opplever mobbing både på 7. og 10. trinn. Det er særleg jentene som trekker dette snittet opp 
(Ungdatasenteret, KoRus-vest Bergen, 2017). 

Digitale plattformar: Mobbing, utestenging og andre belastande relasjonelle fenomen finn i aukande 
grad stad på digitale fora (Helsestasjonen, 2018; Medietilsynet, 2016). Samtidig opplever kommunalt 
tilsette at dei manglar kompetanse i den digitale sfæren (Nøkkelinformantar, 2018). 

Rus: Å vera avhengig av eller å misbruka rusmidlar er på samfunnsnivå ei stor folkehelseutfordring. 
Dei mest utbreidde rusmidlane er dei lovlege: alkohol og tobakk. Cannabis er det klart mest brukte 
narkotiske stoffet blant ungdom. Tyngre narkotikum som er sentralstimulerande, og opiatar har eit 
mindre tal brukarar, men funksjonstapet ved bruk av desse kan vera mykje større. Born og unge på 
Osterøy fylgjer den nasjonale trenden med ein nedgang i bruk av rusmidlar over tid 
(Ungdatasenteret, KoRus-vest Bergen, 2017). Det einaste rusmidlet som har hatt ei større auke i bruk 
blant born og unge dei siste åra er snus (Folkehelseinstituttet, 2017). Det vil likevel vera 
enkeltpersonar og mindre grupper som kan utvikla større problem utan at dette nødvendigvis vert 
fanga opp i kommunal statistikk.  

Hjelpetilbodet  
Tilbakemeldingar frå brukarar er ein viktig del av arbeidet med å skapa gode hjelpetenester for 
innbyggjarane. Born og unge på Osterøy ynskjer eit helsetilbod som er meir tilgjengeleg der born og 
unge er, til ulike tider og som vert opplevd som lite stigmatiserande (Ungdomsrådet, 2018). Det vert 
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særleg etterlyst meir kunnskap om tema som normalitet, einsemd, perfeksjonisme, skulestress og 
kroppspress (Helsestasjonen, 2018; NAV-Osterøy, 2018; Ungdomsrådet, 2018). Data indikerer vidare 
at gutar, i mindre grad enn jenter, nyttar seg av tilbod som helsestasjon for ungdom i ungdomsåra 
(Helmers & Hernæs, 2012). 

Strategiar og tilrådingar – psykisk helse 
For at Osterøy kommune skal kunna styrka psykisk helse gjennom sine tenester og forvaltning, må 
ein tenkje heilskap og setja inn tiltak på ulike arenaer.  

Tilgjengelege tenester 
Osterøy kommune bør arbeida for å skapa tenester som er lett tilgjengelege og fleksible, med 
hovudfokus på tiltak som treff alle born og unge. Som ein hovudregel bør ein tilby desse tenestene 
innafor rammene av dei institusjonar der born og unge lever sine liv. Tenestene bør leggjast til rette 
på ein slik måte at dei verkar inkluderande og opne, ikkje stigmatiserande og lukka. Etterspurte 
universelle tiltak er «Open dør/ Drop-in», undervisning i grupper/klassar og informasjon om 
hjelpetilbodet (Ungdomsrådet, 2018).  

Tidleg innsats 
Tidleg innsats er ein nasjonal strategi for å kunna betra folkehelsa (Holte, 2012). Eksempelvis 
opplever NAV at dei i sitt system har eit aukande tal unge med behov for hjelp, der psykisk helse er 
ein del av biletet, utan at denne utfordringa er blitt adressert på eit tidlegare tidspunkt (NAV-
Osterøy, 2018). Dette betyr at føresette og tilsette må ha kompetanse til å identifisera og avhjelpa 
skeivutvikling på eit tidleg tidspunkt i livsløpet og tidleg i ei sjukdomsutvikling. Vidare bør ein vurdera 
i kor stor grad og korleis ein kontakter risikogrupper i Osterøy kommune. For eksempel er 
skulefråvær eit problem som kan eskalere, som er samansett, der konsekvensen vert verre dersom 
ikkje hjelpa kjem tidleg. Slike utfordringar med mobbing/utestenging kan for eksempel handterast 
gjennom eit kommunalt beredskapsteam. Førebyggjing av usunne rusvanar bør halda fram i tråd 
med nasjonale tilrådingar om universalførebyggjande tiltak mot rus og risikofaktorar for rusbruk. 
Samtidig som ein tidleg identifiserer og rettar inn tiltak mot dei som utviklar ein problematisk 
rusbruk. 

Utfordringar og behov - fysisk helse 

Folkehelse 
I Noreg har det gjennom fleire tiår vore fokus på utfordringar knytt til livsstil, smittsame sjukdomar 
og andre faktorar som påverkar folkehelsa. Dette har vore retta mot heile befolkninga. Dei siste åra 
har det vore eit særleg fokus på utjamning av sosiale forskjellar i helsetilstanden til befolkninga. 
(Folkehelseinstituttet, 2014). 

Mange unge på Osterøy rapporterer å vera nøgde med eiga helse (Ungdatasenteret, KoRus-vest 
Bergen, 2017). Samtidig viser statistikken eit høgt forbruk av reseptfrie smertestillande midlar og 
antibiotika i Osterøy kommune (Folkehelseinstituttet, 2018). Fleire og fleire føresette informerer om 
at deira born strever med astma- og allergiplager, uavhengig av om det er gjort objektive funn som 
indikerer dette (Helsestasjonen, 2018). 
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Overvekt  
I Osterøy kommune kan ein registrera aukande overvektsproblematikk (Folkehelseinstituttet, 2018). 
Spesielt kvinner skil seg ut, samanlikna med land- og fylkesgjennomsnitt. Vidare vert det rapportert 
om ei auke i overvektsproblematikk hjå 6- og 8-åringane på Osterøy. Det er og ei auke i talet på born 
som får oppfølging i spesialhelsetenesta grunna dette (Helsestasjonen, 2018). Sosial og økonomisk 
status kan ha inverknad på dette. Erfaringar viser at det for dei fleste er vanskeleg å oppnå varig 
vektreduksjon når ein fyrst er blitt overvektig. Difor er førebyggjing av overvekt viktig 
(Helsedirektoratet, 2010).  

Faktorar som kan påverka overvekt er kosthald, fysisk aktivitet og føresette sin sosioøkonomiske 
status. I Noreg ser ein at mange born og unge et for lite frukt og grønt og får for lite D-vitamin. Når 
det gjeld tilsett sukker, går utviklinga i riktig retning, men det er framleis mange som får i seg for 
mykje godteri og drikke med sukkerinnhald. (Folkehelseinstituttet, 2016).   

Dei fleste 6-åringane oppfyller tilrådingane om dagleg/vekentleg moderat og intensiv fysisk aktivitet. 
Berre halvparten av 15-åringane gjer det same. Born i alle aldrar brukar ein stor del av dagen til 
stillesitjing (Folkehelseinstituttet, 2016). Tal ungdom på Osterøy som er lite fysisk aktive, er noko 
høgare enn nasjonalt og regionalt. (Ungdatasenteret, KoRus-vest Bergen, 2017).  

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan påverka både den fysiske og psykiske helsa. Det er ikkje uvanleg at personar med 
psykiske plager/lidingar, har fysiske plager og motsett. Tidleg innsats med fysisk aktivitet, og 
undervisning om effektane ved fysisk aktivitet, kan medverka til gode haldningar til fysisk aktivitet i 
ungdomsåra og seinare i livet (Helsedirektoratet, 2010). Tilretteleggjing for, og opplæring om, fysisk 
aktivitet i barnehage/skule kan derfor gje både fysisk og psykisk folkehelsegevinst.  

Seksuell helse 
Grunnlaget for seksuell glede, mestring og trygg identitet skapast tidleg i barndommen. Det er viktig 
at born får prøve ut og vere seg sjølv utan å oppleve å få merkelappar. Unge er best rusta til å 
bestemme over sin eigen seksualitet dersom foreldre deira har meistra å kommunisere opent med 
dei om temaet gjennom heile barndommen. Foreldre kan ha behov for støtte og rettleiing i slik 
kommunikasjon. (Helsedirektoratet, 2018) 

Ungdom er ei ueinsarta gruppe og den enkelte  utviklar sin seksuell identitet gjennom fleire 
utviklingstrinn.  Ungdom mottek informasjon og inntrykk av seksuelt innhald frå fleire ulike kjeldar. 
Dette representerer både ein ressurs og ein utfordring i unge menneskers liv. Alderstilpassa 
seksualundervisning som startar tidlig bidreg til at born og ungdom utviklar kompetanse til å takle dei 
seksuelle situasjonane dei vil stå ovanfor (Helsedirektoratet, 2018). 

Kommunen og frivillige lag – og organisasjonar 
Ungdomsrådet og idrettsrådet i Osterøy har lagt fram forslag til korleis skulen og kommunen kan 
leggja til rette for auka fysisk aktivitet hjå born og unge. Ungdom ynskjer seg felles møteplassar der 
ein kan driva uorganisert aktivitet for eksempel ein FYSAK-hall, symjehall, og betre tilrettelegging for 
fysisk aktivitet i skulekvardagen (Ungdomsrådet, 2018). Idrettsrådet legg vekt på å skapa gode 
haldningar til fysisk aktivitet. Eit samarbeid mellom skule og idrettslag vert etterspurt. Eksempelvis på 
utstyrsbruk, instruktørar inn i skulekvardagen og aktivitet for alle like etter skulen. Idrettsrådet er og 
oppteken av tilretteleggjing for fysisk aktivitet i nærmiljøa. Ulike typar tilretteleggjing kan vera 
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utbygging av gang/sykkelsti, turløyper (gjerne med lys), merking og rydding av stiar (Idrettsrådet, 
2018). 

Strategiar og tilrådingar – fysisk helse 
Osterøy kommune bør stimulera til, setja i gang og understøtta tiltak i privat, frivillig og offentleg 
regi, som verkar helsefremjande og sjukdomsførebyggjande. Døme på arenaer der dette kan utførast 
er i barnehage og skule, på helsestasjonen, ved planlegging og utbygging av lokal infrastruktur, og i 
lags- og organisasjonslivet. Fysisk aktivitet, og undervisning om fordelane ved det, bør viast plass i 
barnehage og gjennom heile skuleløpet. Vidare bør Osterøy kommune ha ein lokalt forankra modell 
for kosthaldsendring og sunne matvaner basert på råd frå nasjonale styresmakter. Det må og sikrast 
fokus og formålstenelege tiltak på områda seksuell helse og rus. 

Osterøy kommune bør legge til rette for at born og unge får kunnskap og ferdigheiter, i kombinasjon 
med positive haldningar og følelsar for eigen kropp og seksualitet som bidreg til glede, trygg seksuell 
identitet og sunne handlingsmønstre. Det anbefalast at det gjevast alderstilpassa og inkluderande 
informasjon om seksuell helse som bidreg til oppleving av glede, trygghet og stolthet over eigen 
kropp og seksualitet.  
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4. LÆRING 

Innleiing 
Læring er ein livslang prosess som skjer gjennom leik, fritid, barnehage, skule og arbeid. 
Dagens læring i skule er til dels prega av ein tradisjon som legg vekt på reproduksjon av 
kunnskap. For å meistre eit samfunn i endring med stor informasjonsflyt er det viktig 
med sosial læring, tryggleik, evne og vilje til endring, kreativitet og kritisk sans. Ein veit 
at for mange born og unge er læring utfordrande, og det vert med dette naturleg å gje 
sårbare born og unge ei eiga overskrift i biletet som vert forsøkt teikna av utfordringar 
og behov knytt til omgrepet læring. 
 
Mål: Osterøy kommune skal bidra til at born, ungdom og unge vaksne på Osterøy 
utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og evne til omstilling for å leva eit godt 
liv som individ og medborgar.  

Utfordringar og behov  

Barnehage 
Læring er ein livslang prosess som startar allereie ved fødselen. I Osterøy kommune går 83.9% av 
borna i barnehagealder i barnehage. Noko som er ein god del lågare enn gjennomsnittet for landet 
(SSB, 2017). Barnehagen sitt samfunnsmandat er å tilby born under opplæringspliktig alder eit 
omsorgs- og læringsmiljø som er til barnet sitt beste (Utdanningsdirektoratet, 2017).  
 
I Meld. St. 19 Tid for leik og læring (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016) vert det omtalt nokre 
utfordringar som ein må arbeida med for å få til høg kvalitet og mindre kvalitetsforskjellar i 
barnehagane rundt i landet. Stortingsmeldinga omtalar fleire område som er viktige for borna. Ikkje 
alle born opplever eit trygt og inkluderande omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen.  Det er stor 
variasjon i kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbodet og mange born manglar tilstrekkeleg norsk-
språkleg kompetanse ved skulestart. Det vert og meldt om at mange born med behov for særleg 
støtte og tilrettelegging ikkje får eit godt nok tilbod. Overgangen og samanhengen mellom barnehage 
og skule kan bli betre.  
 
Det er grunn til å tru at utfordringane henta frå Meld. St. 19  er gjeldande for barnehagane i Osterøy. 
Ein har lite tal eller evaluering av kvaliteten på barnehagane på Osterøy. Pr. i dag nyttar ein 
Utdanningsdirektoratet si foreldreundersøking. Denne syner at dei føresette er god tilfreds samla 
sett. Barnet sin trivsel og barnet si utvikling får høg score. Informasjonsflyt og ute-/ innemiljø får 
noko lågare score. Undersøkinga gjev ikkje fullt ut eit bilete av Osterøy-barnehagane. Det kan vere 
behov for at ein teiknar eit felles målbilete og gjer ei breiare kartleggjing av kvalitet.   
 
Barnehagane har over nokre år arbeidd med Vere saman-prosjektet. I dette prosjektet er 
hovudområda autoritative vaksne, relasjonsbygging og kommunikasjon, tidleg innsats, handtering av 
utfordrande åtferd og organisasjonsutvikling. 

Ein kan stilla spørsmål ved om implementeringa av Vere saman er av god nok kvalitet då ein ikkje har 
kjennskap til evalueringsprosessar. Implementeringskvaliteten reknast som god når det som er 
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planlagt i intervensjon og støttesystemet avvik lite frå det som faktisk blir gjennomført. Er det stort 
avvik mellom det som er planlagt og det som faktisk er gjennomført, vil implementeringskvaliteten 
bli låg (Roland & Westergård, 2015). Det er og starta arbeid med å implementere rammeplan og 
språkløyper.  
 
Rammeplanen er barnehagen sitt styringsdokument, tilsvarande læreplanen i skule. Språkløyper er ei 
nasjonal satsing for språk, lesing og skriving iverksett av Utdanningsdirektoratet. Det vil vera behov 
for å sikre god implementering av dei ulike faktorane ein vel. Dette kan bety at ein må gjera utval og 
arbeida over tid og evaluera etter kriteria sett frå ulike perspektiv. 

Skule  
Føremålsparagrafen (intensjonen til opplæringslova) seier at elevane og lærlingane skal utvikle 
kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og 
fellesskap i samfunnet. 

Osterøyskulen er som andre skular i Noreg og globalt, inne i ei tid med dei største endringane på 
fleire hundre år. Hovudlinja er (sterkt forenkla)  at skulen skal omstillast frå å vere ein stad for 
overføring av statisk kunnskap til utvikling av analytiske evner og kompetansar som kan omsetjast i 
det verkelege liv, anten det er i utdanning, jobb eller i livet generelt. 

To område peikar seg særleg ut som viktige når det gjeld å ruste born og unge til vidare utdanning, 
yrke og livet generelt: 

21. århundret sine dugleikar (kjent internasjonalt som omgrepet 21 century skills/Education 
2030). I dette inngår kritisk sans, kreativitet, samarbeid og kommunikasjon.   

Livsmeistring (kjent m.a. i Meld. St. 28 2015-2016 og ny overordna del av læreplanen i 
skulen). I dette inngår ein vid og djup sosial og emosjonell kompetanse, individuelt og som 
dugande samfunnsborgar.  

 
Kunnskapsdepartementet uttalar at «mange born les og skriv for dårleg. Difor er det viktig med tidleg 
innsats, og å gje lærarar og barnehagelærarar betre kompetanse slik at dei finn nye og gode løysingar 
for å styrka språkarbeidet» (Språkløyper, 2018). Tidleg innsats handlar om å gje hjelp så tidleg som 
mogleg i eit menneske sitt liv, enten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Resultat frå 
nasjonale prøver i Osterøy kommune er noko lågt i høve til landsgjennomsnittet med mange elevar 
på meistringsnivå 1 (lågaste nivå). Det er stor skilnad på skulane, og til dels på kulla. Det er behov for 
å arbeida meir målretta med grunnleggjande dugleikar. Kommunen er som nemnt blitt 
språkkommune og skal implementere språkløypa.  
 
For å driva skuleutvikling i form av vurdering for læring i lys av 21.århundret sine dugleikar vil det 
vera viktig at alle skulane i Osterøy kommune arbeider meir med vurdering for læring og 
kompetansar for det 21.århundre. Dette blir sett fokus på gjennom den reviderte kommunale 
Kvalitetsutviklingsplanen 2018-2022. 

Osterøy kommune har i dag fem kommunale og fire private skular. Dette representerer både 
moglegheiter og utfordringar. Regjeringa meiner at  norske skular og kommunar i ulik grad har greidd 
å gje eit likeverdig opplæringstilbod til alle elevar. Det har gitt store forskjellar i elevane si faglege og 
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sosiale utvikling og i læringsmiljø (Kunnskapsdepartementet, 2018). Dette gjeld og i Osterøy 
kommune  (jfr. resultat frå elevundersøking og nasjonale prøver).  

Elevundersøkinga (utdanningsdirektoratet si landsomfattande undersøking, obligatorisk for 7. og 10. 
trinn) viser ei positiv utvikling på fleire område som blir målt, men at her og er utfordringar.  
Undersøkinga syner ulikskap i kva grad barneskulane har teke i bruk digitale læremiddel for å utvikla 
digital kompetanse hjå elevane (Osterøy kommune, Sektor for oppvekst, undervisning og kultur, 
2017).  

Eit godt læringsmiljø er ein føresetnad for elevane si faglege og sosiale utvikling. Barneskulane har 
vore deltakarar i læringsmiljøprosjektet. Ein gjekk inn i dette grunna store skilnader mellom skular og 
kull i Osterøy kommune. Føremålet har vore å systematisera arbeidet med førebygging til  ein høgare 
standard alle stader. Men ein har ikkje nok kjennskap til effekt av implementeringskvaliteten. 
I høve elevar i vidaregåande skule og unge vaksne viser statistikk for fullført og bestått vidaregåande 
utdanning at Osterøy vidaregåande har ein høg del elevar som fullfører og består,  85-90% dei siste 
åra. Dette er over gjennomsnittet for dei vidaregåande skulane i Hordaland fylke som ligg på 82% 
(Espelid, 2018). Ferske tal frå NAV Osterøy syner at kring ein god del av brukarane under 25 år har så 
store lese -og skrivevanskar at dei ikkje er hjelpne i dagleglivet (Kalland, 2018). For at fleire born, 
ungdom og unge vaksne skal få utvikla potensialet sitt, vert lærarar og leiing viktig.  Rekruttering og 
oppfølging av tilsette er eit viktig moment i dette. Det er behov for satsing på ein lærande 
organisasjon. Pedagogisk leiing av lærarane si læringsleiing gjer høgast effekt på elevane si læring 
(Robinson, 2014) . Dette krev kapasitet og kompetanse og ressursbruk på leiing.  

Skulefråvær og drop-out 
Skulefravær over lengre tid og drop-out frå utdanning er fenomen som er viktige å førebyggja og 
setja inn tiltak mot.  Dette er store sjølvstendige risikofaktorer for uhelse og levekårsproblematikk 
seinare i livet (Dahl, et al., 2014). Osterøy VGS har dei siste åra lagt litt under fylkessnittet for drop-
out, med 5-8 elevar i året, for skuleåret var 2017/2018 var dette 3,4%, mot snittet i Hordaland på 
4,1% (Hordaland fylkeskommune, 2018). 

Det er viktig at Osterøy kommune aktivt arbeider med å redusere tal på drop-outs, og i samarbeid 
med aktører som skule, Oppfølgingstenesta og NAV arbeider for å sikra at ungdom er i utdanning 
eller arbeid. Vidare er det viktig at skule og relevante kommunale instanser arbeider aktivt for å 
førebyggja, avdekkja og setja inn tiltak tidleg ved skulefravær. 

Fritid  
Born, unge og unge vaksne lever i ein heilskap og lærer og på andre arenaer enn i barnehage og 
skule. Frivillige organisasjonar fremjar aktivitet , trivsel og samhald. Born, ungdom og unge vaksne 
møtest på tvers på fritidsarenaer og i fritidstilbod. Det finst eit breitt utval fritidsaktivitetar (sjå kap. 
om kultur og fritid). Miljøet i desse aktivitetane er avgjerande for samspel, læring og utvikling. Born 
og unge skal og her oppleva inkludering, kjenna seg verdsette og ha det trygt og godt. Ein har 
erfaring med at konflikter på ulike fritidsarenaer vert tekne med inn i t.d. skulen. Ved 
kompetanseheving knytt til læringsmiljø, mobbing og sosial samhandling i frivillige organisasjonar og 
idrettslag kan ein truleg fremja auka trivnad.  
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Sårbare born og unge 
Omgrepet sårbare born har vid tyding. Born er likeverdige, men nokon av dei har særlege behov som 
ein treng å følgja opp. Dei har særlege behov utan å vera spesielle. Dette kan vera alt frå ulike 
funksjonshemmingar, lærevanskar til utfordrande livsfasar. Nasjonale tal viser at om lag 15-20% av 
born og unge har så store utfordringar at dei treng ei form for tilretteleggjing i barnehage og skule. 
Det er altså langt fleire born og unge med behov for særskilt tilretteleggjing i barnehage og skule enn 
dei som får spesialpedagogisk hjelp og spesialundervising (Nordahl, 2018).  
 
I gjennomsnitt får 7% av norske elevar spesialundervisning (SSB, 2017) Spesialundervisning vert i 
mange tilfelle i Noreg karakterisert som aktivitet utan mål og meining (Barneombudet, 2017). Det blir 
gjennom forsking stilt spørsmål om spesialundervisning er rette hjelpa for auka læringsutbyttet 
(Nordahl, 2018). Tidlegare år har bruken av spesialundervisning i skulane i Osterøy Kommune lagt 
langt over landsgjennomsnittet. I barnehagane har det lagt under landsgjennomsnittet. Osterøy 
kommune har over lenger tid arbeidd for tidleg innsats og auka kvalitet i den ordinære opplæringa 
slik at behovet for spesialundervisning er redusert. Osterøy ligg no på linje med landssnittet.  
 
Tilsette ved Osterøy PPT er fordelt som kontaktpersonar til dei ulike barnehagane og skulane. Dette 
er gjort for å koma tettare på barnehagane og skulane og gje hjelp som ein tenkjer er til det beste for 
borna. Dette betyr auka fokus på kompetanse- og organisasjonsutvikling. Ein ser i dette arbeidet at 
ein har ulik forståing av kva hjelp er, og ein manglar felles tolking knytt til omgrep som t.d. 
inkludering, læringsutbytte og tidleg innsats. Det er behov for å byggja felles forståing for ulike 
sentrale omgrep. 
 
Ei sårbar gruppe i skulen er born med minoritetsspråkleg bakgrunn. Desse elevane skal takast i vare 
gjennom eigen paragraf (§2-8) i Opplæringslova (Lovdata, 1998). 10 % av alle barn på Osterøy har eit 
anna morsmål enn norsk (IMDI, 2019).Ein har erfaring med at det er stor skilnad i tilretteleggjinga for 
desse elevane. Det er grunn til å tru at dette kan skuldast mangel på kompetanse og uklare 
retningslinjer for arbeidet med desse elevane. 
 
Overgangar kan vere krevjande for mange born. God overgang frå barnehage til skule er avhengig av 
eit godt samarbeid mellom dei to institusjonane. Osterøy kommune har ein plan for overgangar. 
Dette er positivt, men samarbeidet kan betrast – ikkje minst mot dei private skulane. For å kunna ta 
omsyn til, og førebu borna på framtida, må barnehagen ha kunnskap om kva borna vil møta i skulen. 
For å kunna ta omsyn til erfaringane til barnet, må skulen ha kunnskap om barnet sine tidlegere 
erfaringar frå barnehagen (Broström, 2009). Om Osterøy kommune ynskjer at born og unge skal 
oppleva eit heilskapleg løp, er det behov for å sjå på overgangar generelt. Mellom barnehage og 
skule betyr det profesjonell dialog mellom barnehagelærar og lærar der erfaringane dei har fått i 
barnehage og opplevinga som venter dei i skule og SFO - er utgangspunktet. På same vis vert eit 
samarbeid mellom heim og barnehage, barneskule og ungdomsskule og vidaregåande opplæring 
viktig for at overgangane skal fungera godt. 
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Strategiar og tilrådingar  

Ei utfordring er å tilpassa organisasjonen og einingane til det ein skal levera - framtidsretta læring. 
Dette bør gjerast gjennom å settja nok kraft på og oppfølging av få fokusområde over tid. 

Arbeida for gode overgangar 
Utveksling av informasjon og deling av erfaringar kan gje stor gevinst for tilretteleggjing av læring for 
born. Overgangane heim - barnehage, barnehage - skule, barneskule - ungdomsskule, ungdomsskule 
- vidaregåande skule og vidaregåande skule - læretid/arbeidsliv/studietid representerer både 
moglegheiter og fallgruver. Det kan vera hensiktsmessig å bruke allereie etablerte nettverk i 
kommunen, som for eksempel rektormøte og styrarnettverk, og eventuelt utvida desse med 
pedagogar som arbeider med førskuleborna og fyrsteklasse for å fylgje opp arbeidet med gode 
overgangar. 

Framtidsretta læring  
Evna til å gjere gode val for seg sjølv og fellesskapet står sentralt. Samstundes er ei rekke yrke og 
dagleglivet og basert på meir spesialisering, system og krav til ekspertise for å gjera ting rett eller gale 
(komplisert kompetanse). For eksempel teknologi me er omgjevne og avhengige av. Det er og her den 
viktige og tverrfaglege kompetansen i lesing (mellom anna målt på nasjonale prøver) kjem inn. Ein 
skal arbeide for å rusta born og unge til eit komplisert og komplekst samfunn – som individ og 
medborgar. 

Profesjonelle medarbeidarar og organisasjonar 
Den viktigaste ressursen, våre tilsette, har eit stort potensiale. Ein må gjennom vidareutdanning og 
rekruttering omstilla seg til forståing og handling i tråd med oppdraget. For at elevane skal læra meir, 
må lærarane endra sjølve undervisninga på grunnleggjande måtar (Darling-Hammond, et al., 2009). 
Ein må bruka kunnskap om resultat til kvalitetsutvikling. Det føreset skular med profesjonsfelleskap 
som har kompetanse og kapasitet til å skapa ny undervisningspraksis (Meld st. 21). Dei profesjonelle 
medarbeidarane i oppvekstsektoren må ha ei felles forståing av omgrep som inkludering, tilpassa 
opplæring og utbytte av opplæringa. 

For å ivareta den nødvendige organisasjonsutviklinga av skulane driv kommunen sjølv omfattande 
utviklingsarbeid i samarbeid med eksterne aktørar – til dømes KS konsulent og James Nottingham. 
Osterøy kommune er og ein del av Nordhordland kompetanseregion (NKR). Individuell utvikling skjer 
i hovudsak gjennom vidareutdanning og målretta krav til den profesjonelle medarbeidar som allereie 
er tilsett, eller ynskjer å arbeida i Osterøyskulen. 

Staten har gjennom mange år initiert utviklingsarbeid på områda, noko Osterøy kommune sine skular 
har teke del i. Mellom anna gjeld dette læringsmiljøprosjektet der alle dei kommunale barneskulane 
deltok og ungdomstrinn i utvikling der Osterøy ungdomsskule deltok. Frå 2018 er kommunale 
barnehagar og skular i Osterøy kommune med i satsinga på språkkommune. Kriteria for å koma med 
er mellom anna behovet for å få fleire elevar på høgare meistringsnivå når det gjeld lesing. 

Gode tiltak for sårbare born 
For sårbare born er det avgjerande at støtteapparata kan hjelpa med kompetanse i barnehage og 
skule. Støttetenestene i kommunen er organiserte i Familiens hus. Det ligg potensiale i å utvikle dette 
samarbeidet internt og saman med barnehagane og skulane. Her kan det vere føremålstenleg å 
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arbeida med tolkingsfellesskap knytt til sentrale omgrep som for eksempel tidleg innsats, inkludering 
og utbytte av opplæringa. Å arbeide fram ei felles forståing av barnet sitt beste og kva hjelp er, vil og 
vere føremålstenleg. 
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5. FYSISK OPPVEKSTMILJØ 

Innleiing 
Den fysiske utforminga av bu- og nærmiljø, og tilgjengeleg natur og friluftsliv, har stor 
betydning for born, ungdom og unge vaksne si fysiske og psykiske helse. Ulike arenaer 
for fysisk aktivitet representerer viktige sosiale møteplasser og har betydning for leik, 
fellesskap og tilhøyrsle.  
 
Mål: Osterøy kommune skal ha eit fysisk oppvekstmiljø som er trygt for born, ungdom 
og unge vaksne og som legg til rette for betre fysisk helse, aktivitet, sosial interaksjon og 
inkludering. 

Ufordringar og behov 

Bumiljø  
Osterøy kommune er ein utstrakt kommune med store avstandar, ulikskapar mellom bygdene og nye 
og gamle bustadområder. Det kan vera utfordrande å sikra gode kvalitetar i alle bustadområda i 
kommunen – som for eksempel gang- og sykkelvegar, tilrettelegging for rørslehemma, leikeplassar og 
uteområder. Samfunnsplanen til kommunen gjev tydeleg uttrykk for at ny bustadutvikling skal 
prioriterast i områdesentra og i eksisterande tettstader, og at offentlege tenestetilbod i all hovudsak 
skal leggjast til kommune- og områdesentra (Osterøy kommune, 2003-2014). Det tyder at ein må 
sikra eit godt og trygt fysisk oppvekstmiljø uavhengig av kvar ein buset seg. Dette handlar ikkje om å 
tilretteleggja likt alle stadar, men at ein må sikra gode kvalitetar i nye tiltak og utbyggingsprosjekt.  

Tidlegare har Osterøy vore ein stad der dei fleste vaks opp i einebustad, noko som er i endring. Det 
vert bygd stadig fleire fleirmannsbustadar, dette kan verka inn på det fysiske oppvekstmiljøet til 
born, ungdom og unge vaksne. Pr. 2018 finst det 741 husstandar som held til i leilegheiter, 
tomannsbustadar, småhus eller liknande mot 301 i 2006. 14,5% av innbyggjarane i kommunen leiger 
bustad (SSB, 2017). Ein har grunn til å tru at dette primært ikkje dreier seg om store bustadar. Der 
born og unge tidlegare gjerne møttest heime hjå kvarandre, vil dei fysiske tilhøva no setja 
avgrensingar for dette. Mindre plass heime gjer at etterspurnaden etter møtestadar utanfor heimen 
melder seg.  

Kostra tal frå 2017 viser at Osterøy kommune disponerer 155 kommunale bustadar (SSB, 2017). 
Desse bustadene huser ulike grupper av innbyggjarar og ein vil møta kulturelle, økonomiske og 
sosiale skilnader. For å sikra best mogleg inkludering og integrering bør ein unngå ei opphoping av 
kommunale bustadar innafor eit lite geografisk område. Samstundes må desse bustadane liggja i 
område med godt kollektivtilbod.  

Ved nybygg vert det stilt ei rekkje krav som skal ivareta, born og unge sine interesser og behov. Eldre 
bygningar har ikkje dei same krava. Universell utforming og bygningsmessig kvalitet på eksisterande 
bygningsmasse er difor varierande i kommunen. Desse skilnadane kjem mellom anna tydeleg fram på 
skulane våre. Dette er negativt med tanke på til dømes inkludering.  
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Møteplassar, leikeplassar og tilgjengeleg natur  
Ungdom og føresette oppgjev at dagens møtestader gjerne er leikeplass, butikk, idrettsanlegg, 
badeplass og liknande. Desse nemner og at ungdom treffast mindre fysisk enn før, ettersom 
skjermbruk har tatt over større delar av fritida til born og unge. Ungdomen sjølv vil gjerne ha eigna 
opphaldsstadar som dei sjølve kan disponere etter eigne ynskje, og utan for mykje vaksenstyrt 
aktivitet. Dei nemner mellom anna fritidspark, open hall, symjeanlegg og ein stad der dei kan vera 
sosiale samstundes som dei er i aktivitet, men utan for mykje organisering. Det er stor semje om at 
det er viktig at slike opphaldsstadar er innbydande, hovudsakleg reine og ryddige (FAU, 2018; SU, 
2018; Idrettsrådet, 2018). 

I undersøkinga som var retta mot born, ungdommar og deira føresette, vart Osterøy sin flotte natur 
og moglegheiten den gjev for fysisk aktivitet framheva. Samstundes vart det meldt  behov for meir 
tilrettelagde friluftsområde med tydeleg merka turstiar, bålplassar, eigne turløyper for born, betre 
tilgjenge for alle brukargrupper og eit betre vedlikehald. Forskjønning, betre/fleire toalett, 
bosstømming og parkeringstilhøve nær natur- og friluftsområda vart etterspurt. Nokre seier at 
nærområdet er lite innbydande og at mangel på trygg tilkomst hindrar bruken (FAU, 2018; 
Idrettsrådet, 2018; SU, 2018; Ungdomsråd, 2018). Ein må i tillegg sikre seg at omgjevnadane er opne 
og tilgjengelege så ein i størst mogleg grad kan førebyggje mellom anna mobbing. På leikeplassane er 
det ei utfordring at desse ikkje blir tilstrekkeleg opparbeida i samband med utbygging, eller at dei 
ikkje vert tilstrekkeleg vedlikehaldne over tid. Vidare er det mangelfull tilpassing og utforming av 
leikeplassar for rørslehemma og andre såbare grupper.  

Mange barn og unge deltek i organisert idrett og det er viktig at kommunen har eit breidt tilbod og 
tilgjengelege anlegg. Ungdommane sjølve har forståelse for at det ikkje kan vere fullskala 
idrettsanlegg i kvar grend, men dei meiner det er viktig at det finst baner og haller i bygdesentra som 
ein kan nå med kollektvitilbod (Ungdomsrådet, 2018). Utbygging og drift av idrettsanlegg og 
idrettsklubbar er i stor grad avhengig av frivillig sektor, med offentleg støtte (som til dømes 
spelemidlar, halleige med meir). 

 

Kommunikasjon og trafikktryggleik 
Trafikksikring er viktig for eit trygt oppvekstmiljø. Vegnettet på Osterøy er godt utbygd, men det er til 
dels lange avstandar mellom bygdene og områdesentra, og kollektivtilbodet er avgrensa utanom 
skuletida. Dette gjev utfordringar ved deltaking på fritidstilbod for born og unge som er busett 
utanfor områdesentra. Kommunen har fleire vegstrekk som er definerte som farlege skulevegar, der 
det er gjort vedtak om skyss for skuleborn. Av skuleborna på Osterøy er det per 2017 58,3% som får 
tilbod om skuleskyss. Desse har ikkje skuletilbod i gangavstand (SSB, 2017). Undersøkingar i ulike 
foreldreutval ved barnehagane og skulane, viser at både born, ungdom og unge vaksne, og dei 
føresette, er opptekne av å kunna ferdast trygt omkring i nærmiljøet (FAU, 2018; SU, 2018). Dei 
understrekar kor viktig det er med gode gang - og sykkelvegar. Dette er per i dag berre tilrettelagt i 
kommunesenteret og eit par av områdesentra. 

Strategiar og tilrådingar 
Korleis det er der born veks opp kan avgjera den enkelte sine høve for ein trygg oppvekst, motorisk 
utvikling og ei god helse. Ein må ta særlege omsyn til sårbare grupper som til dømes 



 

30 
 

funksjonshemma born, born i fattigdom og fleirkulturelle born. Bustadområde, møteplassar, 
friområde og leikeområde må vere utforma slik at dei  sikrar eit godt oppvekstmiljø. Ein må og ta 
omsyn til om det er element av ureining som påverkar born og unge sitt oppvekstmiljø.  

Bumiljø 
Plan- og bygningslova, byggteknisk forskrift og arealplanar er verkemiddel for å styre utforming og 
bruk av bygningar, anlegg og område. I kvar plan og byggesak vil det vere ulike behov for styring for å 
oppnå eit ønska resultat. Kva som gjev best resultat for eit område, bør baserast på stadanalyser og 
medvitne val om kva som er viktig i det enkelte lokalmiljø.  

Møteplassar, leikeplassar og tilgjengeleg natur 
Møte- og leikeplassar i kommunen må ha gode nok kvalitetar og vera tilrettelagde for fantasibasert 
leik, fysisk utfalding, samvær og interaksjon mellom born og vaksne. Eksisterande friluftsområde kan 
med enkel tilretteleggjing gjerast tilgjengelege for fleire ved å oppretta grusvegar, betra 
parkeringstilhøva, oppretta fleire toalett og stasjonar for boss. Kommunen bør ta sin del av 
vedlikehaldet og sikra eit godt samarbeid med andre grupper som for eksempel helselag, grendaråd 
og turlag. For å møte dei unge sine ynskje kan det eksempelvis vera eit krav at fleire møteplassar og 
friluftsområde vert klimatisk tilpassa med sitjeplassar med tak. Ved tilretteleggjing må ein ta særleg 
omsyn til sårbare grupper som til dømes funksjonshemma born, born i fattigdom og fleirkulturelle 
born då desse gruppene kan ha andre behov enn fleirtalet av innbyggjarane. Betre tilretteleggjing og 
kvalitetssikring av leike- og møteplassar kan oppnåast ved å laga ein rettleiar med minimumskrav til 
kvalitet og utforming.  

Ettersom born og unge og er brukarar av ulike kommunale bygg, tilrår ein at ein legg til eit særkrav 
om at kommunale byggjeprosjekt/offentlege bygg i Osterøy kommune skal ha ei aktivitets- og 
interaksjonssone tilpassa born og unge som kan bidra til ein form for aktivitet. Ein vil og oppmoda om 
å fylgja opp dette på eksisterande bygningsmasse. Dette for å setje fokus på born og unge ettersom 
denne aldersgruppa er vurdert som svært viktig i kommunen sin førebyggjande innsats og 
langtidsverknaden av folkehelsearbeidet.  

Framtidig planlegging og utbygging av idrettsanlegg bør vere tufta på ei helskapleg vurdering av 
behov og eigna lokalisering (i hovudsak i kommunesenter med kolletivtrafikktilkomst). Kommunen 
bør utgreie om det er hensiktsmessig med ei sterkare satsing på breiddeidrett for å nå fleire barn og 
unge som i dag ikkje deltek i idrettslag, eller om satsinga på handall og fotball bør styrkast. Eit godt 
kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak og satsing vil vere kommunedelplanen for idrett og 
friluftsliv.  

Kommunikasjon og trafikktryggleik  
Osterøy kommune har ein trafikksikringsplan basert på overordna målsetjingar på nasjonalt og 
regionalt nivå (Osterøy kommune, 2016). Denne planen slår fast lokale mål, og mål for mjuke 
trafikantar, særskild born og unge1. Trafikksikringsplanen ligg til grunn for prioritering av tiltak i 

                                                           
1 Prioriterte fysiske tiltak og øvrige tiltak er skildra nærare i handlingsplan for trafikksikring i Osterøy 
kommune (Osterøy kommune, 2016).  
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kommunen og tildelingar av regionale midlar. Det er viktig å ha ein oppdatert og realistisk 
trafikksikringsplan.  

Trafikksikringsarbeid retta mot born og unge i osterøy kommune i dag er i stor grad knytt til 
informasjons- og haldningskampanjar, samt førebyggjande program. Både helsestasjonen, 
barnehagane, barneskulane og ungdomskulane er involverte i desse. Kommunen si planavdeling er 
ansvarleg for at trafikktryggleik, med tanke på å sikra trygg ferdsel for alle trafikantgrupper, vert teke 
omsyn til i planprosessar. 

Hovudstrategiane for å sikre god kommunikasjon og trafikktryggleik som ledd i eit trygt 
oppvekstmiljø for born og unge i Osterøy bør vera følgjande:  

• prioritera mjuke trafikantar og få på plass helsefremjande transportløysingar som trygge og 
samanhengande sykkel- og gangvegar i og rundt tettstadene våre  

• arbeida for eit effektivt kollektivtilbod i kommunen 
• arbeida for å ha sikre vegar for born og unge på Osterøy 
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6. KULTUR OG FRITID  

Innleiing 
Det frivillige organisasjonslivet på Osterøy medverkar med eit mangfald av fritidstilbod 
for born og unge. Idrettslag, speidar, korps, teater, kampsport, spel og dansarlag og 
kyrkjesamfunn. Av desse er det idretten og spesielt fotball som engasjerer den store 
breidda av born og unge. Deltaking i fritidsaktivitetar speler ei viktig rolle i oppveksten. 
Den digitale utviklinga gir born og ungdom nye rom for å dyrka, utvikla og dela sine 
interesser uavhengig av tid og stad. Bruken av sosiale media påverkar på same måte 
omgangsformene til born og unge. Dei kommunale tenestene for born og unge må i 
framtida måtte manøvrera i dette landskapet som vil vera i konstant endring. Korleis 
skapa gode møteplassar, både organiserte og uorganiserte? Målet vil likevel vera det 
same: Gje borne og unge kjensla av å høyra til i eit fellesskap. 

MÅL: Born, ungdom og unge vaksne skal ha eit variert, tilpassa og tilgjengeleg kultur- og 
fritidstilbod. 

Trendar og utviklingstrekk 
Det er ei endring i organisasjonssamfunnet i dag samanlikna med tidligare. Tidlegare arbeidde 
fleiralet av organisasjonane med humanitære tiltak ved å hjelpe vanskelegstilte med materiell eller 
åndeleg støtte. Sjølv om ein har fleire humanitære organisasjonar i dag, er det ikkje lenger dei som 
dominerer organisasjonssamfunnet. Samfunnsendringar har skapt ei dreiing av 
organisasjonssamfunnet, og ein ser ei auke i eigenorganisert2 frivillig medverknad innan idrett og 
kultur. Det er og ei sterk auke i interesseorganisasjonar innan helse- og sosialfeltet. Ein ser ei auke i 
spesialisering innan organisasjonssamfunnet, der det vert starta nye organisasjonar for kvar nye 
aktivitet eller interesseområde i staden for å utføra dei i allereie eksisterande organisasjonar. Røde 
kors er eit eksempel på ein tidlegare brei organisasjon som no har fått fleire spesialiserte, autonome 
undereiningar som til dømes hjelpekorps-, omsorg- og ungdomseining (Wollebæk, et al., 2000).  

Trenden på landbasis viser at det har vore nedgang i deltaking i frivillige organisasjonar: 
speidarrørsla, korps, kor og livsynsforeiningar. Idrettslaga har i stor grad oppretthalde deltakinga 
(Ungdatasenteret, 2017). 

I nyare tid har det vore meir fokus på den nye folkehelseutfordringa – einsemd. I lys av dette kan ein 
sjå at det skjer ei dreiing i utviklinga av humanitære organisasjonar og tiltak, og fleire tilbod veks fram 
igjen frå dette. På Osterøy har det vore ei positiv utvikling i humanitære tiltak for å førebyggja 
einsemd. Språkkafe i samarbeid mellom Osterøy lærings- og integreringssenter og frivillige, og 
oppretting av omsorgsavdeling i Røde Kors Osterøy er nokre eksempel. 

Status i Osterøy kommune 
Som nemnd i innleiinga, tilbyr dei frivillige organisasjonane eit stort og variert fritidstilbod til born og 
unge. Kommunen har ikkje eit eige kulturkontor, men frivilligkoordinator, bibliotek og kulturskule. 
Kommunen driftar skulebygg og Osterøy Aktiv AS driftar idrettshallen. Dette er anlegg som blir mykje 

                                                           
2 Eigenorganisering beskriv ein prosess der ein i aukande grad organiserer seg for å dekke eigne behov og 
interesser, i motsetning til å arbeide for andre eller samfunnet som heilhet. 



 

33 
 

nytta til idrett og andre kulturaktivitetar. Kultur framstår ikkje som eit eige tenesteområde i den 
kommunale forvaltninga, men fordeler seg på fleire sektorar. 

På kommunebarometeret si siste måling ligg kommunen vår på ein 404. plass av  i alt 424 kommunar 
(Kommunal rapport, 2018). Plasseringa viser kor stor del av kommunebudsjettet som vert brukt på 
kultur. Kommunebarometeret viser likevel ikkje eit heilskapeleg bilete av fritidstilbodet på Osterøy. 
Det er i tillegg stor aktivitet innafor kultur og idrett i bygdene på Osterøy i regi av frivillige aktørar. 

Kulturskulen 
Osterøy kulturskule tilbyr undervisning innan dei fleste 
kulturelle uttrykk: musikk, song, dans, kunst, teater, film og 
media. Utviklinga dei siste åra viser  ein liten nedgang i tal på 
elevar som tek individuell musikkundervisning og ein 
tilsvarande auke i dans. Om lag 25 % av elevane i grunnskulen 
på Osterøy deltek på ein eller fleire tilbod i kulturskulen. Det er 
godt over landsgjennomsnittet. 

I 2016 fekk kulturskulen ein ny nasjonal rammeplan. Denne 
planen legg stor vekt på kulturskulen som ressurs i 
lokalsamfunnet (Norsk kulturskoleråd, 2016). I komande 
planperiode vil det vera naturleg at kulturskulen speler ei aktiv rolle for å sikra born og unge ei god 
psykisk helse. Kreative aktivitetar kan gje auka deltaking ,meistrings- og sjølvkjensle.  

Osterøy folkeboksamling 
Osterøy folkeboksamling er ein viktig arena som 
kulturformidlar til born og unge.  Gjennom sine 
aktivitetar retta mot skular og barnehage er biblioteket 
ein viktig bidragsytar for gode kulturopplevingar. 
Bokbussen besøkjer skular og barnehagar tre dagar i 
veka og held turnear med skodespel til skulane kvart 
semester. Biblioteket organiserer tiltak for å stimulera 
til lesing på skulane og barnehagane og dei har og ei 
relevant og lett tilgjengeleg mediesamling.  

Biblioteket har eit variert tilbod av arrangement, og 
samarbeider med  andre om dette mellom anna 
senioruniversitet og språkkafé.  

Utlånet på biblioteket og bokbussen er i sum høgare enn landsgjennomsnittet, høgare enn 
gjennomsnittet for born, lågare for vaksne. 

Fritids- og kulturarenaer 
Osterøy kommune stiller skulebygg til disposisjon for kulturaktivitetar. Elles er det det frivillige 
kulturlivet som sjølv står som eigar av andre kulturbygg (ungdomshus/grendahus). Osterøy museum 
tilbyr regelmessig kulturaktivitetar for alle aldersgrupper. Sokneråda på Osterøy er ein viktig 
konsertarrangør og legg til rette for at kyrkjene vert nytta som kulturarena.    



 

34 
 

Aulaen på ungdomskulen er det næraste me kjem ei storstove for kultur og større fellessamlingar. 
Denne salen er eigentleg eit myldreområde for ungdomsskulen, men skulen strekkjer seg langt for at 
andre aktørar skal få tilgang til salen. For at aulaen til ei kvar tid skal kunne nyttast til ulike føremål, 
er ein alltid avhengig av frivillige eldsjeler som sørgjer for at dei tekniske innretningane verkar som 
dei skal. Osterøy kommune brukar betydelig mindre av midlar til drift og investeringar innan kultur 
enn samanliknbare kommunar3 (tabell 3 og 4) (SSB, 2016). 

 

Organisert fritidstilbod 
Osterøy kommune har eit breitt tilbod av organiserte fritidstilbod for born og unge. Idrettslaga har 
dei største medlemsmassane, men korps/skulemusikk og nokre ungdomslag har óg god oppslutning. 
Born i barneskulealder har eit breiare tilbod enn ungdom og unge vaksne. Born i førskulealder har 
tilbod som turn, fotball, klatring, og danseleik. Born i barneskulen har eit breitt tilbod innan idrett, 
tilbod innan skulemusikk/korps, 4H, speidar, teatergrupper i ungdomslag, og fleire ulike arrangement 
som diskotek og aktivitetskveldar. For ungdom har ein eksempelvis aktivitetar i regi av 
livssynsorganisasjonar, eit nyoppretta DNT-ung og ulike tilbod innan idrett. Kommunen har ikkje 
etablerte ungdomsklubbar der ungdommen sjølv driv aktiviteten.  

Uorganiserte møteplassar 
Osterøy kommune har få tilrettelagde, uorganiserte møteplassar og fritidstilbod for born og ungdom. 
Det er varierande aktivitet i ungdomslaga, men nokre av dei har ulike arrangement der born og unge 
kan koma på fritida. Erfaringa til elevar ved Osterøy vidaregåande, var at det var utfordrande å 
arrangere sosiale samankomster for ungdom, då det vart eit problem med medbrakt alkohol Det er 
breiast tilbod for born i barneskulealder, då det er enklare å få nokon til å arrangera og ta ansvaret. 
Ungdommen samlast gjerne heime hjå kvarandre, men det kan vera utfordrande dersom ein er 
mange. På sumarstid samlast dei ofte på friluftsområda tilknytta badeplassane (Ungdomsrådet, 
2018).  

Utfordringar og behov 

Tilgjengeleg fritidstilbod – kva er det? 
I utgangspunktet er organiserte fritidstilbod tilgjengeleg for alle, sidan det er høve for alle å melda 
seg inn og delta. Likevel er det barrierar som gjer at nokre grupper ikkje deltek. Barnefattigdom er 

                                                           
3 Kostragruppe 10 er ei gruppering av kommunar etter folkemengde og økonomiske rammebetingelsar. 
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ein av hovudgrunnane til at fleire born ikkje deltek i fritidsaktivitetar. Føresette som har lågare 
betalingskapasitet unnlet gjerne å motivera borna til å delta på aktivitetar, og born i 
låginntektsfamiliar kjenner gjerne til situasjonen heime og unnlet å vise interesse for å skåna dei 
føresette. Fleire organisasjonar har ordningar der dei som har behov for det, kan sleppa å betale 
kontingent, for eksempel fripass i kulturskulen. Det er likevel få som nyttar seg av dette, då det kan 
opplevast stigmatiserande å be om friplass. Noko av utfordringa kan og liggja i at informasjonan ikkje 
når ut til målgruppa. 

Ei kjend utfordring er å nå ut til målgruppene med informasjon om tiltak og aktivitetar som me har i 
kommunen. Organisasjonane kommuniserer gjennom Facebook, med plakatar og gjennom møter 
med bekjente. Nokre aktivitetar vert formidla gjennom skulane som ranselpost. Organisasjonane på 
Osterøy treng einast om ein felles plattform for å kommunisera ut tilboda sine.  

Kommunen si rolle 
Kommunen har ei viktig rolle i tilretteleggjinga gjennom kulturskule og bibliotek. I tillegg er 
kommunen ein viktig aktør som medverkar med lokale til fritidsaktivitetar, styrearbeid og liknande.  

Kommunen har ei viktig rolle i å tilretteleggja for at frivillig sektor skal kunna veksa og utvikla seg. 
Kommunen bør i større grad sjå på korleis ein gjennom samarbeid mellom ulike einingar og frivillige 
organisasjonar kan nå born og unge som av ulike grunner ikkje deltek i idrett og kulturaktivitetar. 
Osterøy ligg langt under landsgjennomsnittet når det gjeld bruk av ressursar til kultur for born og 
unge (SSB, 2016). Kommunen som ein katalysator i kommunikasjon mellom lag og organisajonar og 
målgruppa, kan medverka til auka deltaking. Samarbeid mellom frivillige lag og organisasjonar og 
skulane kan medverka til at informasjon når ut til alle grupper. 

Idrettsråd – kulturråd 
Osterøy Idrettsråd  er eit samarbeidsorgan for idretten . Rådet samarbeider med kommunen om 
tiltak for å fremma fysisk aktivitet for born og unge. På same vis er det eit behov for eit kulturråd som  
kan vera kommunen sin samarbeidspartnar og høyringsinstans innafor kulturfeltet.  

Deltaking blant ungdom 
Ungdataundersøkinga viser at ungdomsskuleelevar i Osterøy kommune er mindre aktive i 
ungdomsklubb på fritida enn snittet i fylket eller resten av landet. Kommunen har ikkje noko aktiv 
ungdomsklubb i dag, men fleire aktive ungdomslag som driv aktivitetar i ungdomshusa og livsyns- 
organisasjonar som har ungdomsarrangement.  På landbasis ser ein at det er færre som deltek i 
ungdomsklubb i vidaregåande skule enn på ungdomsskuletrinnet (Ungdatasenteret, 2017). Tala 
frå ungdataundersøkinga viser at ungdomsskuleelevar i Osterøy kommune og har litt lågare deltaking 
i både idrettslag og anna organisert fritid (Ungdatasenteret & KoRus Vest Bergen, 2017).  

Dei føresette si rolle 
Deltaking på fritidstilbod i før- og barneskulealder er prega av at føresette styrer og tilrettelegg for 
aktivitet. Føresette er gjerne dei som presenterer tilboda for borna og dei har gjerne tettare 
oppfølging på dei ulike aktivitetane. Når borna kjem i ungdomsskulealder, er dei meir sjølvstendige i 
val av fritidstilbod, og informasjon om tilboda når gjerne ikkje ut til dei. Føresette har mindre tett 
oppfølging og det er større mogelegheit for at ein fell frå aktivitetar. Korleis ein prioriterer fritida si er 
også opp til ungdommane i større grad enn tidlegare. Tilbod i nærmiljøområdet til yngre born er 
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viktig for både deltaking og for å unngå mykje bilbruk. Dei eldre borna kan gjerne ha litt lenger 
reiseveg, då dei kan nytta seg av kollektivtransport. 

Ungdommen sine behov 
Ungdom i Osterøy kommune har uttrykt eit ynskje om eit tilbod som er ope på fritida, der ein kan 
koma og gå som ein vil utan å melde frå. Som eksempel tek dei fram ein FYSAK-hall med 
moglegheiter til å vere fysisk aktiv utan å aktivt melda seg inn i eit idrettsalg eller liknande. Dei 
ynskjer ein plass der ein kan vera utan å delta, sjå på andre som trenar, og møta folk. Dei ytrar eit 
ynskje om ein plass med kantine/kafé der ein og kan eta medbrakt, gjera lekser eller møte vener. Det 
er viktig at det er nettilgong i lokala (Ungdomsrådet, 2018). 

Unge vaksne sine behov 
Stadig fleire i aldersgruppa 18 – 25 slit med å fullføra utdanning og å kome inn på arbeidsmarknaden. 
Ein del av desse kjenner på einsemd og har psykiske helseplagar. For mange av desse unge vaksne 
kan deltaking i det frivillige organisasjonslivet gjere ein positiv forskjell (Regjerninga.no, 2014-2015).  

Kulturskulen med sine mange ulike tilbod kan medverka til å dekkja unge vaksne sine behov. 
Offentlege og frivillige aktørar må saman bli flinkare til å nå denne målgruppa med tilbod i kultur og 
idrett. Her kan det gjerast mykje med god kommunikasjon mellom einingane – eksempelvis 
kulturskulen og NAV. 

Strategiar og tilrådingar 
Kommunen må arbeida for å tilretteleggja for utvikling og kontinuitet i fritidstilbod for born og unge. 
Eit viktig fokus må vera å gjere fritidstilbod tilgjengelege for alle og arbeida mot eit inkluderande og 
mangfaldig osterøysamfunn. 

Frivilligpolitikk 
Frivilligpolitikken i kommunen vil leggja føringar for korleis kommune og frivillig sektor kan 
samarbeida for å utvikla og ivareta fritidstilboda. Kommunen som ein samarbeidspartnar med frivilig 
sektor, kan medverka ved å gjera fritidstilboda i kommunen kjende gjennom samarbeid med skular 
og barnehagar. Aktivitetsdagar og samarbeid med eksempelvis idrettslag kan opne mogelegheiter for 
auka deltaking i fritidsaktivitar, og i tillegg gje eit utvida tilbod i skule og barnehage.  

Fritids- og kulturarenaer 
Grunna folketalsveksten som er venta på Osterøy i åra framover, bør ein ny oppdatert kommunal 
samlingsarena for kultur vere eit tema. Kapasiteten i aulaen på Osterøy Ungdomsskule er begrensa 
og i Osterøyhallen er det ikkje kapasitet til meir aktivitet enn i dag. Det kan vera ein idé å sjå på desse 
behova i samanheng. Med eit kulturbygg i tilknytning til idrettshall og symjehall kunne ein ha felles 
foaje, kantine  og uteområde, som og kan vera eit naturleg samlingspunkt for ungdom. Kulturskule og 
bibliotek høyrer naturleg til i ei slik samlokalisering. På same måte som ein idrettshall genererer ny 
aktitivitet, vil ein sal tilpassa kultur leggja til rette for nye kulturtilbod av høg kvalitet. Det vil vera 
med på å gjera Osterøy til ein meir attraktiv kulturkommune. 

Kulturkontor 
Det er behov for eit bemanna kulturkontor med eigen ungdomskontakt. I eit slikt kulturkontor kan 
ein då koordinera aktivitetar i skjæringspunktet mellom bibliotek, kulturskule, frivilligkoordinator og 
foreiningslivet. Det er viktig at informasjonen er tilgjengeleg for alle instansar som treng det, og som 
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kan formidle tilboda direkte til dei som har behov. Eksempel på dette kan vera barnevernet eller 
helsestasjonen. 
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7. SAMFUNNSENGASJEMENT OG PÅVERKNAD 

Innleiing 
Eit demokratisk samfunn kviler på at alle har like rettar og høve til å delta i 
avgjerdsprosessar. Born og unge sine rettar til engasjement og påverknad er nedfelt i 
ulike lovverk og planar. FN sin barnekonvensjon artikkel 12 slår fast at alle born har rett 
til å seie meininga si i alt som vedkjem dei, og barnet sine meiningar skal det leggjast 
vekt på. For born og unge i Noreg er dette fyrst og fremst knytta til det nære 
oppvekstmiljøet der dei bur, går på skule og der dei oppheld seg på fritida.  

Mellom anna skal skulen leggja til rette for at born og unge skal få læra kva demokrati 
betyr i praksis (Kunnskapsdepartementet, 2017). Det inneber at elevane får vera med og 
vurdera eige skulemiljø og innhaldet i undervisninga. Då er det viktig at det finst 
velfungerande fora der elevane kan bli høyrde. Plan- og bygningslova (§ 5-1) pålegg 
kommunen å sikra aktiv medverknad for born og unge. Skal ein planleggja for framtida, 
er det viktig at dei ein planlegg for, får høve til å påverka i avgjerdsprosessane. 

MÅL: Å leggja til rette for at alle born, ungdom og unge vaksne kan medverka til å 
utvikla lokalsamfunnet. Å ta born si involvering, medverknad og engasjement på alvor, 
og gje dei reell påverknad i avgjerdsprosessar. 

Dagens arena for medverknad 
Elevråd 
Ifølgje Opplæringslova § 11-2 skal det ved kvar grunnskule for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vera 
eit elevråd med representantar for elevane (Kunnskapsdepartementet, 1998). På vidaregåande skule 
skal det vera med elevar frå alle trinn. Elevråderepresentantane kan ta opp saker som klassane 
meiner elevrådet bør ta vidare med rektor. Elevrådet skal fremja fellesinteressa til elevane på skulen 
og arbeida for å skapa godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal og kunna uttala seg i - og koma med 
framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. For mange born og unge vil deltaking i eit elevråd 
vera fyrste erfaring med å delta i eit demokratisk organ. Dette gjer elevrådet til ein viktig trenings- og 
læringsarena og kan motivera den enkelte til å delta i demokratiske prosessar i kommunen. 

Osterøy vidaregåande skule er medlem i Elevorganisasjonen, som og er eit eksempel på ein arena for 
medverknad. Elevorganisasjonen arbeider for at elevar og lærlingar skal bli høyrde i saker som gjeld 
læringskvardagen deira (Elevorganisasjonen, 2018). 

Ungdomsråd 
Bakgrunnen for å oppretta Ungdomsråd er at ungdom skal få seia si meining om tema som er viktige 
for born og unge, mellom anna om politiske vedtak og planar i kommunen som vedgår dei. Vidare 
skal dei og kunna ha eigne aktivitetar, og fremja eigne saker i kommunen. Det er opp til kvar enkelt 
kommune kva organisering ein ynskjer for medverknad av ungdom (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 1993). Det er rådet sjølv som vel kva saker dei skal arbeida med.  

Ungdomsrådet i Osterøy kommune vart etablert i 2014 og kommunen har vore ansvarleg for  å stilla 
med koordinator for rådet. Dette medverkar til betre kontinuitet i møta. I vedtektene til Osterøy 
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ungdomsråd går det fram at det skal vera 11 hovudrepresentantar: 5 elevar frå Osterøy 
Ungdomsskule, 3 elevar frå Danielsen Ungdomsskule og 3 elevar frå Osterøy Vidaregåande skule. 

Politiske ungdomsparti 
Ungdomsparti kan vera ein viktig arena for rekruttering av nye, yngre medlemmer til politiske parti 
og seinare til heradsstyret. Osterøy har nokre få politiske ungdomsparti, men og medlemar i 
regionalt fylkesparti i Hordaland (Nøkkelinformantar politiske parti Osterøy, 2018).  

Digitalt engasjement  
Politisk engasjement blant unge blir i større grad uttrykt gjennom sosiale media. Dette kan handla 
om spesielle enkeltsaker eller ulike organisasjonar sitt arbeid lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
Sosiale medium kan vera ei viktig plattform både for å fremja saker og for å få fram synspunkt, også i 
Osterøy. Digitale løysingar gjer det mogleg for elevråd, ungdomsråd, politiske ungdomsparti, 
interessegrupper og kommune til å skapa samfunnsengasjement og å påverka avgjerdsprosessar. 

Lag og organisasjonar  
I dei fleste lag og organisasjonar på Osterøy finn me ungdom og unge vaksne involvert i drift og styre. 
Dei har roller som trenar og instruktør og ofte medverkar dei med praktisk innsats eller synspunkt 
som betyr noko for andre born og unge sine oppvekstkår. Unge i lag og organisasjonar er ofte 
positive rollemodellar i sitt nærmiljø og utgjer eit potensiale i forhold til å auka 
samfunnsengasjement og påverknad. Lag og organisasjonar speler og ei viktig rolle i 
demokratiopplæring gjennom medverknad i organisasjonane (Wollebæk, et al., 2000).  

Utfordringar og behov 
Verdien av deltaking 
Deltaking i frivillige organisasjonar har fleire viktige funksjonar, men den viktigaste for kvart individ er 
nok den sosialt integrerande funksjonen. Organisasjonar som medverkar til sosial integrasjon speler 
ei viktig rolle for sosial stabilitet og eit velfungerande demokrati (Wollebæk, et al., 2000). Ulike 
organisasjonstypar har gjerne ulik verdiskaping. Eksempel på dette kan vera den sosiale ramma kring 
eit aktivt  medlemsskap i eit idrettslag, der ein deltek i sosialt samspel med dei andre på fotballaget, 
men og med trenarar og andre som er tilknyta idrettslaget. Dette utviklar både tilhøyrsle og 
forplikting til å stille opp for medspelarar og idrettslag. Engasjement i styret i idrettslaget kan gje 
høve til å påverke saker i ein større grad. Dette kan vere avgjersle om anleggsutbygging eller arbeid 
for å heva kvaliteten på klubben. Begge engasjementa kan gje kjensle av meistring og felleskap, men 
det siste eksemplet har gjerne større grad av medverknad. Vidare så finn ein at personar som har 
vore involverte i lag- og organisasjonsarbeid i større grad engasjerer seg i samfunnet og politisk 
arbeid enn dei som ikkje har tilknyting til organisasjonslivet. Tilretteleggjing for 
ungdomsengasjement er altså med på å styrka samfunnsengasjementet og lokaldemokratiet på lang 
sikt (Wollebæk, et al., 2000). Ei utfordring med rekruttering av ungdom til organisasjonsarbeid er at 
grupper med låg sosioøkonomisk status sjeldan deltek. Dermed får ein ikkje representert breidda i 
samfunnet og stemma til sårbare grupper kan falle bort.  

Koordinering for kontinuitet og utvikling  
Ungdom har behov for tilrettelagde fora for å nå fram med si stemme. Elevråd, ungdomsråd og 
ungdomspolitiske parti er viktige arenaer. Korleis desse fungerer i praksis vil i stor grad avhenga av 
korleis kommunen, den enkelte skule og dei ulike partia tilrettelegg og motiverer unge til å engasjera 
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seg. Eit sentralt spørsmål blir kva strategi og rutiner som må til for å sikra at born og unge får høve til 
å meina noko i saker som vedkjem dei. 

Ungdomsrådet i Osterøy kommunen fortel at det ikkje er rutiner for at medlemmane tek opp tema 
når dei kjem tilbake til sin skule etter eit møte. Det er heller ikkje kommunisert til medelevar at dei er 
kontaktpersonar som kan ta opp saker på vegne av andre. I følgje ungdomsrådet er det ikkje godt 
nok kjent blant medelevar kva saker dei arbeider med og kan ta vidare til elevrådet (Ungdomsrådet, 
2018). Det er behov for eit meir systematisk arbeid i ungdomsrådet, slik at ungdommen har reell 
påverknad i saker. 

Strategiar og tilrådingar 
Ta born og unge si stemme på alvor 
I tida framover vil eit velfungerande elevdemokrati ha ei stor verdi då ein forventar større grad av 
elevmedverknad i undervisnings og vurderingsarbeidet i skulen.  Det er difor viktig å leggja til rette 
for forum som elevråd og ungdomsråd i kommunen. Desse råda er igjen ein rekrutteringsarena for 
politiske parti i kommunen og anna styre- og organisasjonsarbeid. Osterøy kommune bør ha ei 
sentral rolle i tilrettelegging, opplæring og koordinering av ulike fora, lag og organisasjonar for born- 
og unge sitt samfunnsengasjement. For å ha kontinuitet i arbeidet, bør ein ha tilsette som har 
hovudansvaret for å driva arbeidet framover. Ein ser det som avgjerande at det vert etablert eit 
samarbeid mellom elevråda på skulane og ungdomsrådet for å sikra opplæring i demokrati og 
informasjonsflyt, og gje ungdommen høve til å fremja saker som er viktige for dei. Samarbeid mellom 
koordinator for ungdomsråd og kontaktlærarar for elevråda kan vera nøkkelen til ein betre 
kommunikasjon mellom dei ulike fora. For å sikra kontinuitet og framdrift i arbeidet, må det nyttast 
ressursar i skulen til å sikra dette, og arbeidet må forankrast i kommunen.  
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Delmål 1  
Mangfold/ 
nkludering/toleranse 

Strategi Tiltak Ansvarsområde Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering/mål
ing 

Born, ungdom og unge 
vaksne skal utøva og 
forstå verdien av 
mangfald, inkludering og 
toleranse. Osterøy 
kommune skal ha 
nulltoleranse for 
utestenging og mobbing. 
 

Ha fokus på at alle born og unge i 
barnehage og skule har vener og 
lærer seg sosiale ferdigheter . 
 

Sikra implementering av programmet 
«Vere saman» som har fokus på læring 
av sosial kompetanse gjennom leik i 
barnehagen 
 
Utvikla, ferdigstilla og implementere 
handlingsplan for sosial kompetanse 

Barnehagestyrarar 
 
 
 
 
 
Rektorar i lag med sektorleiinga  

Heile planperioden 
 
 
 
 
 
2019 
 

Ordinær drift 
 
 
 
 
Ordinær drift 

Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom bhg-
leiinga og 
sektorleiinga. 
 
 
 
2021 

Utjamne sosiale forskjeller blant 
born, ungdom og unge vaksne i 
Osterøy kommune. 
 
 
 

Gjere kultur- og fritidstilbod tilgjengeleg 
for alle ved å: 
• oppretta utstyrssentral for gratis 

utleige av forskjellig fritidsutstyr. 
• innføra friplass i kulturskulen og i 

frivillig sektor/ idrettslag 
• oppretta eigne tilpassa fritidstilbod 

for sårbare unge vaksne 
 

Rådmann/politisk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2021 
 
 
2020 
 
 
 
2020 
 
 
 
 

 
 
Auka løyving 
 
 
Auka løyving 
 
 
 
Auka løyving 
 
 
 
 

 

Osterøy kommune skal ha eit 
mobbefritt opplærings- og 
fritidstilbod. 
 
 
 
 

Systematisk mobbeførebygging i skule og 
barnehage ved: 
 
Gode rutiner for handtering av mobbing i 
skule og barnehage 
 
Alle skulane skal ha eit evidensbasert 
mobbeprogram som er i aktiv bruk i 
skulen eller handlingsprogram for eit 
trygt og godt skulemiljø. 
 
 
Systematisk haldningsskapande arbeid 
blant:  
• born og unge eksempelvis ved 

samlingar som #Heng deg og 
#Veke6 

• alle som arbeider med born og 
unge 

Rektorar og barnehagastyrarar 
 
 
Rektorar og barnehagastyrarar 
 
 
Rektorar 
 
 
 
 
 
Sektorleiar for oppvekst, undervisning 
og kultur 

Heile planperioden 
 
 
 
Heile planperioden 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
Heile planperioden 

Ordinær drift Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
bhg/skule-leiinga og 
sektorleiinga 
 
 



  

Delmål 2  
Relasjonar 

Strategi Tiltak Ansvarsområde Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering/mål
ing 

Born og ungdom i Osterøy 
kommune skal oppleva å 
ha gode relasjonar til 
andre born og vaksne i 
heimen, barnehagen, på 
skule og på fritida. Med 
oppleve meiner me frå 
barnet sitt utgangspunkt. 

Auka foreldre/føresette sin 
kunnskap om tilknyting og samspel. 

Tilby evidensbaserte kurs og rettleiing til  
føresette  som har barn frå spebarnsalder 
til unge vaksne. 
 
 
 
Tilby kurs for tilsette i 
relasjonskompetanse. 

Familiens hus 
 
 
 
 

Heile planperioden 
 
 
 

Behov for auka 
ramme då mange av 
kursa må haldast på 
kveldstid. 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 

Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
tenestene i Familiens 
hus og sektorleiinga 

Auka den faglege kompetansen om 
relasjonar hjå vaksne i arbeid med 
born og unge. 
 
 
 
 
 
 
 

Nytta evidensbaserte metoder/verktøy i 
høve relasjonsbygging for born i skule og 
barnehage. 
 
Sikra tilstrekkeleg implementering av ny 
kunnskap i organisasjonen, eksempelvis 
av «Vere saman» og «læringsmiljø-
prosjektet». 
 
 
Utvikle verktøy for evaluering av arbeidet 
med relasjonar.  

Rektorar og barnehage-styrarar 
 
 
Sektorleiar for oppvekst, undervisning 
og kultur 
 
 
 
Sektorleiar for oppvekst, undervisning 
og kultur 

Heile planperioden 
 
 
 
 
Heile planperioden 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 

Ordinær drift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
skule/bhg og 
sektorleiinga 
 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
sektorleiar og 
rådmann 
 
 
2022 
 

Fokus på å auke born sin 
samspelkompetanse. 
 
 

Setja fokus på relasjonsskapende 
aktiviteter i bhg, skule/ SFO og heim. 
 
Oppretta møteplassar på dagtid for born 
som ikkje går i barnehage, som til dømes 
open barnehage, småbarnstreff, møte- og 
leikeplassar. 

Rektorar og barnehage-styrarar i 
samarbeid med føresette 
 
Sektor for samfunnsutvikling og 
kommunal-teknikk, sektor for 
oppvekst, grendalag, lag og 
organisasjonar 

Oppstart 2020 
 
 
 
 
Oppstart 2020 

 
 
 
 
 
Investerings-
budsjett - årleg 
løyving. Open bhg 
vil ha behov for 
driftsmidlar 

2022 



Delmål 3  
Psykisk og fysisk helse 

Strategi Tiltak Ansvarsområde Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering/mål
ing 

Osterøy kommune skal 
leggja til rette for utvikling 
av god psykisk og fysisk 
helse for alle born og unge 
i Osterøy kommune 

Fremja psykisk helse gjennom: 
• å forebyggje og handtere 

mobbing 
• gode tiltak ved skulefråvær 
• å førebyggje lærevanskar 
• Sikra born og unge trygge 

omsorgsrammer 
 
• sikra at born og unge sjølv har 

kompetanse på kropp og 
grenser 

 
• meistring av eige liv 

 
 

 

 
Sjå mangfald/inkludering/tolernse 
 
Sjå læring 
 
Sjå læring 
 
Sikra at tilsette i barnehage og skule har 
kompetanse til å oppdage og bistå born 
som lever i utrygge omsorgsrammer 
 
Undervisning 
 
Undervisning om livsmeistring i skulen; 
t.d. psykisk helse og personleg økonomi. 
Sikra kompetanse om tema hjå dei tilsette 
gjennom utviklingsarbeid/kursing 

 
Rektorar i samarbeid med Familiens 
hus 
 
 
 
 
Sektorleiinga i samarbeid med 
Familiens hus 
 
 
Helsestasjon  

 
Oppstart 2020 
 
 
 
 
 
Planperioden 

 
Ordinær  drift 
 
 
 
 
Ordinær drift 

 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
rektorane, tenestene 
i Familiens hus og 
sektorleiinga 

Fremja fysisk helse gjennom:  
• fokus på kosthald og 

livsstilsval. 
 

 
 

 
• tilretteleggje for ein aktiv 

kvardag for alle born og unge. 
 

• sikra eit mangfaldig 
fritidstilbod for born og unge, 
utan betydelige økonomiske 
tersklar for deltaking. 

 
• fokus på born og unge si 

seksuelle helse 
 
• førebyggje RUS-problematikk 

 

 
Lære om kosthald og verknadene av fysisk 
aktivitet i barnehage og skule  
 
Etablera pilotprosjekt med servering av 
skulemat på ein barneskulane 
 
Sikra fysisk aktivitet med tilhøyrande 
fasilitetar i skule/barnehage som legg til 
rette for meistring for alle 
 
Sjå mangfald, inkludering og toleranse 
Sjå kultur og fritid 
 
 
Systematisk  tilby undervisning og 
rettleiing om seksuell helse på 
helsestasjon, i barnehage og skule 
 
 
Fylgje nasjonal rettleiar om førebyggjing 
av usunne rusvanar 
 
Opprette SLT koordinator 
 (Samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsførebyggjande tiltak)  

 
Rektorar og Barnehagetyrarar.  
 
 
Sektorleiinga 
 
 
Rektorarar og bhg-styrarar. + sjå 
fysisk oppvekstmiljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsestasjonen/skulehelsetenesta 
 
 
Sektorleiar 

 
Planperioden 
 
 
2021 
 
 
Planperioden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planperioden 
 
 
Planperioden 
 
 
2020/21 

 
Ordinær drift  
 
Prosjekt-midlar 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinær drift 
 
Ordinær 
drift 
 
Søke tilkskot 
 

 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklings- 
samtaler mellom 
rektorar/styrarar og 
sektorleiinga 
 
 
 
Sjå over. 
Kontroll av 
uteopphaldsareala 
ved 
vaktmestertenesta 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklings- 
samtaler mellom 
helsestasjonen og 
sektorleiinga 

  



Delmål 3 side 2 Strategi Tiltak Ansvarleg Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering 

Redusera psykisk uhelse: 
 
• oppdaga og gje born og unge 

tidleg og god hjelp ved 
skeivutvikling  
 
 
 
 
 
 

• Vidareutvikle kommunale 
helsetenester som er lett 
tilgjengeleg, inkluderande og 
fleksible i møte med brukaane 
sine behov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• styrka kompetansen på 
psykisk helse for 
omsorgspersonar i kvardagen 
til born og unge 
 

 
 
Gje tilsette i bhg og skule kompetanse for å 
oppdaga og handtera skeivutvikling hjå 
born og unge 
 
Godt samarbeid mellom helsetenester, bhg 
og skulane 
 
 
Gje ut god informasjon om kva hjelpetilbod 
som finst, til tenesteapparatet og 
foreldre/føresette 
 
Tilby opne og ikkje stigmatiserande 
hjelpetenester nær der born og unge lever 
sine liv. T.d. open dør/drop in 
 
Ha system som sikrar tidleg kontakt med 
hjelpetilbod.  
 
 
Tilby kurs og rettleiing til foreldre/føresette 
og tilsette på skular og barnehagar om 
psykisk helse 

 
 
Familiens hus 
 
 
 
 
Sektorleiinga 
 
 
 
Sektorleiinga i samarbeid med 
Familiens hus 
 
 
Familiens hus 
 
 
 
 
Alle einingar i samarbeid med 
sektorleiinga 
 
 
Familiens hus i samarbeid med skule 
og bhg 
 
 
 

 
 
Planperioden 
 
 
 
 
Planperioden 
 
 
 
Planperioden 
 
 
 
 
Planperioden 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
Planperioden 
 
 

 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 
Ordinær drift 
 
 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 
Auka løyving  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
Familiens hus og 
sektorleiinga 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
Familiens hus, 
rektorar/styrarar og 
sektorleiinga 
 
Sjå over 
 
 
 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
Familiens hus og 
sektorleiinga 
 
Evaluerast årleg i lag 
med alle einingar. 
 
 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
Familiens hus, 
rektorar/styrarar og 
sektorleiinga 

Redusera fysisk uhelse gjennom:  
 
• å sikra tidleg oppdaging av 

skeivutvikling  
 

• rettleing, hjelp og 
tilretteleggjing 

 

 
 
Faste kontrollar på helsestasjonen 
 
 
Sjå mangfald, inkludering og toleranse 
Sjå fysisk oppvekstmiljø 
Sjå kultur og fritid 

 
 
Helsestasjonen 

 
 
Planperioden 

 
 
Ordinær drift 

 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklings-
samtaler mellom 
helsestasjonen og 
sektorleiinga 
 

  



Delmål 4  
Læring 

Strategi Tiltak Ansvarleg Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering 

Osterøy kommune skal 
medverka til at born, 
ungdom og unge vaksne i 
kommunen utviklar 
relevant kunnskap, 
dugleik, haldningar og 
evne til omstilling for å 
leve eit godt liv som 
individ og medborgar  

Alle born skal oppleva at barnehage 
og skule er ein trygg og god stad å 
vera. 

Implementera og evaluere program for 
relasjonsbygging i barnehage og skule  
 
Iverksetja, evaluering og utvikling av 
utviklingsteam i barnehage og skule 
 
Utvikla og evaluera tett samarbeid med 
helsejukepleiar og PPT 
 
Utvikla eit samarbeid om gode læringsvilkår 
for elevane mellom barnehage/skule og 
foreldre/føresette 
 
Utvikla ulike handlingsstrategiar for å unngå  
og handtera skulevegring 
 

Bhg-styrarar og rektorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sektorleiing 

Planperioden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Ordinær drift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
rektorar/styrarar og 
sektorleiinga 
 

 
 
 
Arbeide med å  
førebyggje, avdekka og stoppa 
mobbing. 
 

Sjå og mangfald, inkludering og toleranse 
 
Halda fram arbeidet med 
trivselsleiarordninga 
 
Alle off.skular må gjennomføre ikkje-
anonym mobbeundersøking minimum årleg. 
Setja inn tiltak etter behov 

 
 
Rektorar 
 
 
Rektorar 

 
 
Planperioden 

 
 
Ordinær drift 

 
 
Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom 
rektorar/styrarar og 
sektorleiinga 
 

Arbeida for gode overgangar 
gjennom heile utdanningsløpet. 

Vidareutvikla, evaluera og revidera felles 
planar for gode overgangar.  
Til dømes:  
Heim – bhg 
Bhg - bhg 
Bhg – skule 
Skule - skule 
Skule - arbeidsliv 

Rektorar og barnehagestyrarar Rullering 
annankvart år 

Ordinær drift 2020 

Elevane skal oppleva praktisk, 
variert og relevant undervisning 
(PVR). 

Nytte PVR – metoden (Praktisk-Variert-
Relevant undervisning) i alle fag 

Rektorar Planperioden Ordinær drift Evaluerast årlig 
gjennom 
kvalitetsutviklings-
samtaler mellom 
rektorar og 
sektorleiinga 
 

Tilretteleggje for at elevene skal 
tilegne seg 21ste århundre 
ferdigheter som: 
Kritisk sans 
Kommunikasjon 
Samarbeid 
Kreativitet 
 

Felles kompetanseheving for alle tilsette i 
Osterøy-skulen 

Sektorleiar 2019 og ut 
planperioden 

Ordinær drift pluss 
tilskotsmidler. 

Undervegsevaluering 
i 2021. 
 
 
 
 
 
 

 



Delmål 4 side 2 Strategi Tiltak Ansvarleg Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering 
 Alle born og unge skal ha god 

språkutvikling i barnehage og skule 
Implementera strategisk plan for 
språkarbeid i Osterøy kommune for mellom 
anna for å avdekka og  handtera lese- og 
skrivevanskar tidleg. 
 
Arbeida systematisk og målretta for å støtta 
fleirspråklege born i barnehage og skule. I 
tillegg fokus på morsmålundervisning og 
bruk av tolk. 
 
Arbeida  med grunnleggande dugleik i lesing 
 
Arbeida for systematisk og analytisk arbeid 
med kartleggingsverktøy 
 
Utarbeida ein plan for skulebiblioteka i eit 
samarbeid mellom biblioteket og skulane 
der bokbussen får ein viktig rolle. 
 

Sektorleiar for oppvekst, 
undervisning og kultur i samarbeid 
med biblioteket, barnehagestyrarar 
og rektorar 

Oppstart 2019 Ordinær drift   og 
tilskotsmidler 

Undervegsevaluering 
i 2020 

Arbeida for at born  skal tileigne 
seg digitale dugleikar og digital 
dømmekraft 
 

Nytta digitale læremiddel  på ein kreativ og 
skapande måte  
 
 

Rektorarar og barnehagestyrarar Planperioden Ordinær drift Undervegsevaluering 
i 2020 

Arbeida for profesjonelle 
medarbeidarar på alle nivå. 
 

Tilretteleggja for at oppvekstsektoren er ein  
lærande organisasjon . 
 
Knytte saman funn i kommunen sin 
medarbeidarundersøking (10-faktor) til 
organisasjonsutviklingsarbeidet i einingane. 
 
Utarbeida ein strategisk kompetanseplan for 
sektoren 

Oppvekstleiarane 
 
 
 
 
 
 
Sektorleiinga i lag med HR – 
avdelinga 

Planperioden Ordinær drift  

 Sikra at flest mogleg av elevane 
gjennomfører vidaregåande 
opplæring  

Gjennomføra tiltak som er med på å hindra 
fråfall 
 
Jobba for å sikra alle elevar læreplass – 
vurdera å oppretta ein garantiordning 

Sektorleiinga i samarbeid med dei 
vidaregåande skulane og OTPPT 

Planperioden Ordinær drift Undervegsvurdering i 
2021 

  



  

Delmål 5  
Fysisk oppvekstmiljø. 

Strategi Tiltak Ansvarlig Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering 

Osterøy kommune skal ha 
eit fysisk oppvekstmiljø 
som er trygt for born, 
ungdom og unge vaksne, 
og som legger til rette for 
betre fysisk helse, 
aktivitet, sosial 
interaksjon og inkludering. 

Ivareta tilgjengeleg natur. 
 

Drive berekraftig arealforvaltning 
 

Planavdeinga  og politisk nivå Planperioden Ordinær  drift KOSTRA-
rapportering 

Gjera det enklare for alle grupper å 
ferdast i naturen.  
 

Opprette lågterskeltilbod, som til dømes 
nærsti med tilkomst for rørslehemma born 
og unge  

Sektor for samfunnsutvikling og 
kommunalteknikk, samt frivillige lag 
og organisasjonar 

Planperioden Ordinær drift og 
tilskot 

 

Sikre tilgjengelege, innbydande, 
vedlikehaldne og varierte møte- og 
leikeplassar plassar med god 
kvalitet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartlegge behov og sikra gode 
møteplassar/uteområder i alle 
bustadområde 
 
 
 
Utarbeida lokal rettleiar for leikeplassar og 
uteområder  
 
Etablera og  vedlikehalde gode uteområde 
for alle aldersgrupper i barnehagane og på 
skulane 
 
Sikra at det i tilknyting til kommunale bygg  
finst  interaksjonssone for fysisk aktivitet og 
sosial interaksjon 

Sektor for samfunnsutvikling og 
kommunalteknikk, samt frivillige lag 
og organisasjonar 
 
Sektor for samfunnsutvikling og 
kommunalteknikk 
 
Sjå over 
 
 
 
Sjå over 

Planperioden 
 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
Planperioden 
 
 
 
Planperioden 

Ordinær drift 
 
 
 
 
 
Ordinær drift 
 
 
 
Årleg løyving på 
investeringsbudsjettet 
 
 
Årleg løyving på 
investeringsbudsjettet 

 
 
 
 
 
 
Neste planperiode 

Etterstrebe universell utforming og 
god bygningsmessig kvalitet på 
eksisterande og nye offentlege 
bygg  
 

Kartleggja tilstanden til  
eksisterande bygg og gjere naudsynte 
endringar 
 
 
 

Sektor for samfunnsutvikling og 
kommunalteknikk 
 

Planperioden Ordinær drift 
 

 

Sikra trygg tilkomst til barnehage 
og skule for alle 
 

Arbeida for fortau/gang og sykkelvegar i 
kommunen 
 

Politisk nivå/ 
Sektor for samfunnsutvikling og 
kommunalteknikk 
 

Planperioden Investeringsbudsjett 
Regionalt tilskot 

 

Leggja til rette for tilstrekkelege og 
varierte idrettsanlegg i kommunen  
 

Revidera kommunedelplan for idrett, 
frilftsliv og fysisk aktivitet 

Rådmannen Planperioden Ordinær  drift Neste planperiode 



  

Delmål 6  
Kultur og fritid 

Strategi Tiltak Ansvarsområde Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering 

Born, ungdom og unge 
vaksne i kommunen skal 
ha eit variert, tilpassa og 
tilgjengeleg kultur- og 
fritidstilbod 

Bevare og utvikla tilboda me har i 
dag 
 
Auka kunnskap og 
informasjonsflyt om dei ulike 
tilboda 
 
Skape dialog og samarbeid mellom 
tenestene i kommunen og frivillig 
sektor 
 
Tydeleggjere kultur som eit eige 
tenesteområde 
 

• Vidareutvikla kulturskulen og 
biblioteket  sine tilbod for barn, unge 
og unge vaksne. 

• Oppretta kultur- og fritidskontor med 
ungdomskoordinator 

• Kommunen skal ha ansvar for dialogen 
med frivillig sektor 

• Oppretta kulturråd 
• Oppretta portal/nettside med 

informasjonsdeling/ oversikt over 
tilboda og organisering/utvikling av 
desse 

• Laga kulturplan 
• Oppretta samarbeid mellom kultur- og 

fritidslaga og barnehage og skule 
 
 

Kulturskulerektor og bibliotekleiar 
 
Rådmannen 
 
Frivilligkoordinator 
 
Politisk nivå 
 
Frivilligkoordinator 
 
 
Rådmannen 
 
Sektorleiinga i lag med 
frivillikoordinator 
 

Planperioden 
 
 
2020 
 
Planperioden 
 
2020 
 
2020 
 
 
2020 
 
2020 

Ordinær drift 
 
 
Auka løyving 
 
Ordinær drift 
 
Som over 
 
Som over 
 
 
Som over 
 
Som over 

Årlege 
kvalitetsutviklings-
samtalar frå 2019. 
2022 
 
Neste planperiode 
 
2021 
 
Neste planperiode 
 
 
2022 
 
 
Neste periode 

Sikra arenaer for 
aktivitet/møteplass 
 

• Oppretta kulturhus/fleirbrukshus 
• Oppretta open hall (FYSAK) 
• Ta i bruk eksisterande 

bygg/ungdomshus til uformelle 
møteplassar og ungdomsstyrte 
aktivitetar 

• Etablera samarbeid mellom 
kulturskulen og NAV om kulturtilbod til 
sårbare unge vaksne  

• Sikra god breidde i idrettstilboda 
• Sjå og delmål 2 Relasjonar 
 

Rådmannen 
Rådmannen 
 
Lag og organisasjonar 
 
 
Sektorleiar OUK og sektorleiar HOS 
 
Idrettsrådet 
 

2021 – 23 
2021 -  23 
 
Planperioden 
 
 
2020 
 
 
Planperioden 

Investeringsbudsjett 
Som over 
 
Tilskotsmidlar 
 
 
Ordinær drift 
 
 
Tilskotsmidlar 

 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
2022 



Delmål 7 
Samfunnsengasjemnt og 
påverknad 

Strategi Tiltak Ansvarsområde Tidsperspektiv  Økonomi Evaluering 

Osterøy kommune skal 
leggja til rette for at alle 
born, ungdom og unge 
vaksne kan medverka til å 
utvikla lokalsamfunnet, og  
kommunen skal ta born si 
involvering, medverknad 
og engasjement på alvor, 
og gje dei reel påverknad i 
avgjerdsprosessar. 

Utvikla gode strukturer og arenaer 
for medverknad. 
 
Auka deltaking i råd og utval. 
 
 
 
 
 
 
------------- 
Leggja til rette for at saker som 
vedkjem born og unge vert 
formidla til dei og at deira stemme 
vert høyrd. 

Tilretteleggja for medverknad på digitale 
plattformer som born og unge brukar 
 
Sikra gode rammer for 
elevrådet/ungdomsrådet og sikra samarbeid 
mellom elevrådet og ungdomsrådet 
 
Tilretteleggja for fleire «øvingsarenaer» for 
styre- og organisasjonsarbeid i barnehage, 
skule og frivillige lag og organisasjonar 
 
Lage rutiner for samarbeid og medverknad 
mellom kommunen, skulane og 
ungdomsrådet/elevrådet 
 
Oppretta ungdomskontakt/ 
ungdomskoordinator og 
styrka rolla til barnerepresentanten 
 

Frivilligkoordinator 
 
 
Rektorar i samarbeid med 
frivilligkoordinator 
 
 
 
Barnehagestyrarar, rektorar i 
samarbeid frivilligkoordinator 
 
Sektorleiinga 
 
 
 
Rådmannen 

2020 
 
 
2020 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
2021 
 
 
 
2020 

Auka løyving 2020 
 
Ordinær drift 
 
 
 
 
Ordinær drift 
 
 
 
Som over 
 
 
 
Auka løyving 2020 

2022 
 
 
2022 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
Som over 
 
 
 
2022 

 



SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
048/19 Plan- og kommunalteknisk utval PS 08.05.2019 
025/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Heradsstyret PS 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Viviann Kjøpstad 14/935 

1.GONGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING HOLMANE NÆRING-FOTLANDSVÅG 
PLANID 12532013004

Plankart planID 12532013004 Holmane næring 
Holmane næring, Fotlandsvåg - Føresegner_datert160419 
Holmane næring, Fotlandsvåg - Planskildring 
Holmane næring, Fotlandsvåg - VA-rammeplan 
Illustrasjonsplan_Holmane næring 
Holmane næring - Fotlandsvåg - Skredfarekartlegging 
Holmane næring, Fotlandsvåg - Innledende miljøundersøkelser 
Holmane næring, Fotlandsvåg - konsekvensutgreiing for natur 
Holmane næring, Fotlandsvåg - Landskapsbilete 
Holmane næring, Fotlandsvåg - Marinarkeologiske registreringar 
Holmane næring, Fotlandsvåg - ROS-analyse 
Notat om mulighet for utfylling-  615760-RIG-NOT-001_rev01 
Merknader og uttaler til oppstart 
Merknadskommentarer - Planoppstart 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Framlegg til detaljregulering Holmane næring- Fotlandsvåg planID 12532013004 med plankart 
datert 10.04.19, føresegner datert 16.04.19, planskildring datert 10.04.19 og VA rammeplan datert 
18.03.19 med tilhøyrande dokument vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av 
plan-og  bygningslova § 12-10. 

Før detaljreguleringa vert vedteken skal reell faresonekartlegging med sone for skredfare 1/100, 
1/1000 og 1/5000 vere gjennomført og kartfesta i plankartet.  

Saksopplysningar: 
Saka gjeld detaljregulering av næringsområde i Fotlandsvåg – detaljregulering Holmane næring. 



Hovudformålet med planarbeidet er å utvida eksisterande næringsområde gjennom utfylling i sjø og 
legge til rette for langsiktig områdeutvikling. Planframlegget er ikkje i samsvar med kommuneplanen 
sin arealdel (KPA) då den legg opp til fylling i sjø for å få eit heilskapleg næringsområde der 
eksisterande småbåthamn er lokalisert i dag. I KPA er området for utfylling avsett til bruk og vern av 
sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.  

Tiltakshavar for plan er Lonevåg beslagfabrikk AS og utførande konsulent er Asplan Viak. Planforslag 
vert å sende på høyring og offentleg ettersyn.  

Politisk handsaming: 

Saka skal avgjerast i Heradsstyret.  

Saka skal handsamast i plan-og kommunateknisk utval og formannskapet. 

Planområdet omfattar gbnr 96/17 m.fl og er på om lag 75 daa næringsområde. Oppstarten av 
planframlegget vart kunngjort første gang i 2013 med ei kunngjering med utvida planområde inn til 
veg til skulen i 2014. 

Planforslaget er regulert til føremål under; 

1. Bygg og anlegg; næringsføremål og kommunaltekniske anlegg

2. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur; køyreveg, fortau, anna veggrunn-teknisk og
anna veggrunn -grøntareal

3. Grønstruktur; Naturområde

4. LNFR; Spreidd fritidsbustad –naust

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag; Hamneområde i sjø og naturommråde i sjø og vassdrag

6. Omsynssoner; Frisikt og bevaring kulturmiljø.

Planforslaget omfattar: 

1. Plankart

2. Føresegner



3. Planskildring

5. VA-rammeplan

6. Illustrasjonsplan

7. Skrefarekartlegging

8. Innledende miljøundersøkelser

9. Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar

10. Landskapsbilete

11. Marinarkeologiske registreringar

12. ROS-analyse

13. Notat om mulighet for utfylling- Multiconsult

14. Notat - Merknader og uttaler til oppstart

15. Merknadskommentarer -planoppstart

Bakgrunn for planforslaget 

Næringsverksemdene på området i dag er Lonevåg beslagfabrikk AS - Lobas, HBH innreiing 

(leigar hos LOBAS), Oster Transport og Entreprenør AS, Osterfjord Maskinstasjon AS og 

Sjøtroll Havbruk AS. I tillegg ligg det ein privat einebustad sentralt i næringsområdet. Planframlegget 
legg til rette for utviding av eksisterande verksemder og vil sikre heile området til næringsføremål.  

Skildring av planforslag 

Næringsområdet er inndelt i 4 felt dvs BN1-BN4. BN1 omfattar dagens Lobas, småbåthamn og HBH-
bygget, BN2 er eksisterande areal sør for HBH med potensiale for nybygg, BN3 er eksisterande areal 
til Sjøtroll med potensiale for nybygg og BN4 er eksisterande areal til Oster.  Inanfor område sett av 
til næringsverksemd kan det førast opp bygningar / anlegg for industri/lager med tilhøyrande kontor 
jf. reguleringsføresegna § 5.1.1. Byggverka er avgrensa til maks 25 personer med samtidig opphald. 

Byggjegrensene i planframlegget er sett med omsyn til omkringliggjande omgjevnader og optimal 
utnytting av området. Det er sikra tilstrekkeleg byggjegrense mot fylkesvegen langs heile 



planområdet ved at det er sett krav til at alle nye bygg skal plasserast innafor byggjegrenser og at alle 
eksisterande bygg har byggjegrense i byggjelivet. Jf. §§ 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 og 5.1.7 i føresegna.  

Planframlegget legg til rette for at eksisterande verksemder kan utvide og at det kan etablerast nye 
bygg som kan gje moglegheit for andre verksemder. Det er lagt til rette for 5 nye næringsbygg i BN1. 
Det vert lagt til rette for 2 nye bygg i BN2. Det er sett byggjehøgd på maksimal kote +18 og sidan bygg 
skal byggast på minimum kote +3 gjev dette moglegheit for bygg med høgde på inntil 15 m. Dette 
gjeld også BN1. For BN3 er det lagt til rette for eit nytt driftsbygg som kan ha maksimal byggjehøgd 
på 11,5 m. BN4 ligg har byggjehøgd på 11,6 m. Den sørlege delen av bygget har i dag byggjehøgd på 
7,5 m og det vert med dette lagt til rette for at dette kan aukast med 5,5 m.  

Sør i planområdet er det regulert for spreidd fritidsbygning-naust med omsynssone bevaring 
kulturmiljø H570. Dette er eksisterande naust som er SEFRAK-registrerte.  

Det er i tillegg regulert fylkesveg med kollektivhaldeplass og fortau i planområdet. Det er regulert ei 
løysing for mjuke trafikantar langs fylkesvegen på det som er sett av til  annan veggrunn - o_SVG dvs 
føresegnsområde(#) 5 og 6. Vidare er det sett av føresegnsområde( #)7 på intern veg ved Sjøtroll som 
ei løysing for mjuke trafikantar med tilkopling ved BN4.  

Rekkefølgjekrav: 

Det er sett rekkefølgjekrav til at ein ikkje kan starte utfylling i sjø som er til hinder for eksisterande 
småbåthamn før småbåthamna er flytta eller når det er gått minimum 3 år frå vedtak av 
detaljregulering med prosjektering av område VS2 i KPA med tilhøyrande parkering (S_01).  

Det er knytt rekkefølgjekrav før bruk av nye bygg kan tillatast i feltet. Dette gjeld etablering av 

fellesvegar, forbetring av avkøyring frå offentleg veg, sanering av eksisterande bygg mv. (sjå føresegn 

§§ 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 ). Det er gjort unnatak for det nordvestlegaste byggjet på BN1  då byggjet ikkje
er avhengig av utfyllinga i bukta-, eller av ny / forbetra tilkomstveg.

Det er sett rekkefølgjekrav til den mellombelse gangvegen – føresegnsområde 5-7 for dei aktuelle 
felta ved nye bygg. Det er unnatak for rekkefølgjekravet for nytt bygg på BN1.  



ROS: 

I ROS-analysen datert 10.04.19 er det fleire hendingar som kjem i gult felt. Det vil seie tiltak som kan 
gjennomførast ved å redusere risikoen. Dette gjeld mellom anna natur-og miljøforhold som ekstrem 
vind og stormflo og havnivåstigning sjå side 10 i analysen og side 22 for vurdering av avbøtande 
tiltak. Vidare er det sårbar fauna/fisk sjå side 13-14 og side 22 for avbøtande tiltak. Støy er også eit 
tema der det er naudsynt med avbøtande tiltak sjå side 15-16 og 23. Trafikkfarleg tilkomst er vurdert 
på side 25 og avbøtande tiltak er gjort greie for på side 23. Det er tidlegare kjent ureining i grunnen 
og i sjø og dette er skildra side 18-19 og avbøtande tiltak side 23-24. Det er også vurdert 
avfallsdeponering , fare for akutt ureiing og trafikkulukke ved anleggsgjennomføring sjå side 19-20 og 
24.  

Innkomne merknader: 

Innkomne merknader til begge oppstartane er lagt ved i dokument 14 – Notat- merknader og uttaler 
til oppstart og dokument 15: Merknadskommentarer-planoppstart. Her der det både samandrag av 
merknadane, merknadane i heilskap samt plankonsulent sine kommentarar til merknadane.  

RÅDMANNEN SI VURDERING 

Rådmannen vurderer at det i planframlegget er lagt opp til romslege rammer for næringsområde. 
Dette gjeld mellom anna byggjehøgder og volum. Det er naudsynt for deler av verksemda med 
relativt høge bygg og det er no lagt til rette for bygg som har byggjehøgd på mellom kote +14,5 og 
18. Vidare er det på felt BN1 lagt til rette for fleire bygg som heng saman. Dette gjer at samla lengd
på bygg vert i overkant av 200 m og dei kan vere inntil 15 m høge.

ROS 

Det er fleire hendingar som plankonsulent har vurdert innanfor  gul sone (ALARP sone - akseptabel 
risiko med avbøtande tiltak) som inneber at tiltak bør gjennomførast. Det er fleire hendingar som er 
vurdert til gult nivå både når det gjeld liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Dette gjeld 
mellom anna natur og miljøtilhøve som ekstrem vind og stormflo og havnivåstigning. Det er sett 
minste kotehøgd på nye tiltak på +3 som avbøtande tiltak. Dette er sett i plankartet.  

Ureining er eit tema som har skadepotensiale her. Det er kjent ureina grunn og det skal fyllast i våg 
med ureiing. Dette vurderer rådmannen er godt ivareteke gjennom dei utgreiingane som er gjort, 
føresegner, lov og forskrift.  



Infrastruktur og trafikktryggleiken i området er i dag utfordrande.ROS-analysa viser til at det har vore 
to trafikkulukker på vegstrekket og at av avbøtande tiltak er det sanert ein avkøyrsel til 
næringsområde ( eksisterande ved BN3) og ein avkøyrsel er regulert innsnevra for å betre sikt. Dette i 
tillegg til regulert fylkesveg etter vegnormal vil truleg betre trafikktryggleiken. Det er i dag 9 
avkøyrsler til fylkesvegen i planområdet. SVV bad i oppstarten om at ein skulle sanere avkøyrsler i 
planområdet. Det er vanskeleg å samle avkøyrsler til bustader på nordvestsida av fylkesvegen. Det er 
sanert to eksisterande avkøyrslar i planframlegget på næringsområdet men også lagt til rette for ei 
felles ny (o_SKV03) slik at det er totalt 8 avkøyrslar i planen. Det er regulert fylkesveg i samsvar med 
N100 og det er regulert fortau langs fylkesvegen(o_SF2-o_SF7). Rådmannen vurderer at dette er 
tiltak som ved gjennomføring vil betre trafikktryggleiken i området.  

Ei løysing med fortau langs fylkesveg krev at ein samordnar dette med utviding av fylkesveg. Dette vil 
vere krevjande økonomisk og det kan difor kan ta lang tid før offentleg finansiering av dette kan 
kome på pass. Derfor er det lagt opp til ei mellombels løysing der ein nyttar AVG langs fylkesvegen 
mot næringsområdet som gangsone for mjuke trafikantar i påvente av vegutbetring og bygging av 
fortau. På bakgrunn av det har ein sikra i føresegner ei opparbeiding av areal til gangsone langs 
fylkesvegen. Dette er ei løysing som vil gje betre tryggleik for mjuke trafikantar i påvente av fortau, 
men med ei breidde på 2,5 m og utan krav til stigning vil det vere utfordrande både i høve til 
brøyting, strøing og anna vedlikehald, samt for dei som har behov for universell tilgjenge. 
Rådmannen vurderer at dette er ei akseptabel løysing som kan gje eit betre tilbod til mjuke 
trafikantar enn dagens situasjon. Det er ikkje lagt opp til eigne gangareal internt i næringsområdet i 
planframlegget.  

Det er krav i KPA § 7.2 Faresone for ras og skred. Ved utbygging innan områder som ligg i denne sona 
skal det liggja føre ei fagleg vurdering av skredfaren (PBL § 11-8, a). Både DSB  rettleiaren 
Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging og Kommunal-og moderniseringsdepartementet 
sitt rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling viser til kommunen 
sitt ansvar for å ivareta tryggleik i planlegging og byggesakshandsaminga. Det er mellom anna vist til 
at når det føreligg reguleringsplan så skal dokumentasjonen av korleis reelle farar skal ivaretakast i 
reguleringsplan medan det ikkje skal vere krav om utgreiing av om det føreligg slike tilhøve i 
byggesaka. I høve til skred er det gjort ei faresonekartlegging av skred for skredfare større enn 
1:1000, og det er påvist og kartfesta slik skredfare i planområdet. I utgreiinga (Skredfarekartlegging, 
Asplan Viak) er det og vurdert at det er sannsyn for skredfare 1/5000 i planområdet, men dette er 
ikkje kartfesta då det ikkje er vurdert som naudsynt grunna bruken av området. Rådmannen vurderer 
at det både praktisk og juridisk er ei betre løysing at ein gjennomfører fullstendig 
skredfarekartlegging med  kartfesta  årleg sannsyn for dimensjonerande skredfare  i samsvar med 
TEK17 dvs 1:100, 1:1000 og 1:5000 i reguleringsplan. Rådmannen vurderer at skredfare er best 
ivareteke dersom ein kartlegg all skredfare slik at det er tydeleg kva som må evt sikrast for å kunne 
gje løyve for bruk i ein annan tiltaksklasse. Rådmannen ber difor Heradsstyret om å gjere vedtak om 
at faresonekartlegging også for skredfare 1/5000 må gjennomførast og kartfestast i plankartet før 
detaljregulering for Holmane næring – Fotlandsvåg vert vedteken.  

FOLKEHELSE 

Det er tilrettelagt ei løysing for mjuke trafikantar som vil betre dagens situasjon. Dette vil gjere det 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnstryggleik_i_kommunen_si_arealplanlegging.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnstryggleik_i_kommunen_si_arealplanlegging.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/sec1


meir attraktivt å gå både til næringsområde og til småbåthamna så lenge denne er lokalisert i 
planområdet. Ved ei utfylling i sjø vil ein kunne få gjort tiltak i høve til gamal ureining både på sjø og 
på land. Det er sett krav om at ålmenta skal ha tilgang til sjøfront langs den felles tilkomstvegen midt 
i planområdet f_SKV04.  

ØKONOMI 

Planframlegget legg til rette for ei utfylling i sjø som inneber at småbåthamna skal flyttast. Dette er i 
tråd med kommuneplanen sin arealdel som har lokalitet for småbåthamna lenger inne i vågen. Ei 
flytting av småbåthamna inneber at større båtar ikkje kan kome seg inn til noverande kai 
(dampskipskaia). Dette inneber at både kommunen og andre private aktørar og grunneigarar må 
basere seg på leige av privat kai som då vil ligge i næringsområde til denne aktiviteten. Næraste 
kommunale kai  i nordre Osterøy vil vere Lonevåg ved gjennomføring av føreslegne endringar. Det er 
tilkomst til kai i Tysse men der er det utfordringar i høve infrastruktur som gjer den kaia mindre eigna 
som erstatning for kai i Fotlandsvåg.  

ANDRE TILHØVE 

Eigarskap til utfylt areal: Det er kome merknad til planoppstarten med spørsmål om kven som vil ha 
eigarskapen til det nye utfylte arealet. Plankonsulent sitt svar til dette er at det ikkje er avklara. 
Rettspraksis på området er klar på at nytt areal tilhøyrer eigaren av den eigedomen som grensar mot 
det aktuelle sjøarealet. Her er det ein grunneigar på begge sider av område for utfylling ( Lonevåg 
beslagfabrikk AS) og det er openbart at arealet mellom også vil tilfalle same eigar.  

Bustadhus i næringsområde: Det er i dag eit bustadhus innanfor planområde. Dette er ikkje regulert 
vekk i planframlegget dvs det er ikkje regulert til «bebyggelse som forutsettes fjernet». Ved å ikkje 
regulere det vekk er det heller ikkje innløysingsrett for eigar av eigedomen. Dette inneber at dagens 
bruk som bustad kan vidareførast så lenge det ikkje føreset søknad om løyve til tiltak. Men dersom 
bustadhuset td skulle brenne ned vil bygging av tilsvarande bustad vere i strid med arealføremål i 
planen. Bustadføremål er ikkje vidareført i planframlegget då det har vist seg uheldig med 
samlokalisering næring/industri og bustad. Så lenge det er nytta til bustad legg det føringar for 
mellom anna støy innanfor planområdet. Dette er sikra gjennom føresegn 2.6.7-2.6.9 som omhandlar 
støy og arbeidstider.  

Byggjegrenser:Det er sett byggjegrense for bygg i plankartet. Byggjegrensa for nye bygg mot 
fylkesveg varierer frå 12,8 m til 17 m på det kortaste. Byggjegrense mot veg for eksisterande bygg har 
byggjegrense i byggjelivet. Rådmannen vurderer at det framleis er uavklarte problemstillingar i høve 
til byggjegrense som kan gje utfordringar når det gjeld andre tiltak enn bygg, til dømes der 
avstandskrav til naboeigedom må vere ivareteke også for andre tiltak enn bygg.   



REKKJEFØLGJEKRAV 

Småbåthamn føresegn 3.7: 

Intensjonen er at føresegna skal sikre at småbåtlaget har noko tid på seg til å kunne gjennomføre 
detaljregulering som er naudsynt før flytting. Rådmannen vurderer at det også er viktig å sikre at 
småbåthamna ikkje kan bli liggande på eksisterande stad i svært lang tid. Rekkjefølgjekravet som 
omhandlar flytting av småbåthamn (føresegn 3.7) vurderer rådmannen er krevjande. Det at 
gjennomføring av denne reguleringsplanen er avhengig av både utarbeiding og vedtak av detaljplan 
for småbåthamna, samt faktisk flytting av småbåthamna, kan påverke gjennomføringa av 
detaljregulering Holmane næring. Ein detaljplan skal vere oppdatert og det er difor sett i plan-og 
bygningslova § 12-4 5 ledd:  Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat 
reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før 
avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er 
oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens 
vurdering. Dette inneber at kommunen må vurdere om ein kan gje løyve til tiltak dersom planen er 
meir enn 10 år og det er vesentlege deler av planen som ikkje er realisert. På bakgrunn av dette har 
rådmannen vurdert at det er naudsynt å setje ei tidsramme for kor lenge ein kan vente med å flytte 
småbåthamna for å sikre moglegheit for gjennomføring av denne reguleringsplanen innanfor dei 
komande 10 åra.  

Andre rekkefølgjekrav går i hovudsak på at ein må sikre trygg tilkomst (avkøyrsler), parkeringsareal, 
VA, eventuelle støydempande tiltak og sanering av avkøyrsel. I tillegg er det sett krav om 
tilrettelegging av mellombels gangsti/veg for felta. Det er ikkje sett rekkefølgjekrav som inneber 
opparbeiding av fylkesveg eller fortau langs fylkesvegen då rådmannen har vurdert at omsyna er 
ivareteke gjennom den mellombelse gangstien.  

Naturmangfaldslova (NML) stiller krav til utgreiing av naturmangfald, jf. §§ 8-12, ved 

offentleg forvaltning av fast eigedom, herunder arealplanlegging, jf §7 i NML. Rådmannen 

kjenner ikkje til artar eller naturtypar i området som ikkje er fanga opp av utgreiingane i 

planarbeidet, jf planskildringa, dokument innledende miljøundersøkelser, Konsekvensutgreiing for 
naturmiljø og naturressursar og ROS-analyse.  

Ein syner vidare til saksopplysningane og rår til å leggja planframlegg ut til 1.gongs høyring og 
offentleg ettersyn i minimum 6 veker. 
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Reguleringsplan, detaljregulering for: 
jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 
 

Osterøy kommune. Holmane næring - Fotlandsvåg 
detaljregulering  
Nasjonal arealplan-ID 12532013004 
 

 
Saksnummer  
Siste revisjonsdato føresegner 16.04.19 
Vedtatt av heradsstyret  
 
Det bekreftast at føresegna er i samsvar med heradsstyrets vedtak _________________________________ 
                                                                                                                                    seksjonsleiar 
 
 
 

PLANFØRESEGNER 
(pbl § 12-7) 

 
 
  

PLANENS INTENSJON 
 

Leggja til rette for utviding av næringsverksemda i planområdet, då det er trong for dette blant eksisterande 
verksemder. For utfyllande opplysningar vises det til planskildringa datert 29.03.19. 
 

  
§ 1. FELLES FØRESEGNER 
 (pbl § 12-7 nr. 2, 4, 6 og 7) 

 
1.1 Tilgjenge 
1.1.1        Prinsippa om universell utforming skal liggja til grunn ved prosjektering og planlegging i planområdet.  
1.1.2        Utryknings-køyretøy skal ha tilfredsstillande tilkomst til alle bygg. 
1.1.3 Gangveg / «aveny» mellom f_SKV4 og parkeringsplass som vist i illustrasjonsplan skal haldast open for  

ålmenta. 
 
1.2           Nettstasjon 
1.2.1    Nettstasjon kan etablerast innanfor byggjeformål næring. Nettstasjon må plasserast minimum 1 meter frå 

   vegkant og utanfor vegar si frisikt-sone, og med ledig plass ein meter ut frå alle sider i tillegg til ei   
   tryggleikssone på 5 meter til brennbart materiale. Alternativt kan nettstasjon plasserast inne i eit av bygga i    
   felta BN1 – BN3 i samråd med BKK.   

 
1.3 Parkering  
1.3.1 Følgjande parkeringsdekning skal leggjast til grunn for BN1 – BN4: 
 

Felt Ordinære bilparkeringsplassar Bilparkering med universell utforming Sykkel 
BN1 37 2 24 
BN2 11 1 13 
BN3 11 1 8 
BN4 Eksisterande Eksisterande Eksisterande 

 
 

1.3.2     Bilparkering for felta BN1 – BN3 skal plasserast som vist i retningsgjevande illustrasjonsplan, datert 29.03.19   
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  (jf. §§ 2.1 og vedlegg B1).   
1.3.3 Krava til bilparkering er maks. krav, og krava til sykkel er minimumskrav.  
1.3.4 Av talet på berekna plasser skal minimum 5% (avrunda oppover til næraste heile plass) vere utforma og 

reservert for rørslehemma. Desse plassane skal ha kortast mogleg gangavstand til hovudtilkomst og ei 
hensiktsmessig utforma gangtrasé. 

1.3.5 Ved etablering av bygg med meir enn 15 arbeidsplasser skal sykkelparkering vere overdekka, sikra mot 
tjuveri og ha ladepunkt for el.-syklar. I tilknyting til sykkelparkeringa skal det etablerast eller dokumenterast 
tilgang til garderobe-tilbod som skal inkludere dusj, garderobeskap og plass for å tørke klede og utstyr. 

1.3.6 Minst 75% av bil-parkeringsplassar skal etablerast med ladepunkter (dimensjonering av elektrisk anlegg, 
trekkerør, etc.).   

 
1.4 Automatisk freda kulturminne 
1.4.1 Dersom gjenstandar, konstruksjonar eller andre funn oppdagast i høve gravearbeid, skal arbeidet stoppast 

omgåande og kulturminnemynda underrettast, jf. Lov om kulturminner §8, 2.ledd. 
  
1.5 Avfallshandtering 
1.5.1 Alt avfall skal oppbevarast i innelukka containerar eller i særskilde bygningar. Avfall som lagrast i 

containerar ute, skal skjulast med tett og tilstrekkeleg høgt gjerde. 
 
§ 2.  UTFYLLANDE PLANAR OG DOKUMENTASJON 
 (pbl § 12-7 nr.12) 

 
2.1 Illustrasjonsplan 
2.1.1 Illustrasjonsplan datert 29.03.19 viser intensjonen i planframlegget og er retningsgjevande for utbygging i 

området. Illustrasjonsplanen ligg som vedlegg B1 til reguleringsføresegna, sjå siste side. 
 
2.2 VA-rammeplan  
2.2.1 Godkjend VA-rammeplan(vedlegg B2) for vassforsynings-, /overvatns- og spillvass-systemet, samt uttak for 

brannslokking skal leggjast til grunn for prosjekteringa og utbygging av området. Godkjend VA-rammeplan 
ligg som vedlegg B2 til reguleringsføresegna, sjå siste side.   

  
2.3         Vegplaner 
2.3.1      Før det kan gjevast løyve for igangsetting for tiltak iht. pbl § 20-1 nr. a og d innafor planområdet skal det 

utarbeidast og godkjennast detaljerte tekniske planar for nye avkøyringar, tilpassa regulert vegløysing. 
Vegplanane skal godkjennast av rette vegmynde. 

 
2.4 Utomhusplan 
2.4.1 Saman med søknad om løyve til tiltak for bygningar skal det sendes inn ein utomhusplan i målestokk 1:500 

for det aktuelle feltet og det aktuelle byggjetrinnet, samt skriftleg skildring som viser korleis føresegnas krav 
er tenkt oppfylt og korleis omsyn til tilstøytande areal skal ivaretakast. Utomhusplan og skriftleg skildring 
skal visa: 

  
▪ Detaljert plassering av bygg 
▪ Terreng med nye koter. Planen skal vise korleis forskjellar i høgdenivå tas opp ved terrengtilpassing  
▪ VA-anlegg og handtering av overvatn i tråd med godkjend VA-rammeplan.  
▪ Tilkomstveger og gangveger med høgdesetting 
▪ Plassering av gjerder, porter og eventuelle andre innretningar for sikring av området. 
▪ Utandørs belysning 
▪ Universell tilgjenge 
▪ Vegetasjon og planteplan 
▪ Skilting 
▪ Snuplassar for store køyretøy  
▪ Anvise plassering for avfalls-containerar 
▪ Korleis internt trafikk-areal stettar kommunal vegnorm(prosjekterte løysingar). 

2.5    Energibruk 
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2.5.1 Ved søknad om løyve til tiltak skal det leggjast til rette for energireduserande tiltak, og forsyning av 
eksempelvis vassbåren varme og biovarme. 

2.5.2 Ved prosjektering av tiltak skal  det leggast vekt på miljømessige og energieffektive eigenskapar i val av 
material, vegetasjon og lyssetting i høve til gjeldande teknisk forskrift. Solenergi bør nyttast. Infrastruktur for 
vassboren varme skal nyttast til 90% av oppvarmingsbehovet og same infrastruktur skal vurderast til 
eventuelt behov for nedkjøling. Dersom det kan dokumenterast annan oppvarmings- eller nedkjølingsmetode 
som er like god eller betre, kan vassboren infrastruktur erstattast.  

 
2.6    Risiko- og sårbarheitstilhøve – avbøtande tiltak  
2.6.1 Miljøtekniske grunnundersøkingar: Saman med søknad om løyve til tiltak skal det ligge føre miljøtekniske 

grunnundersøkingar innanfor planområdet som må avklare kva som eventuelt finnast av forureining i 
grunnen, og kva tiltak som må treffast ved bygging i høve dette. Dei utførte KU-rapportane Innleiande 
miljøundersøkingar datert 02.10.15 og Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar datert 06.02.15 
skal vera retningsgjevande for den miljøtekniske grunnundersøkinga. Rapportane ligg som vedlegg B3 og B4 
til føresegna. Miljøtekniske grunnundersøkingar skal utarbeidast av personar med relevant fagkompetanse.  

2.6.2 Tiltaksplan for handtering av forureina massar: Før ein kan søke om løyve til tiltak skal det ligge føre 
godkjent tiltaksplan etter forureiningslova(forskrift). Saman med søknad om løyve til tiltak tiltaksplan for 
handtering av forureina masser på land og i sjø samt deponering av massane. Tiltaksplan skal i tillegg 
dokumentera at overskuddsmassar vert levert til godkjente mottak, det skal gjerast i ein sluttrapport. 
Forureining i sjø skal handterast i tråd med dei anbefalingar som går fram av KU-rapporten 
Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar datert 06.02.15 (jf. vedlegg B4 til føresegna) må 
handterast i høve til tiltaksplanen som er godkjend av rette myndighet, fylkesmannen. Tiltaksplan for 
handtering av forureina massar skal utarbeidast av personar med relevant fagkompetanse.  

2.6.3 Miljøkartlegging: Saman med søknad om løyve til tiltak skal det ligge føre ei miljøkartlegging av bygg som 
skal rivast og/ eller rehabiliterast. Miljøkartlegginga skal utførast tidlegast 2 år før sjølve arbeidet tek til. 
Miljøkartlegginga skal utarbeidast av personar med relevant fagkompetanse. 

2.6.4 Miljøsaneringsplan: Saman med søknad om løyve til tiltak skal det ligge føre ei miljøsaneringsplan for 
rivingstiltak som tek utgangspunkt i funna i miljøkartlegginga (jf. § 2.6.3) og utførast iht. forureiningslova m/ 
forskrift. Miljøsaneringsplan skal utarbeidast av personar med relevant fagkompetanse. 

2.6.5  Avfallsplan: Før det kan gjevast igangsettingsløyve for tiltak iht. pbl § 20-1 nr. a og d innafor planområdet 
skal det utarbeidast ein avfallsplan for byggje- og anleggstiltak, jf. forureiningslova m/forskrift.  

2.6.6 Støymålingar: Det må utførast støymålingar både i anleggs- og driftsfasen for å sikra at gjeldande støykrav 
for omkringliggande bustader og eksisterande bustad i BN2 vert overhalde. Dersom grensene vert 
overskriden skal kompenserande tiltak gjennomførast. Støymålingar skal utarbeidast av personar med 
relevant fagkompetanse. 

2.6.7 Støykrav i anleggsfasen: Støy i anleggsfasen frå byggje- og anleggsverksemd skal tilfredsstille krav gitt i den 
til kvar til gjeldande støyretningsline og støykrav. Maksimal støy LpAeq ved bustader skal vere: 
▪ 65 dB på dagtid (7-19)  
▪ 60 dB på kveldstid (19-23)  
▪ 60 db hele dagen på søn- og heilagdagar 
▪ 45 dB på nattetid (23-7)  
Støykravet omfattar også anleggstrafikk. Impulslyd er ikkje omfatta av lyd-kravet.  

2.6.8 Støykrav i driftsfasen: Støy i driftsfasen frå byggje- og anleggsverksemd på bustader skal tilfredsstilla krav 
gitt i den til kvar til gjeldande støyretningsline og støykrav. Maksimalt støynivå Lden på uteopphaldsareal og 
utanfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål skal være: 
▪ 55 dB utan impulslyd, og Levening 50dB utan impulslyd 
▪ 50 dB med impulslyd, og Levening 45dB med impulslyd 
Maksimalt støynivå utanfor soverom, natt kl. 23-07 skal være: 
▪ Lnight 45 dB utan impulslyd 
▪ LAF max 60dB med impulslyd 

2.6.9 Arbeidstider: Drift, planering og uttak av masser tillatast på vekedagar mellom kl 07 - 19. Boring, sprenging 
og knusing tillatast mellom kl 07 - 16. På laurdagar kan lasting og transport skje mellom kl. 08.00 og kl 
13.00. For opparbeiding av kai er det tillat spunting og djup-komprimering av masser mellom kl 07-18.00 
vekedagar. Det skal ikkje vere utandørs verksemd i området på heilagdagar og i høgtider. Sprenging og anna 
støyande aktivitet skal ikkje utførast i periodar som er til særlig ulempe for naboar. Sprengingsarbeid i 
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anleggsfasen bør, så langt det er praktisk mogleg, avgrensast i yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. i 
perioden mars/april-juli. Rutinar for utføring av spesielt støyande arbeider skal utarbeidast i samråd med 
kommunehelsetenesta og byggjesaksavdelinga i kommunen. Varslingsrutinar skal følgje anbefalte reglar for 
dette i den til ei kvar tid gjeldande støy-retningsline. 

2.6.10 Havnivåstigning og flom: 
 Opphalds-, arbeids- og publikumsrom i nye byggjeområde skal ikkje ha golv lågare enn kote +3,1 m.o.h, målt 

frå kote 0 (Normalnull – NN2000) i sjø. Bygningar og tekniske installasjonar vert dermed etablert over 
høgaste risikonivå 213 cm (sikkerheitsklasse 3/TEK 17) med klimapåslag. 

2.6.11 Sikringsplan for bygge og anleggsperioden: Før det kan gjevast igangsettingsløyve for tiltak iht. pbl § 20-1 
nr. a og d innafor planområdet skal det utarbeidast ein sikringsplan for byggje- og anleggsperioden. 

 
§ 3.  REKKEFØLGJEKRAV 
 (pbl § 12-7 nr.10) 

 
3.1 Før bygning blir teken i bruk innan felt BN1 (gjeld ikkje for nytt bygg lengst nordvest i feltet) 
3.1.1 Før bygning blir teken i bruk innan felt BN1 (gjeld ikkje for nytt bygg lengst nordvest i feltet), skal følgjande 

tiltak være opparbeida og godkjend:  
▪ Riving av eksisterande bygg (jf. plankart, vedlegg A1). 
▪ Felles tilkomstveg f_SKV4. 
▪ Offentleg avkøyring o_SKV03.  
▪ Vatn- og avlaupsnett i samsvar med godkjend VA-rammeplan, jf. § 2.1 og vedlegg B2. Ferdigstilling kan 

tilpassast den enkelte utbyggingsetappe. 
▪ Før det kan gjevast løyve til tiltak som føreset flytting av vassleidning skal det ligge føre ein plan for 

flytting av vassleidningen. Planen skal godkjennast av Osterøy kommune.  
▪ Utløyste parkeringsplassar for feltet i høve § 1.3.1 samt vedlegg B1. Ferdigstilling kan tilpassast 

etablering av kvart einskild bygg. 
▪ Eventuelle støytiltak, jf. § 2.6.6  
▪ Grønt-drag ved parkeringsplass og langs tilkomsten til sjøen for å vektlegge/understreka siktlinjer mot 

fjorden. 
▪ Mellombels gangsti/veg, jf. føresegnsområde # 5. 

 
3.2 Før bygning blir teken i bruk innan felt BN2   
3.2.1 Før bygning blir teken i bruk innan felt BN2, skal følgjande tiltak vere opparbeida og godkjend:  

▪ Felles tilkomstveg f_SKV4. 
▪ Offentleg avkøyring o_SKV03.  
▪ Vatn- og avlaupsnett i samsvar med godkjend VA-rammeplan, jf. § 2.1 og vedlegg B2 samt godkjent plan 

for flytting av vassleidning. Ferdigstilling kan tilpassast den einskilde utbyggingsetappe. 
▪ Utløyste parkeringsplassar for feltet i høve § 1.3.1 samt vedlegg B1. Ferdigstilling kan tilpassast 

etablering av kvart einskild bygg. 
▪ Sanering av eksisterande avkøyring til tomta gnr. / bnr. 96/49 og etablering av ny avkøyring, jf. §§ 3.4 og 

9.1. 
▪ Eventuelle støytiltak, jf. § 2.6.6  
▪ Mellombels gangsti/veg, jf. føresegnsområde #5 og # 6. 

 
3.3 Før bygning blir teken i bruk innan felt BN3   
3.3.1 Før bygning blir teken i bruk innan felt BN3, skal følgjande tiltak vere opparbeida og godkjend:  

▪ Felles tilkomstveg f_SKV4. 
▪ Offentleg avkøyring o_SKV03.  
▪ Vatn- og avlaupsnett i samsvar med godkjend VA-rammeplan, jf. § 2.1 og vedlegg B2 samt godkjent plan 

for flytting av vassleidning. Ferdigstilling kan tilpassast den einskilde utbyggingsetappe. 
▪ Utløyste parkeringsplassar for feltet i høve § 1.5.1 samt vedlegg B1. Ferdigstilling kan tilpassast 

etablering av kvart enkelt bygg. 
▪ Eventuelle støytiltak, jf. § 2.6.6  
▪ Mellombels gangsti/veg, jf. føresegnsområde #7. 
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3.4 Før nytt volum på bygning blir teken i bruk innan felt BN4  
3.4.1 Før nytt volum på bygning blir teken i bruk innan felt BN4, skal følgjande tiltak vere opparbeida og 

godkjend:  
▪ Offentleg avkøyring o_SKV05.  
▪ Mellombels gangsti/veg, jf. føresegnsområde #5 og # 6. 

 
3.5 Rekkefølgjekrav for bustad innan tomta gnr./bnr. 96/49 i BN2 
3.5.1 Før eksisterande avkøyring til bustaden innan tomta gnr. / bnr. 96/49 vert sanert, skal ny tilkomstveg innan 

føresegnsområde #1 vere etablert og ha mellombels bruksløyve. 
 
3.6          Krav til ferdigstilling av offentleg veg o_SKV01 
3.6.1       Før o_SKV01 ferdigstilles, skal følgjande tiltak være opparbeida og godkjend: 

▪ Felles avkøyringar f_SKV07 – f_SKV10. 
▪ Offentlege avkøyringar o_SKV01, o_SKV02, o_SKV05 og o_SKV06. 
▪ Offentleg anna veggrunn – grøntareal o_SVG 
▪ Offentleg anna veggrunn – teknisk anlegg o_SVT  
▪ Privat anna veggrunn – grøntareal SVG 
▪ Offentleg fortau o_SF1 – o_SF7 
▪ Sanering av eksisterande avkøyringar til tomtane gnr. / bnr. 96/24, 96/49 og 96/89. 

3.7 Krav til utfylling i sjø 
3.7.1 Ein kan ikkje starte utfylling i sjø, som er til hinder for eksisterande småbåthamn, før småbåthamna er flytta 

eller når det er gått minimum 3 år frå vedtak av detaljregulering med prosjektering av område VS2 i KPA 
med tilhøyrande parkering (S_01).  

 
§ 4.  EIGARFORM 
 (pbl § 12-7 nr.14) 

 
4.1 Offentlege arealformål 
4.1.1 Følgjande areal skal vere offentlege: 

▪ o_SKV01 
▪ o_SKV02 
▪ o_SKV03 
▪ o_SKV05 
▪ o_SKV06 
▪ o_SVT 
▪ o_SF1 
▪ o_SF2 
▪ o_SF3 
▪ o_SF4 
▪ o_SF5 
▪ o_SF6 
▪ o_SF7  
▪ o_SVG 

 
4.2          Felles arealformål 
4.2.1       Følgjande areal skal vere felles for BN1 – BN4: 

▪ f_SKV4 
4.2.2       Følgjande areal skal vere felles for 96/2, 96/17 og 96/21: 

▪ f_SKV07 
4.2.3       Følgjande areal skal vere felles for 96/2, 96/15, 96/20 og 96/24: 

▪ f_SKV08 
4.2.4       Følgjande areal skal vere felles for 96/46, 96/70, 96/76 og 96/81: 

▪ f_SKV10 
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§ 5.   BYGNINGAR OG ANLEGG  
 (pbl § 12-5 nr.1) 

 
5.1 Næringsbygningar (BN1 – BN4) 
5.1.1 Innan BN1 – BN4 kan det oppførast bygningar/anlegg for kontor/industri/lager med tilhøyrande parkering, 

kai-areal, trafikkareal, lagringsareal mv. Det skal ikkje vera meir enn 25 arbeidsplassar i kvart bygg.  Det kan 
plasserast transformatorkioskar, privat avlaupsanlegg og anna nødvendig teknisk infrastruktur innafor 
området. 

5.1.2       BN1 – BN3 kan maksimalt tillatast bygd med den grad av utnytting (%-BYA) og maksimal byggjehøgd BH 
som er angjeve på plankartet (jf. vedlegg A1). Eksisterande bustad på tomt gnr./bnr. 96/49 vert regulert til 
eksisterande utnytting og byggehøgde. Byggegrense går i eksisterande byggeliv for BN 3, for BN1 og BN 2 
er byggegrense satt med tilsvarande avstand som i BN 3 – min 12,8. 

5.1.3 BN4 regulerast til eksisterande utnyttingsgrad, 25% BYA. Byggjegrense går i eksisterande byggeliv. Det 
tillatast å heva takhøgda på sørlege del av eksisterande bygg til 5,5 meter (jf. føresegnsområde # 4 – sjå § 
10.4). Nordlege del av bygget regulerast til gjeldande høgde. 

5.1.4 Takvinkel på nye bygg innan feltet BN1-BN3 skal ha minimum 0, maksimum 35 graders takvinkel. 
5.1.5 Innan BN1, BN2 og BN3 tillatast etablering av fylling og kai ut til formålsgrense Hamneområde i sjø. 

Byggegrense for fylling og kai fell saman med formålsgrense til sjø. 
5.1.6 Tekniske installasjonar som trafokioskar, heishus, ventilasjon m.m. skal stå fram i bygningsvolum på ein 

arkitektonisk god måte. Det kan tillatast mindre tak-oppbygg inn til 3 meter over dei angjevne   
               maksimale byggjehøgdene, med ei tilbaketrekt plassering og på maksimalt 20 % av takarealet. 
5.1.7 Bygningar skal plasserast innan byggjegrensene der desse er angjeve i plankartet (jf. vedlegg A1). Innafor dei 

byggjegrensene der det i plankartet er vist regulert møneretning skal møne (dersom møne, jf. § 5.1.4) på nye 
bygg følgje desse. Eventuell TRAFO i samband med ladepunkter for parkering, kan innpassast til 
parkeringsanlegget utanfor byggjegrensene. 

5.1.8 Utfylling og etablering av ny sjøfront / kai kan skje i etappar men total anleggsperiode skal være maksimalt 
60 månader.  

5.1.9    Følgjande punkt skal vektleggjast i samband med utforminga av området: 

▪ Sjøfronten skal vera variert med vegetasjon, steinsette plastringar og kai-anlegg. Det skal leggast vekt 
på å ta vare på naturleg strandsone med berg og fjellknausar.   

▪ Det skal vera ei vegetert overgangssone mellom FV 567 og næringsområdet.  
▪ Det skal skapast gløtt av utsyn frå FV 567 mot sjøflata; i samband med ny avkøyring.  
▪ Fargar og materialbruk skal vera slik at det skaper eit heilskapleg visuelt uttrykk. 
▪ Det skal vera indre sameint infrastruktur og grønstruktur. 
▪ Utvendig uttrykk innafor bygg i BN1-4 skal harmonera med kvarandre.  
▪ Utvendige bygningsflater skal ha utrykk i nøytrale fargar. Lange fasadar og store volum skal brytast 

opp for å motverke monotoni og for å skapa variasjon  
▪ Bygg skal plasserast og utformast slik at området får ein god arkitektonisk og funksjonell heilskap i 

høve til eksisterande omgjevnader.  
▪ Hovudinngang skal vere retta mot publikum med tydeleg inngangsparti. 
▪ Det skal ikkje nyttast reflekterande takflater. Fargebruk skal tilpassast ein jordfargeskala som ikkje skil 

seg ut eller gjev dominerande fjernverknad. Bruk av solcellepanel kan likevel tillatast. 
▪ Det skal ikkje gjevast løyve til oppsetting av telt, type plasthall og liknande konstruksjonar. 

 
5.1.10   Det skal ikkje gjevast løyve til verksemd som krev tiltaksklasse S3 i planområdet. 
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§ 6.  SAMFERDSLESANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 (pbl § 12-5 nr. 2) 

 
6.1 Veg, køyreveg og fortau 
6.1.2       Alt offentleg vegareal (o_SKV01, o_SKV02, o_SKV03, o_SKV05, o_SKV06, o_SVT og o_SF1-o_SF7) skal 

opparbeidast i samsvar med breidde og kurvatur vist i plankartet (jf. vedlegg A1). Det kan gjerast mindre 
avvik frå dette i samråd med aktuell1vegmynde. 

6.1.2 f_SKV4 og SKV07-SKV10 skal opparbeidast i samsvar med breidde og kurvatur vist i plankartet (jf. vedlegg 
A1). 

 
6.2    Avkøyringspilar  
6.2.1 For nye bygningar er plassering av symbol for avkøyringar i plankartet veiledande. Endeleg plassering skal 

avklarast i samband med søknad om rammeløyve og detaljplanar for veg.  
 
6.3  Anna veggrunn – grøntareal 
6.3.1 o_SVG omfattar areal til offentleg veggrunn – grøntareal, og inkluderer områder som skal opparbeidast med 

beplanting, samt støttemurar.  
6.3.2 I formålet o_SVG skal det etablerast grøn buffer med stadeigen vegetasjon.  
6.3.3        Der det vert lagt opp til nytt terreng skal formgjeving og vegetasjon visast på utomhusplanen (jf. § 2.4.1).  
6.3.4 Området mellom FV567 og næringsområdet skal opparbeidast med gras og frodig tre-planting.  
 
6.4 Anna veggrunn – teknisk anlegg 
6.4.1 o_SVT er eksisterande offentleg møteplass. 
 
§ 7.  GRØNTSTRUKTUR 
  (pbl § 12-5 nr. 3) 

 
7.1  Naturområde 
7.1.1 GN1 – GN3 er naturområde.    
 
§ 8. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 (pbl § 12-5 nr. 6) 

 
8.1 Hamneområde i sjø – VHS1 
8.1.1 VHS 1 skal vere manøvreringsareal for båtar med anløp til kai i felta BN1, BN2 og BN3. Båtar kan liggja til 

kai i VHS 1. 
 
8.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone 
8.2.1 VNV skal vere naturområde og ikkje nyttast til båt-anløp.  
 
§ 9.  OMSYNSSONER 
  (pbl § 12-6) 
 
9.1 Sikringssone – frisikt H140  
9.1.1 I frisiktssona skal det til ein kvar tid vere fri sikt 0,5 meter over tilstøytande vegars plan. 
 
9.2 Omsynssone kulturmiljø H570 
9.2.1 Nausta i LSF med tilhøyrande omgjevnader skal bevarast. 
 
9.3 Omsynssone ras- og skredfare H310 
9.3.1 Omsynssone H310 viser områder med fare for skred med sannsynlighet over 1:100 og 1:1000.  Omsyn til 

dette må ivaretakast ved prosjektering av vegen. 
 
 
§ 10  FØRESEGNSOMRÅDER 
                     (Kartforskriften) 
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10.1  Føresegnsområde # 1 
10.1.1 Innan føresegnsområde # 1 tillatast etablert tilkomstveg til gnr. / bnr. 96 / 46. 
 
10.2  Føresegnsområde # 2  
10.2.1 Innan føresegnsområde # 2 tillatast etablering av skråningsutslag under vann ut til formålsgrensa.  
 
10.3  Føresegnsområde # 3 
10.3.1 Vest i # 3 tillatast utsettingsrampe for mindre båtar, tilsvarande som i eksisterande båthamn inkludert 

naudsynt fylling. I # 3 tillatast også etablert opplegg for opptak og utsetjing av båtar. Tiltaka er mellombels 
og alle inngrep må vera reversible. 

 
10.4  Føresegnsområde # 4 
10.4.1 Innan føresegnsområde # 4 tillatast å heva takhøgda på sørlege del av eksisterande bygg til 5,5 meter.  
 
10.5  Føresegnsområde # 5 og # 6 
10.5.1 Innan føresegnsområde # 5 og # 6 tillatast etablert mellombels gang- og sykkelsti med min bredde 2,5 meter, 

fast dekke og hindringsfri start og slutt. Områda skal transformerats til annen veggrunn - grøntareal ved 
realisering av regulert veg og fortau. 

 
10.6  Føresegnsområde # 7 
10.6.1 Føresegnsområde # 7 tillatast nytta til  mellombels gang- og sykkelsti med min bredde 2,5 meter, fast dekke 

og hindringsfri start og slutt. Området skal nyttas til regulert føremål ved realisering av regulert veg og fortau. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
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FORORD
Lonevåg beslagfabrikk AS har fått utarbeida reguleringsplan for Holmane næringsområde i 
Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Hovudformålet med planarbeidet er å utvida eksisterande 
næringsområde gjennom utfylling i sjø og legge til rette for langsiktig områdeutvikling til 
tillegg til å ta omsyn til miljø og samfunn. 

Planskildringa og tilhøyrande plandokument er utarbeidd av Asplan Viak AS på vegne av 
Lonevåg beslagfabrikk AS. Rapportane «Naturmiljø og naturmangfald», 
«Berggrunnundersøking i sjø og moglegheitsstudie» samt «Marinarkeologiske 
undersøkingar» som er omtala i planskildringa er utarbeida av underkonsulentar (sjå 
vedlegga g, h og i).

Spørsmål til planarbeidet og ROS-analysa kan stilast:

LOBAS              v/ Sigbjørn Reigstad              tlf: 40645260, sr@lobas.no 
Asplan Viak AS v/ Anna Wathne                     tlf: 48171410, anna.wathne@asplanviak.no 

10.04.2019 26/03/2019

Anna Wathne
Oppdragsleder

Christian Frønsdal
Planleggar, ansv Planskildring
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1. SAMANDRAG

Bakgrunn for planarbeidet er behovet eksisterande næringsverksemd i området har for 
utvikling.

Osterøy kommune har eit uttalt mål om næringsvekst og tilflytting til kommunen.

Den bærande ideen bak planarbeidet er å sikra vekst for verksemdene i planområdet:

 Utviding av næringsareal for verksemdene gjennom utfylling av vågen mellom 
LOBAS og HBH

 Utviding av kaien utanfor Oster Maskin & Transport AS
 Samordning av hovudtilkomst og parkering.

Planprosessen har vært lang og planforslaget slik det nå ligg føre ei løysing der ein har 
prøvd å løysa alle aktørar sine interesser samstundes som innspel er søkt innarbeida.

Hovudmålet med planarbeidet er å utvida eksisterande næringsområde gjennom utfylling i 
sjø og legge til rette for langsiktig områdeutvikling i tillegg til å ta omsyn til miljø og samfunn.

Plandokumenta sikrar meir næringsareal, høgare utnyttingsgrad i området og forbetring av 
eksisterande trafikk-areal både i og rundt næringsarealet. 

Avbøtande tiltak for dei konsekvensar som følgjer av maksimal utbygging er sikra gjennom 
krav til etterfølgjande undersøkingar og direkte tiltak.

Plandokumenta gir eit oppdatert plangrunnlag for området som samsvarar med gjeldande og 
tiltenkt bruk.
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2. NØKKELOPPLYSNINGAR 

Gardsnr./bruksnr. 96 / 17 m.fl.
Gjeldande planstatus (regulerings-
/kommune(del)pl.)

Reguleringsplan: Ingen gjeldande 
KPA: - noverande næring, - noverande 
bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhøyrande vassdrag, - veg, LNF.

Forslagsstiller Lonevåg Beslagsfabrikk AS
Grunneigarar (sentrale) Lonevåg Beslagsfabrikk AS, Oster 

Transport & Entreprenør for AS, Jørn 
Ahmer, Fotland Interessentskapet, 
Hordaland Fylkeskommune, Osterøy 
kommune

Plankonsulent Asplan Viak AS

Ny plans hovudformål Næringsformål
Planområdets areal i daa Ca. 75
Grad av utnytting Felt BN1: 46 %BYA, felt BN2: 38 %BYA, 

Felt BN3: 44 %BYA, felt BN4: 25% BYA
Maks. nytt næringsareal (BYA m2) Ca. 11000 m2
Aktuelle problemstillingar (støy, byggjehøgder, 
o. l.)

Konsekvensar for miljø, landskap, 
byggjehøgder

Ligg det føre varsel om innsigelse (j/n) n
Konsekvensutgreiingsplikt (j/n) j

Kunngjering oppstart, dato 15.10.13 og 04.03.14
Fullstendig planframlegg motteken, dato -
Informasjonsmøte avholdt.(j/n) J – 15.02.15
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
3.1 Bakgrunn
Bakgrunn for oppstart av planarbeidet er behovet eksisterande næringsverksemd i området 
har for utvikling.

Lonevåg beslagfabrikk kjøpte Anylett-fabrikken i 2004 og etablerte seg i Fotlandsvåg. 
Anlegget vart utvida i 2008 og det er ikkje heimel til ytterlegare utviding i gjeldande plan. 
Verksemda er i god utvikling og det er trong for store lagerareal for å kunne serve 
marknaden og ha kort leveringstid. Rom for utviding av areala er viktig for ei langsiktig 
satsing i Fotlandsvåg.

Oster Maskin & Transport AS er ei lokal verksemd som ynskjer å utvikle seg i Fotlandsvåg.  
For å legga til rette for framtidig utvikling er det trong for lagerhall, kontorlokalar og ei god kai.

Historisk sett har Sjøtroll hatt aktivitet med stamfisk og rognproduksjon sidan anlegget vart 
oppretta i 1988. For å sikre moglegheita til å kunne ekspandere, er det viktig for selskapet 
gjennom reguleringsplan å leggja til rette for dette. Sjøtroll - Fotlandsvåg representerer ein 
lokalitet i eit stort system. Tilgjengeliggjering av areal for utbygging, vil vera med på å sikre 
auka aktivitet i nærområdet. Det er inga snarlege planar om utviding, men dette handlar om å 
ha areal tilgjengeleg som kan opparbeidast forholdsvis raskt i ein næring som er i 
kontinuerlig utvikling.

3.2 Intensjonen med planframlegget  
Osterøy kommune har eit uttalt mål om næringsvekst og tilflytting til kommunen (jf. 
planskildringa til kommuneplanen og planstrategien, sjå kapittel 5.1).

Den bærande ideen bak planarbeidet er å sikra vekst for verksemdene i planområdet:

 Utviding av næringsareal for verksemdene gjennom utfylling av vågen mellom 
LOBAS og HBH

 Utviding av kaien utanfor Oster Maskin & Transport AS
 Samordning av hovudtilkomst og parkering (sjå figuren under). 
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Figur 1: Illustrasjonsplan av planframlegget.   

Det er også ei viktig målsetting for initiativtakarane å bidra til næringsvekst i kommunen, med 
synergi-effektar av dette (auka tilflytting, redusert fråflytting, auka handel etc.). 

Gjennom utvikling, som skissert over, legg ein og til rette for forbetring av eksisterande 
vegsystem for områda kring næringsarealet.
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4. PLANPROSESS
Planarbeidet krevjar konsekvensutgreiing (sjå vedlagt planprogram) noko som gir ein litt meir 
omfattande planprosess enn ordinære planprosessar. Illustrasjonen under visar den 
hovudsakelege skilnaden på ein ordinær planprosess og ein med konsekvensutgreiing: 

Planprosess med konsekvensutgreiing Ordinær planprosess

 1.
 2.
 3.

 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.

Oppstartsmøte med kommunen
Forslag til planprogram
Kunngjering / varsling av planoppstart og høyring av 
planprogram 
Fastsetting av planprogram
Undervegsmøte
Planframlegg med konsekvensutgreiing
1. gongs handsaming
Høyring / offentleg ettersyn
2. gongs handsaming / forslag til planvedtak
Vedtak om plan
Kunngjering av vedtak
Evt. klagehandsaming

 1.

 2.

 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.

Oppstartsmøte med kommunen

Kunngjering / varsling av planoppstart

Undervegsmøte
Planframlegg
1. gongs handsaming
Høyring / offentleg ettersyn
2. gongs handsaming/forslag til planvedtak
Vedtak om plan
Kunngjøring av vedtak
Evt. klagebehandling

Figur 2. Skjematisk framstilling av planprosess med og utan KU.

4.1 Oppstartsmøte med kommunen
Det vart halden oppstartsmøte med kommunen den 21.05.12 der viktige rammar for 
planarbeidet vart diskutert. 

4.2 Forslag til planprogram
Forslag til planprogram vart sendt kommunen den 17.07.13 (datert 10.07).

4.3 Kunngjering / varsling av oppstart og høyring av planprogram
Varsel om oppstart av planarbeid vart kunngjort saman med høyring av planprogrammet. 
Kunngjeringsannonse var i avisa Bygdanytt den 15.10.13 med høyringsfrist 15.10.13 – 
03.12.13. Naboar og høyringsinstansar vart varsla per brev. Det kom inn 2 nabomerknader 
og 4 høyringsuttaler. Merknadene er summert og kommentert i kapittel 10 i planskildringa. 

Det vart varsla ny oppstart og høyring av planprogram på grunn av utvida plangrense mot 
sør (vegstrekket frem til avkøyring mot skulen vart inkludert). Utvida planprogram i høve 
dette er datert 04.03.14. Det kom inn 2 nabomerknader og 4 høyringsuttaler. Merknadene er 
summert opp og kommentert i kapittel 10 i planskildringa. 

4.4 Fastsetting av planprogram
Planprogrammet vart fastsatt av kommunen den 11.06.14.

Ikkje KU-plikt 
-

Ordinær planprosess

Står plan/ tiltak i 
vedlegg 1 i ku-

forskrifta?

Står plan/ tiltak i 
vedlegg 2 i ku-

forskrifta?

Faller tiltaket inn 
under § 4 i ku-

forskrifta?

Ja

Nei Nei

Nei

Ja

Ja
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4.5 Undervegsmøte
Det er halde undervegsmøte saman med kommunen den 17.12.14, 09.12.15, 30.06.16, 
19.10.17, 04.12.18. I møta har ulike utkast til planforslag vært diskutert og ønske/krav om 
justeringar i plandokumentet avklart.

4.6 Planframlegg med konsekvensutgreiing
Planframlegget med konsekvensutgreiing vart sendt kommunen for 1. gongs 
sakshandsaming den xx.xx.xx. 

4.7 1. gongs handsaming
Planframlegget vart sakshandsama mellom xx.xx.xx – xx.xx.xx og vedtak om utlegging av 
planframlegget til offentleg høyring vart datert xx.xx.xx.

4.8 Høyring / Offentleg ettersyn
Planframlegget vart sendt på høyring / offentleg ettersyn den xx.xx.xx med høyringsfrist den 
xx.xx.xx.
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5. PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 
5.1 Kommuneplanen si arealdel 2011-20231 
Planområdet er i gjeldande kommuneplan (KPA) avsett til noverande næring, noverande 
bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande vassdrag. Delar av planområdet mot vegen 
inngår i omsynssone H220, noko som betyr at dette området er innafor gul støysone jf. 
støyretningsline T-1442. 

Figur 3: Utsnitt frå gjeldande kommuneplan.   

Føresegna til KPA inneheld særskilde føresegner for næringsområde (jf. kapitla 2.35-2.44). 
Av desse går det fram at:

 Nye verksemder skal ikkje plasserast slik at dei etter kommunen si vurdering vil vere til 
vesentleg ulempe for kringliggjande busetnad eller offentlege føremål m.o.t. støy, 
forureining eller andre negative konsekvensar med omsyn til miljøet.

 Det skal etablerast buffersoner, fortrinnsvis som vegetasjon, som skjermar nærliggande 
omgjevnad. Buffersoner skal ligge innanfor areal som er sett av til byggjeføremål. 
Innanfor næringsområde skal det setjast av areal som speglar opphaveleg terreng- og 
grønstruktur.

 I framtidige næringsområde skal det leggjast til rette for mjuke trafikantar.
 I framtidige næringsområde skal det leggjast til rette for energireduserande tiltak, og 

forsyning av eksempelvis vass-båren varme og biovarme.
 Detaljreguleringar skal ta stilling til visuelle uttrykk som fargebruk, materialbruk, samt skilt 

og reklame.

1 Osterøy kommune. Arealdel til kommuneplanen 2011-2023 (10.03.2011).
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 Opphalds-, arbeids- og publikumsrom i nye og eksisterande byggjeområde skal ikkje ha 
golv lågare enn kote +3 m.o.h, målt frå kote 0 (Normalnull – NN2000) i sjø. Tekniske 
installasjonar skal etablerast over høgaste risikonivå. Der det er fare for oppstuving av 
vatn i tilknyting til vassdrag og/eller vesentleg bølgepåverknad skal høgde for lågaste 
golvnivå  vurderast på bakgrunn av ei fagkunnig vurdering av person/firma med relevant 
kompetanse (PBL § 11-10, nr. 2).

Av planskildringa2 til KPA går det fram:
 Etablering av rammer for næringsutviklinga vil ha mykje å seie for framtidig økonomisk og 

samfunnsmessig utvikling i kommunen. Det er viktig å sikra konkurransedyktig lokalt
næringsliv og tilgang på kvalifisert arbeidskraft og arbeidsplassar i kommunen.

 Fotlandsvåg er i arealstrategien til kommuneplanen definert som Områdesenter. Med dette meiner 
ein at området skal tene som sentrumsområde for større område, og det inneber å legge til rette for 
vidareutvikling og styrking av desse som tenesteområde, og møteplass. I områdesentra vil ein ha 
fokus på at det skal leggjast til rette for og
etablerast urbane kvalitetar som variasjon i type føremål; bustad/fritid/næring.

 I Fotlandsvåg krins: 77 ledige byggjetomter for bustad og 172 daa ledig bustadareal. 
 Kommunen er del av ein arbeidsmarknad knytt til Bergen og Nordhordland, noko ein ser godt i 

tala for inn- og utpendling i kommunen. I perioden 2000-2009 har årleg fullført bustadbygging 
lege på rundt 35 bustadar pr år. I same periode har utpendlinga auka jamt. Dette gir signal om ein 
etableringsvilje i kommunen, der ein samtidig opprettheld kommunen si regionale rolle i tilknyting 
til Bergen og omegn.

Dette kastar lys over ein framtidig trong for arbeidsplassar, konkurransedyktige verksemder 
og etableringsvilje med tilknyting til Fotlandsvåg.

I planstrategi for Osterøy kommune 2012-20163 går det fram:
 Næringsliv og sysselsetting: Arbeidsløysa på Osterøy er låg. I 2011 var det registrert arbeidsløyse 

på 2,1% av arbeidsstyrken. I regional samanheng er Osterøy ein kommune som leverer mykje 
arbeidskraft utover kommunegrensene sine. Nærleik og kort avstand i reisetid til Bergen er med på 
å forklare mykje av dette. Samstundes har Osterøy mykje av arbeidsstyrken knytt til industri, bygg 
og anleggsverksemd. Sentrale utfordringar er mellom anna korleis kommunen kan skape gode og 
føreseielege vilkår for næringa. Korleis kan ein få fleire og ulike arbeidsplassar i kommunen og 
tilrettelegging og utvikling av infrastruktur.

Heradstyret vedtok i møte 21.02.2018 mindre endring av kommuneplanen sin 
arealdel. Det vart gjort ei mindre administrativ endring 12.07.2018 for å sikre at det var 
korrekt vedlegg som låg ved vedtaket. Endringa gjaldt: I samband med kommunedelplan 
for sjø og strandsone (KDPSS) ville kommunen sikre at kommunedelplanen og 
kommuneplanens arealdel (KPA) vart like og gjera nokre tekniske korreksjonar i 
kommuneplanen sin arealdel. På denne måten unngår ein å måte operere med to set 
plankart og føresegn som grunnlag for søknadar om td. tiltak arealplanlegging og i 
sakshandsaming.

5.2 Kommunedelplanar og temaplanar

2 Osterøy kommune. Kommuneplanen sin arealdel 2011-2023. Planskildring. Rullering av tema 
bustad, fritidsbustad og næring (25.01.11).
3 Planstrategi Osterøy kommune 2012-2016 (07.11.12).
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 Kommunedelplan for sjø og strandsone 2015-20254 

Sjø og strandsoneplanen vart endeleg vedtatt i Heradstyremøte 21.02.2018. Over visast 
utsnitt av Fotlandsvåg i kdp-en. 

Elles er desse relevante kommunedelplanar og temaplanar:

 Kommunedelplan for vassforsyning 2013-20245

 Kommunedelplan for energi og klima 2011-20166

 ROS i arealplan - akseptkriterie og metode7

5.3 Reguleringsplanar 

4 Pågåande planarbeid. Består pt. Av dokumenta planprogram, arealinnspel og kartlegging av 
funksjonell strandsone.
5 Osterøy kommune. Kommunedelplan for vassforsyning 2012-2024 (19.06.13).
6 Osterøy kommune. Kommunedelplan for energi og klima 2012-2016 (15.11.11).
7 Osterøy kommune. Metode og akseptkriteria for ROS-analyse i samband med planarbeid (07.09.12).
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Det er ingen gjeldande reguleringsplanar i planområdet. Det er ein eldre reguleringsplan i 
nærområdet til planområdet (figur 3). Reguleringsplanen ligg på nordsida av Fotlandsvågen 
og vart vedteken i 1973 og viser i hovudsak bustadføremål.

Figur 4. Gjeldande reguleringsplan for Hanstveit.

5.4 Nasjonale føringar for planarbeidet 
Lover
 Plan- og bygningslova8 skal regulere og sørgje for omsyn til miljø og samfunn.
 Forureiningslova9 skal sørgje for omsyn når det gjeld utslepp til luft, jord og vatn.
 Lov om kulturminner (kulturminneloven)10 skal sørgje for omsyn til kulturminner jf. 

undersøkingsplikta § 9.
 Lov om forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldloven)11 skal sikre ein 

heilskapleg og samla vurdering av påverknaden tiltaket vil ha på omgjevnaden (§ 8-12).
 Lov om vegar12 skal sikre størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn 

til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles (§ 1a).
 Lov om hamner og farvatn13 skal leggja til rette for god tilgjenge, trygg ferdsel og 

forsvarleg bruk og forvaltning av farvatnet i samsvar med ålmenne omsyn og omsynet til 
fiskeria og andre næringar (§ 1).

Forskrifter

8 Plan- og bygningsloven - pbl. LOV-2008-06-27-71. KMD. 
9 Forurensningsloven – forurl- LOV-1981-03-13-6. KMD.
10 Kulturminneloven – kulml. LOV-1978-06-09-50. KMD.
11 Naturmangfoldloven – nml. LOV-2009-06-19-100. KMD.
12 Veglova – veil. LOV-1963-06-21-23. SD. 
13 Havne- og farvannsloven. LOV-2009-04-17-19. FKD (Fiskeri- og kystdepartementet).
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 Forskrift om konsekvensutgreiingar14

 Forskrift om byggjesak15 

Retningsliner
 Statlig planretningsline for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen16.
 T-1442/2016 Retningsline for handsaming av støy i arealplanlegging17.
 Statlige planretningsliner for samordna bustad-, areal og transportplanlegging 18.
 T-2/08 Rikspolitiske retningsliner for barn og unges interesser i planlegginga19.
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning20

5.5     Regionale føringar for planarbeidet
 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-202821

 Regional kulturplan: Premiss – kultur22 
 Regional Næringsplan for Hordaland 2013-201723

 Regional klimaplan 2014-203024 (i klimaplanen inngår Fylkesdelplan for energi og 
Fylkesdelplan Vindkraft).

6. SKILDRING AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
6.1 Lokalisering 

14 Forskrift om konsekvensutredninger. FOR-2017-06-21-854. KMD.
15 Byggjesaksforskriften. FOR-2010-03-26-488. KMD.
16 Planretningslinjer for strandsonen langs sjøen. FOR-2011-03-25-335. KMD.
17 Støyretningslinjen. T-1442/2016. KMD. 
18 Statlige planretningsliner for samordna bustad-, areal og transportplanlegging. FOR-2014-09-26- 
1222. KMD.
19 Rikspolitiske retningsliner for barn og planlegging. FOR-1995-09-20-4146. KMD.

20 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. FOR-2018-09-28-1469. 
KMD

21 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028 (Juni 2017).
22 Regional kulturplan: Premiss – kultur. Hordaland Fylkeskommune (10.12.14).
23 Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017. Næring til fortrinn. Hordaland Fylkeskommune. 
24 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Regional klima- og energiplan. Hordaland Fylkeskommune 
(September 2014).
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Planområdet ligg på Holmane næringsområde i Fotlandsvåg, Osterøy kommune. 

Figur 5. Lokalisering.

6.2 Avgrensing
Første planavgrensing inkluderte berre utviding av LOBAS si eigedom frem til HBH-byggjet. 
Etter innspel frå kommunen om at alt areal satt av til næring i kommuneplanen burde 

Planområdet
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inkluderast, og Vegvesenets råd om at alt vegareal sørover mot avkøyringa til skulen skulle 
inkluderast, vart plangrensa utvida i høve innspela.

Figur 6. Planområdet

6.3 Tilstøytande areals bruk / status 
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Figur 6 visar tilstøytande areals bruk / status.

Figur 7. Bruken i tilstøytande områder (kilde: avinet.no).

6.4 Eksisterande bygningar
Næringsverksemdene på området i dag er Lonevåg beslagfabrikk AS - Lobas, HBH innreiing 
(leigar hos LOBAS), Oster Transport og Entreprenør AS, Osterfjord Maskinstasjon AS og 
Sjøtroll Havbruk AS. I tillegg ligg det ein privat einebustad sentralt i næringsområdet. 

Lokalisering av verksemdene og med dagens arealbruk, er vist i figur 7. Kvar 
lokalitet/verksemd er angjeve med eit tall som det visast til i tabell 1, som visar ei oversikt 
over både dagens arealbruk og tidligare verksemd, med historikk.

Reguleringsplan

Bustadfelt

Frekhaugtrappa AS

Idrettsplass

Barnehage

Skule

   Dagligvare

Bensinstasjon

Hotell

Planområdet

Bustader

Bustader

Sjøareal og båttrase
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Figur 8. Eksisterande og tidlegare bruk i planområdet.

Fotlandsvågen

1. LOBAS (Lonevåg 
beslag-fabrikk AS). 
Garasjeport-
produksjon

2. Fotlandsvåg  
    Båtlag, småbåthamn

3. HBH Innreiing  
    (møbelproduksjon /  
    Snikkar-verkstad),   
    gamle Naustholmen.  
    Skal rives.

4. Ca. område nytta til  
    brenning av avfall  
    frå møbelproduksjon

5. Austlegaste bygg   
    tidligare El-verkets.  
    Vestlegaste bygg er  
    tidligare brannstasjon.  
    Oster Transport &  
    Entreprenør AS nyttar  
    bygga no til lager- og  
    servicebygg.

6. Sjøtroll Havbruk.  
    Fiskeoppdrett og  
    stamfiskanlegg

7. Osterfjord  
    Entreprenør AS  
    (kontorbygning med   
    lager)

8. Privat  
    bustadhus

N
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Det er 8 grunneigarar innanfor planområdet:

Lokali-
tet (ref. 
figur 7)

Bedrift Dagens verksemd/
arealbruk

Historikk/ tidligare kjend arealbruk 
(kronologisk, nyaste først)

1 Lonevåg beslag AS -Lobas Produksjon av garasjeportar, 
taksikringsutstyr og utstyr til 
takrenne.

Brannstasjon i byggjets 
nordvestre ende.

 I 2006 nytt tilbygg i søraust, og nytt, 
frittståande bygg like SV for 
fabrikkbygg.

 Til ca. 1995: Tekstilindustri, Anylett 
produserte dyner/puter og soveposer 
m.m.

 Møbelfabrikk (Holmen) til 1948.
 1918 sagbruk oppført i skjøte, på 

odde søraust for Lobas-bygning.
2 Fotlandsvåg Båtlag Småbåthamn,

44 båtplassar
Frå 1987.

3 HBH Innredning Møbel-/interiørproduksjon.
To septiktankar under vestligaste 
del av byggjet, utslipp i sjø, 
usikkert kvar.
Fyringsoljetank (dagtank) ved 
nordaustre side av byggjet. 
Nyttast ved behov, som 
supplement til fyring med 
biobrensel (som HBH er 
sjølvforsynt med, frå 
produksjonen).

Frå 1944: Møbelfabrikk, første to haller 
oppført lengst nordvest. Øvrige byggjet på 
60-tallet.

4  Oster Transport og 
Entreprenørforretning AS

 HBH Innredning m.fl.

 El-verket (tidlegare 
Hosanger kommune, 
seinare Osterøy Energi, 
nå BKK). 

Lager for dungar med ulike 
fraksjonar av sand, pukk og 
stein.

 Brenning av avfall fra 
møbelproduksjon, i tillegg til at andre 
aktørar truleg dumpa avfall på 
staden, for brenning. Antatt 
opphøyrde ca. 2011. Avfalls- og 
forbrenningsreistar fjernet av Oster 
Transport & Entrepr. (ifølge dei).

 Lagring av bl.a. transformatorar og 
kreosotimpregnerte stolper som kom 
inn med båt.

5  Oster Transport og 
Entreprenørforretning AS 
/ Implenia

 El-verket (sjå over).

Begge bygg lager, delvis kontor 
(det austlegaste), det 
austlegaste leigast av 
entreprenøren Implenia, frå 
Oster Transport.
Utanfor det vestligaste byggjet 
har Oster Transport ein 
dieseltank (dagtank) i drift, for 
anleggsmaskiner (brukt i 6 – 7 
år).

Austligaste bygg tidligare El-verkets, for 
lagring av div. utstyr. Tidligare også 
brannstasjon.

6 Sjøtroll Havbruk AS Fiskeoppdrett, stamfiskanlegg 
(laks) inne i hall. Energianlegg 
frå sjøvarme, i containere ved 
bygningens søraustre ende.

Området utsprengt og planert før 
anlegging av bygg.

7 Osterfjord Entreprenør AS Kontor og lager for entreprenør.  Silketrykkeri.

 Snikkerverkstad/
møbelproduksjon

8 Privat bustadhus Einebustad med garasje  Tidlegare bustad tilhøyrande 
møbelfabrikken til HBH.

Tabell 1. Tidligare og dagens arealbruk på dei ulike delar av planområdet.

Atle Ahmer, eigar av Oster Transport & Entreprenør AS, har i intervju 05.03.15 gitt historiske 
opplysningar om arealbruk og aktiviteter i planområdet.
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Området lengst nord, der fabrikkanlegget til Lobas ligg, utgjorde tidligare ei halvøy kalla 
Holmen, eller Furholmen. Trong for nytt landareal gjorde at ei tidligare sjøbukt mellom 
riksvegen og tidligare Furholmen vart fylla ut med sprengsteinsmassar og planert, ifølgje 
Lobas. I følgje Atle Ahmer vart det her også fylt ut med avfall av jernband som var brukt til 
innpakking av råvarer levert til tidligare Anylets tekstilproduksjon på Holmen. I samband med 
utfyllingsarbeida på Holmen var det krav om delvis bevaring av opprinneleg terreng, bl.a. 
lengst søraust på Holmen. Vidare har den gamle fabrikkbygninga vorte bygga på i søraust og 
sørvest, i tillegg til ein frittståande bygning sørvest for hovudbygningsmassen.   

Sentralt i planområdet ligg det også ein fabrikkbygning (HBH Innredning), på det som 
tidligare vart kalt Naustholmen. I sjøen, mellom dei to fabrikkanlegga er det anlagt 
flytebrygger for småbåtar.

Bustaden sør for HBH Innreiing hørte i ifølgje Lobas i si tid til møbelfabrikken. Inst i bukta, 
mellom fabrikken og einebustaden, tyder gamle kart på at det er delvis fylt ut med massar i 
sjøen. Vidare mot søraust ligg lager-/verksteds og kontorlokalar, der flybilete frå ulike årstall 
visar at det har vore (og er) lagra ulike typar massar, utstyr og bilar der.

Fiskeoppdrettsverksemda til Sjøtroll Havbruk i sør, er eit innandørsanlegg, med kai langs 
nordaustsida av, og på søraustsida av bygninga. Dette arealet vart utsprengt og fylla ut med 
sprengstein før oppføring av anlegget. Lengst sør er det ein gamal, kvit bygning som før var 
bedehus, men som nå fungerer som lager.

Det har generelt gått føre ulike aktiviteter på næringsområdet, som kan ha medført 
grunnforureining i meir eller mindre grad. I følgje Atle Ahmer har det også verte dumpa 
diverse avfall i sjøen, frå bilvrak utanfor kaien ved Lobas-lokala, til diverse el-verks-utstyr 
utanfor lokala til Oster Transport & Entreprenørforretning AS, sentralt i planområdet. I tillegg 
var det sannsynlegvis ein del avfall (inkl. trespon, lakk-/lim-/malingsrestar, frå både tidlegare 
snikkeri- og møbelproduksjon som vart kasta i sjøen, eller det gikk via avløpsleidning direkte 
til utslipp i sjø.

Figur 9. Flyfoto - Fotlandsvågen. Sett frå aust. Kjelde: nordhordlandskart.no.

Eksisterande bygningar innafor planområdet består av næringsbygningar og ein einebustad. 
Kring Fotlandsvågen er det stort sett spreidde 2 etasjars einebustader med saltak. Ytst på 
Hanstveit er eit etablert bustadfelt med noko tettare samansetnad av bustadene enn elles.

Fotlandsvågen

Bustadfelt
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Figur 10. Flyfoto - Planområdet. Sett frå aust. Kjelde: Sjøtroll AS.

Figur 11. Eksempel på bygningstypologi på Hanstveit (sett frå Holmen)

6.5 Topografi/landskapstrekk 

Figur 12. Fotlandsvågen (innanfor raud stipla line) landskapsområde er definert som eit småfjord- og 
storsundlandskap. Kart: www.kartivest.no (Hordaland fylkeskommune).

http://www.kartivest.no/
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Planområdet ligg i Fotlandsvågen, situert nordvest på Osterøy, og omfattar i hovudsak to 
halvøyer og ein mellomliggande våg. 

Landskapsområdet Fotlandsvågen står fram som ei tydeleg sideforgreining av Osterfjorden. 
Området er omgitt av skogkledde åsar og åsdrag med spreidd busetjing. Landskapstypen 
har stor utbreiing i Hordaland og er kjenneteikna av middels store sjøflater omgitt ulike 
hovudlandformer, der større åsar er mest vanleg. Fotlandsvågen er i regional samanheng gitt 
verdiklasse 2, landskap med vanleg førekomst, basert på regional førekomst (Hordaland 
fylke) av landskapstypen.

Planområdet er i hovudsak nytta til næringsformål. Området er i dag prega av ein manglande 
heilskapleg utbygging, der dei ulike næringsanlegga innafor området manglar ei sameint 
utbygging. Ulik type bygningsmasse og terrengarrondering dempar dei visuelle 
opplevingskvalitetane. Særleg verdifulle visuelle karaktertrekk ved området i dag er 
nærleiken til fjordflata og strandsona langs denne.

Figur 13. Høgdeprofil med profilsnitt. Frå Raudkletten via Holmen til Hanstveittjørna. Kjelde: Statens kartverk.

For utdjupande informasjon om landskapstilhøve, sjå vedlagt KU-rapport om emnet (vedlegg 
j).

6.6 Sol-tilhøve 
Grunna topografien i området er det gode sol-tilhøve innan planområdet om morgonen og 
ikkje fullt så bra på kveldstid.
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6.7 Vegetasjon, dyreliv og andre naturtilhøve
Figur 12 visar planområdet i høve vegetasjon. Generelt er det svært lite vegetasjon i 
planområdet. 

Figur 14. Arealressursar N5 (Kilde: Skog og Landskap)

Figur 13 visar planområdet i høve raudlisteartar. Skoddelav og Bergand er registrerte som 
sårbare artar utanfor planområdet.

Figur 15. Raudlisteartar (Kilde: Artsdatabanken).

Skoddelav

Bergand

Fiskemåke

Kløfthinnemose
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I forstudie til kommunedelplan for sjø og strandsone 2015-2025 er funksjonell strandsone 
kartlagt (sjå figur under). 

Figur 16. Utdrag frå kartlegging av funksjonell strandsone for Fotlandsvågen.

Av rapporten går det fram at Fotlandsvågen er beiteområde for Havelle, Kvinand, Siland 
(vinter) med verdi «Viktig (B)», beiteområde for Stokkand (vinter) med verdi «Lokalt viktig 
(C)» og rasteområde for Toppand (vinter) med verdi «Viktig (B)». Det går også fram at 
landskapsverdien til Fotlandsvågen har «Verdi 2» (vanleg førekomande landskap). 

6.8 Grøne interesser
Born som budde i bustaden i planområdet nytta fjæra i området til leik. I dag bur det ikkje 
born i bustaden. Det er elles ikkje avdekka spor av borns leik eller opphald i planområdet. 
Det er heller ikkje opplyst at skuler/barnehagar nyttar området. Det er ei småbåthamn i 
planområdet (sjå figur under). 

Figur 17. Båtplassen i planområdet. Sett frå aust. Kjelde: Nordhordlandskart.
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Avstand til næraste ballplass, leikeplass og idrettsanlegg er ca. 660 meter (jf. figur under).

Figur 18. Avstand til fasilitetar (kjelde: avinet.no)

6.9 Kulturminneverdiar
Fotlandsvåg var del av tidlegare Hosanger kommune fram til 1964. Staden har rik 
kulturhistorie knytt til jordbruk, sagbruk, kraftproduksjon og industri. Tidleg på 1900-talet sto 
det eit sagbruk like ved Lobas-bygningen. Under krigen vart det reist møbelfabrikk (HBH-
bygget), med utviding på 1960-talet. Det var og ein møbelfabrikk på Holmen, bygd 1948. Sjå 
tabell 1 for fleire detaljar om bygningane i området.
Bygningane frå 1900-talet er vurdert til å vere av mindre lokalhistorisk verdi.  
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Figur 19. Bilete av HBH-bygget, bygd 1944.

Under dei marinarkeologiske registreringane (sjå kapittel 7.4) ved reguleringsområde for 
reguleringsplan Holmane næringsområde vart det ikkje funne spor etter kulturminne som er 
verna av §14 i Kulturminnelova. Ved database-utsjekk for kulturminne på land (jf. ROS-
analysen, vedlegg d) ) er det ikkje funne automatisk freda kulturminne innafor plangrensa. 
Det er kjend tre naust i SEFRAK-registeret (ID 1253-0004-096/097 og 098). Det eine, lengst i 
vest er frå 1900-talet, tredje kvartal. Dei to andre er datert til 1800-talet og er meldepliktige 
ved tiltak. 

Dei tre nausta høyrer til garden Fotland, og inngår i eit bygningsmiljø inst, og på begge sider 
av Fotlandsvågen, som har kulturhistoriske verdiar. 
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Figur 20. Kulturminner (kjelde: Miljøstatus.no)

Figur 21. Flyfoto som viser Fotlandsvåg, truleg teke mellom 1960 og 1970. Fotlandsnausta ligg midt i bildet.   
Kjelde: digitalmuseum.no. Museumssenteret i Hordaland. 
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Figur 22. Fotlandsnausta i høgre bildehalvdel. 

Nausta er vanlege å sjå i strandsona på Osterøy og i Hordaland, og er representantar for 
denne typen kulturminne. Dei har først og fremst verdi som del av eit større kulturhistorisk 
miljø som ligg inst i Fotlandsvågen. 

6.10 Veg og trafikktilhøve 
FV567 forbi Holmane industriområde vart bygd og fungerer i dag som ein samleveg for 
spreidt-bygde område samt som tilkomst til Holmane industriområde. FV567 har fartsgrense 
50 km/t og 80 km/t gjennom planområdet – farten vert sett opp like før eksisterande 
busshaldeplass(sjå siste bilde på figur 25). Vegen er smal (sjå bileta, figur 21) og har ein del 
møteplasser. Vegen har i dag ei trafikkbelasting på ca. 700 ÅDT. Vegen vart bygd i ei tid der 
det ikkje var same krav til utforming og fokus på trafikktryggleik som i dag.

Endring av Statens vegvesen sine krav til utforming, samt auka trafikkmengde og endra 
samansetning av trafikken (blant anna større del av større køyretøy til industriområde) gjer at 
vegen i dag ikkje tilfredsstiller Statens vegvesen sine vegnormalar. I gjeldande vegnormal, 
Handbok N100 for Sa2 – samleveg er det mellom anna krav til auka breidde og 
fortausløysing.

Trafikktryggleik:
Det er ikkje fortau langs vegen og det er nokon uoversiktlege strekk og avkøyringar frå 
fylkesvegen. Det er registrert 2 bilulukke innafor planområdet (jf. figur 15).
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Figur 23. Vegkart (kjelde: vegkart.no).

Figur 24. Avkøyringar frå fv 567 (kjelde: vegkart.no).

FV567

ÅDT=700

(2014)

Bilulukke innafor 
planområdet
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Figur 25. Bilete frå FV567 som inngår i planområdet.
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6.11 Støy
Delar av planområdet mot vegen inngår i omsynssone H220 i arealdelen til kommuneplanen 
(sjå figur 20), noko som betyr at dette området er innafor gul støysone jf. støyretningsline T-
1442. Arealet som er innafor sona er ikkje tiltenkt nye støyømfintlege bygningar (jf. T-1442).

Figur 26. Utsnitt av KPA som viser omsynssone for støy i høve planområdet.

6.12 Offentleg kommunikasjon/ kollektivdekning
Det ligg busshaldeplass rett ved dagens avkøyring til LOBAS (jf. figur).

Figur 27. Bilete som visar eksisterande busshaldeplass.

Bussfrekvensen er på 8-11 avgangar dagleg.

6.13 Vatn og avløp
Eksisterande offentlege VA-anlegg er vist på teikning nr. 539358 – HB002 (vedlegg e til 
planskildringa). På denne teikninga er også vist eksisterande avrenning.

Offentlig vannforsyning i området består i dag av en DN180 PE80 SDR11 vannledning i sjø 
som går fra Fotlandsvågen til Hosanger. 
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Området vert forsynt fra Fotlandsvåg vassverk med statisk trykkhøyde på ca. kote +85. 

I den sørlige ende går det to vannledninger DN500 og DN250 med tilførselsvann til Sjøtroll. 

Offentlig avløpsnett i området omfatter en spillvannspumpeledning DN140 i sjøen, som fører 
avløpsvannet i området til slamavskiller på Hanstveit. Denne har i dag et volum på 39 m3.

Figur 28. Eksisterande VA-løysingar i området.

Energi Sjøtroll har privat avløpsledning DN250 som går til sjø, 15 m dybde og HBH 
innredning har både privat slamavskiller og privat avløpsledning direkte til sjø. 

Eksisterende offentlige og private ledninger med dimensjoner er vist på vedlagt ledningskart 
HB002.

6.14 El/trafo
LOBAS har sin trafo i kvit trafostasjon på bilete side 25. Denne er planlagt flytta til 
nordvestleg del av eigedomen (ved vegen der det no står ei lita bod / uthus). Sjå figur under:
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Figur 29. Eksisterande trafo i planområdet.

Andre aktørar i planområdet har trafo plassert ved båtbryggja (sjå figur under). Kapasitet på 
denne er ikkje kjend, men truleg må den utbetrast med auka aktivitet og det bør difor 
avsetjast nok areal til den i planen. 

6.15 Privat og offentleg servicetilbod
Figuren under viser servicetilbod i nærområdet til planområdet.

Figur 30. Avstand til skule, barnehage og dagligvare (kjelde: avinet.no).

Daglegvare 
(ca. 900 meter)

Barnehage 
(ca. 750 meter)

Skule 
(ca. 830 meter)

Mogleg ny 
plassering

Eksisterande 
Trafo for 
LOBAS

Eksisterande 
Trafo for øvrige 
aktørar
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6.16 Risiko og sårbarheit
Risiko- og sårbarheitsanalyse ligg som vedlegg d til planskildringa. Skredfarekartlegging ligg 
som vedlegg k til planskildringa.

6.17    Privatrettslege bindingar

Tilhøve til interesseselskapet, som eigar av området der Sjøtroll havbruk held til, er i prosess 
og nær ei endeleg løysing.
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7. UTGREIINGAR ETTER FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTGREIINGAR 

Konsekvensutgreiinga vurderer konsekvensane for dei einskilde emna ved full utbygging av 
området. Framdrift for utviding av industriområdet er ikkje fastsatt. 

Planprogrammet gjev følgjande emne som aktuelle for utdjupande utgreiingar, vurdert ut frå 
omsynet til kva konsekvensar tiltaket / reguleringsplanen kan få for miljø, naturressursar og 
samfunn:

 Innleiande miljøundersøking
 Naturmiljø og naturmangfald
 Berggrunnundersøking i sjø og moglegheitsstudie
 Marinarkeologiske registreringar
 Landskapsbilete
 Marint biologisk mangfald 
 Risiko og sårbarheit

Utgreiing om Marint biologisk mangfald er inkludert i rapporten Naturmiljø og naturmangfald. 
Utgreiingar ligg som vedlegg til planforslaget, og er summert kort i dette kapitlet.

7.1 Innleiande miljøundersøking
Utgreiing i høve innleiande miljøundersøking ligg føre som eigen rapport, vedlegg f. I det 
følgjande er det teke med eit samandrag av konsekvensane for miljø og nødvendige 
avbøtande tiltak i det vidare prosjekterings-arbeidet: 

I det vidare prosjekterings-arbeidet, bør det takast omsyn til, og eventuelt undersøkast 
nærare dei miljøtekniske tilhøva i planområdet. Det gjeld både med omsyn til. mogleg 
forureina grunn, og mop. helse- og miljøfarlege stoff i fabrikkbygningen, som vert planlagd 
riven eventuelt også i andre bygg, om dei skal rivast, rehabiliterast eller påbyggast.

Den utførde innleiande undersøkinga av dei miljøgeologiske tilhøve har m.a. omfatta 
innsamling og gjennomgang av bakgrunnsdata som indikerer mogleg behov for noko meir 
miljøtekniske grunnundersøkingar innafor planområdet. Men avhengig av detaljplanane er 
det også mogleg at føreliggjande rapportar dannar godt nok grunnlag for tiltaksplan (med 
omsyn til grunnforureining), som må utarbeidast i prosjekterings-fasa, i samband med 
byggje-, grave- og utfyllingssøknader. 

Tiltaksplan, med eventuelt nærare undersøkingar, må avklara kva som finst av forureining i 
grunnen, og kva som i så fall må treffast av tiltak, både med omsyn til anleggsfasen og 
driftsfasen av nye anlegg i planområdet.

Det er også trong for miljøkartlegging av bygg som skal rivast og/eller rehabiliterast. Denne 
kartlegginga må gjerast tidlegast to år før sjølve arbeidet med rivinga og rehabiliteringa skal 
starta. Det er sannsynleg at det er bygningsmateriale som inneheld helse- og miljøfarlige 
stoff, som bl.a. asbest og PCB, som må handterast spesielt ved riving/rehabilitering.

Gjenbruk, eventuelt gjenvinning, av tyngre bygningskonstruksjonar bør vurderast i 
prosjekterings-arbeidet, i tillegg til handtering av eventuelt forureina lausmassar / sediment.  
Ved vidare prosess vil dette vere viktige tema for effektivisering av ressurs- og energibruk, 
og sikring av god handtering av avfall og overskotsmassar, til beste for helse og miljø.

Korleis planframlegget sikrar avbøtande tiltak skildra ovanfor, går fram av kapittel 8.9.
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7.2 Naturmiljø 
Utgreiing i høve naturmiljø ligg føre som eigen rapport, vedlegg g. I det følgjande er det teke  
med eit samandrag av konsekvensane for naturmiljø og nødvendige avbøtande tiltak.

Risikovurdering av sediment 
Sedimentet ved Holmane næringsområde er stadvis sterkt forureina og utgjer i følgje Trinn 1 
risikovurdering ein økologisk risiko.

Ei Trinn 2 risikovurdering kan utførast for å ytterligare vurdere risiko for human helse, risiko 
for spreiing og risiko for økologiske effektar på økosystem. Konsentrasjonar av miljøgifter i 
tiltaksområdet er så høge at ein vurderer at det ikkje er naudsynt å gå vidare med Trinn 2 
risikovurdering, men ein bør gå direkte til tiltaksvurdering for området. 

Holmane næringsområde overskrid miljøgifter tilstandsklasse III og 
forureiningsmyndigheitene tilrår tiltaksmål ved tilstandsklasse II/III i område der tilførslar er 
sanert og III/IV i område der tilførslar ikkje er sanert eller stoppa. Det bør settast i verk tiltak 
for å redusere negative verknader for marint biologisk mangfald ved utfylling av steinmassar i 
området. Tilrådd tiltak er tildekking av forureina sediment. 

0-alternativet 
0-alternativet omfattar den allereie eksisterande verksemda tilknytt tiltaksområdet. Moglege 
klimaendringar vil kunne gje høgare temperaturar på land og i sjø, og meir nedbør i 
influensområdet, men det er ikkje venta at klimaendringar skal føre til noko vesentleg endring 
for naturmiljøet. 0-alternativet vil truleg ha ubetydeleg til liten negativ konsekvens (0/-) for 
naturmiljø og naturressursar knytt til tiltaks- og influensområdet. 

Raudlisteartar 
I anleggsfasen kan støy og forstyrringar ha negativ verknad for raudlista fugl, særleg i 
hekkeperioden. Tiltaket vil medføre noko arealbeslag og tapt leveområde i driftsfase som 
vert vurdert å ha middels til liten negativ verknad for raudlisteartar. 

 Middels verdi og liten negativ verknad gjev liten til middels negativ konsekvens i 
anleggsfasen (-/--) for raudlisteartar. 

 Middels verdi og middels til liten negativ verknad gjev liten til middels negativ konsekvens 
i driftsfasen (-/--) for raudlisteartar. 

Terrestrisk biologisk mangfald 
Ingen verdifulle naturtypar vert råka av tiltaket. Arealbeslag på land er små, men i strandsona 
vert dei betydelege. Sidan delar av strandsona er påverka av inngrep frå før, vert verknaden 
vurdert å vere middels til liten negativ i driftsfasen. Støy og forstyrringar i anleggsfasen vil 
truleg ha liten negativ verknad. 

 Middels til liten verdi og liten negativ verknad gjev liten negativ konsekvens i 
anleggsfasen (-) for terrestrisk biologisk mangfald. 

 Middels til liten verdi og middels til liten negativ verknad gjev liten negativ konsekvens i 
driftsfasen (-) for terrestrisk biologisk mangfald. 

Marint biologisk mangfald 
I anleggsfasen vil spreiing av stadeige forureina sediment, steinstøv og sprengstoffrestar, 
samt sprengingsarbeid kunne ha middels negativ verknad for fisk og gyteområde for torsk. 
Det vil vere liten verknad for andre registrerte naturtypar og artsmangfald med liten verdi. 
Arealbeslag i driftsfasen er det ikkje venta negative verknader for når det gjeld gyteområde 
for torsk, men liten negativ verknad for andre registrerte naturtypar og artsmangfald då 
leveområde går tapt. 
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 Middels verdi for marint biologisk mangfald og middels negativ verknad gir middels 
negativ konsekvens (--) i anleggsfase. 

 Middels verdi for marint biologisk mangfald og liten negativ verknad gir liten negativ 
konsekvens (-) i driftsfase. 

Fiske og havbruk 
Verknader for gyteområde for torsk er skildra under tema marint biologisk mangfald. Det er 
ikkje venta at tiltaket vil medføre betydelege endringar av kvaliteten på heile gyteområdet, då 
Fotlandsvågen berre utgjer ein liten del av dette. For låssettings-plassar vil det vere middels 
negativ verknad i anleggsfasen for fisk og ingen negative verknader i driftsfasen. 

 Middels verdi for fiske og havbruk og middels verknad gir middels negativ konsekvens (--
) i anleggsfase. 

 Middels verdi for fiske og havbruk og ingen verknad gir ubetydeleg konsekvens (0) i 
driftsfase. 

Avbøtande tiltak
Verknad av spreiing av stadeige sediment, samt tilførslar av finpartiklar frå utfylte massar, vil 
normalt kunne reduserast med oppsamlingsskjørt/lenser utanfor utfyllingsområdet. Då det er 
stadvis sterk forureining i området vil ein fyrst og fremst tilrå tildekking av sedimentet i 
utfyllingsområdet for å hindre spreiing av miljøgifter og for å redusere skadeverknader for 
marint biologisk mangfald og naturressursar. 

Kysttorsk gyt i tidsrommet frå februar til april og det vil vere viktig å vise særskild aktsemd i 
denne perioden for å hindre spreiing av miljøgifter og auka turbiditet frå utfylling og avrenning 
frå anleggsarbeidet.

Oppfølgjande granskingar
Det vil ikkje vere naudsynt med tilleggsinformasjon ut over det som er vist i føreliggjande 
konsekvensutgreiing for å kunne ta stilling til det planlagde tiltaket. 

Dersom tiltak i det aktuelle planområdet vert realisert vil det vere nyttig å etablera eit 
overvakingsprogram i anleggsperioden for eventuelle påverknadar for gyteområdet for torsk. 
Aktuelle overvakingsparametrar i samband med gjennomføring av tiltak vil kunne vere måling 
av turbiditet, vassprøvar for miljøgifter og sedimentfeller.

Korleis planframlegget sikrar avbøtande tiltak skildra ovanfor, går fram av kapittel 8.9.
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7.3 Berggrunnundersøking i sjø og moglegheitsstudie
Utgreiing i høve berggrunnundersøking i sjø og moglegheitsstudie ligg føre som eigen 
rapport, vedlegg h. I det følgjande er det teke med eit samandrag av konsekvensane av 
undersøkinga og nødvendige avbøtande tiltak / moglegheiter for utfylling i området.

Resultata frå grunnundersøkingar visar at det i undersøkingspunkta i bukta er laust lagra 
massar av gytje over silt/siltig leire med mektigheit på mellom 0,0 og 5,3 m innerst. Ytst er 
det antatt bart berg.

Langs eksisterande næringsareal er det i eitt sonderingspunkt i midtre del av området med ei 
lausmassemektighet på 5,6 m med gytje over et tynt lag av morene på antatt berg. I resten 
av sonderingspunkta er det liten lausmassemektighet.

For området inne i bukta er det i sonderingspunkta registrert gytjemassar som må 
fortrengjast, noko som medfører ei labil fyllingsfront og fare for utgliding.

Langs eksisterande næringsområde er det i sonderingspunkta lita lausmassemektighet sett 
bort ifrå eitt punkt der det er registrert betydelige mengder gytje. Ein må imidlertid anta at det 
kan vera større mengder med gytje som må fortrengjast der fyllinga kjem ut i området der 
sjøbotnen flater ut.

Dette medfører at massane hovudsakelig anbefalast lagt ut frå lekter eller ubemanna doser 
for å ivareta sikkerheita med tanke på liv og helse. I områder lengst inne ved land langs 
eksisterande næringsområde der det er registrert lita lausmassemektighet kan det vere 
mogleg å leggja ut massane med gravemaskin frå endetipp, men risikoen for utgliding
må vurderast. I områder lengst nordvest og søraust i bukta vil det truleg vere for lita djupne til 
å nytta splittlekter, sidan denne normalt krev 4 m vassdjupne. For å få tilfredsstillande 
sikkerheit ved utlegginga vil ein aktuell metode vere å nytta fjernstyrt bulldosar i dette 
området, alternativt stor gravemaskin med lang arm.

Berekningane gir følgjande overslag over fyllingsvolum:
Oppfylling i bukta: ca. 46 500 m3
Utanfor eksisterande næringsområde: ca. 56 000 m3
Totalt: ca. 102 500 m3

Korleis planframlegget sikrar avbøtande tiltak skildra ovanfor, går fram av kapittel 8.9.

7.4 Marinarkeologiske registreringar
Utgreiing i høve naturmiljø ligg føre som eigen rapport, vedlegg i. I det følgjande tas med eit 
samandrag av konsekvensane for kulturminne i sjø.
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Figur 31. Kart over undersøkt område. Kart: Statkart.

Resultata
Sjøbotnen i planområdet er sterkt prega av sedimentering og industriverksemd. Det vart 
sonda med sondestang i planområdet men det vart ikkje avdekka strukturar nedi 
sedimenteringa. I utkanten av kai-anlegget søraust i planområdet vart det funne ein del 
keramikk men ikkje av noko betyding.

Konklusjon
Under dei marinarkeologiske registreringane ved reguleringsområde for reguleringsplan 
Holmane næringsområde vart det ikkje funne spor etter kulturminne som er verna av §14 i
Kulturminnelova.

7.5 Landskapsbilete
Utgreiing i høve landskapsbilete ligg føre som eigen rapport, vedlegg j. I det følgjande tas 
med eit samandrag av konsekvensane for landskapsbilete.

Ved ferdig opparbeiding vil landformene i området verte endra i stor grad; frå to halvøyer 
med ein mellomliggande våg til ei langsgåande halvøy med ei samanhengande, meir rettlinja 
strandsone på ca. 600m. 

Ferdig anlegg vil ha positive landskapsmessige verknader på den heilskaplege strukturen av 
planområdet. Tiltaka vil avbøte og reparere dei negative verknadane av tilfeldig og stykkevis 
utbygging av eksisterande næringsområde, då særleg med tanke på terrengarrondering og 
bygningsstruktur.

Dei store terrenginngrepa, ved utfyllingar i fjorden, vil redusera båe fjordflata og strandsona i 
området, og reduserer såleis særs viktige visuelle karaktertrekk ved området i dag. Samla gir 
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dette negative verknader til landskapsbiletet, båe som direkte verknad i sjølve planområdet 
og som visuell verknad, særleg for motståande landside.

Storleiken på ny bygd masse vil endre karaktertrekka ved områda. Området vil endrast frå eit 
småskala til eit storskala næringsområde (jf. figur 28), og sett i samanheng med 
landskapsrommet elles i Fotlandsvågen, vil dette gi negative konsekvensar for 
landskapsbilete. Dette gjeld i særleg grad for fjernverknadane av utbygginga.

 Figur 32. Illustrasjon av utsyn frå motståande landside, nord. Illustrasjonen er visualisert med bygningsvolum 
som synleggjer maks utbygging som planforslaget gir rom for.

Figur 33. Illustrasjon av tiltaket sett frå innerst i vågen Illustrasjonen er visualisert med bygningsvolum som 
synleggjer maks utbygging som planforslaget gir rom for.
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7.6 Risiko og sårbarheit
Utgreiing i høve risiko og sårbarheit (ROS-analyse) ligg føre som eigen rapport, vedlegg d. 
Tabellen under visar konsekvensane for risiko og sårbarheit og nødvendige avbøtande tiltak. 
Det gjerast oppmerksam på at funn i dei øvrige KU-rapportane (jf. over) er inkludert i ROS-
analysa. 

Nr. + Hending Avdekka risiko i gul sone Avbøtande tiltak
1.   Ekstremvind Skadar på bygg, lausøre og 

vegetasjon.
Bygg og lausøre: Gode rutinar for 
sikring og eventuelle 
vinddempande konstruksjonar. 
Bygge solide bygg etter TEK10.

Vegetasjon: Uhensiktsmessig.
2.   Stormflo og   
      havnivåstiging

100-års stormflo i 2100 med 
opptil 221-276 cm høgare 
vannstand og havnivå 53-108 cm 
høgare enn 0-nivå.

Planering vert lagt på kote 3 i 
reguleringsplanen.

11. Sårbar fauna/fisk I anleggsfasen vil spreiing av 
stadeige forureina sediment, 
steinstøv og sprengstoffrestar, 
samt sprengingsarbeid kunne ha 
middels negativ verknad for fisk 
og gyteområde for torsk i 
området.

For låssettingplassar vil det vere 
middels negativ verknad i 
anleggsfasen for fisk og ingen 
negative verknader i driftsfasen. 

I anleggsfasen kan støy og 
forstyrringar ha negativ verknad for 
raudlista fugl, særleg i 
hekkeperioden. Tiltaket vil medføre 
noko arealbeslag og tapt 
leveområde i driftsfase som vert 
vurdert å ha middels til liten negativ 
verknad for raudlisteartar. Det let 
seg ikkje gjera med avbøtande 
tiltak for dette.

I anleggsfasen vil spreiing av 
stadeige forureina sediment, 
steinstøv og sprengstoffrestar, samt 
sprengingsarbeid kunne ha middels 
negativ verknad for fisk og 
gyteområde for torsk i området.

Arealbeslag i driftsfasen er det ikkje 
venta negative verknader for 
gyteområde for torsk. Det er ikkje 
venta at tiltaket vil medføre 
betydelege endringar av kvaliteten 
på heile gyteområdet, då 
Fotlandsvågen berre utgjer ein liten 
del av dette. 

For låssettingplassar vil det vere 
middels negativ verknad i 
anleggsfasen for fisk og ingen 
negative verknader i driftsfasen. 

Risikoreduserande tiltak:
Verknad av spreiing av stadeige 
sediment, samt tilførslar av 
finpartiklar frå utfylte massar, vil 
normalt kunne reduserast med 
oppsamlingsskjørt / lenser utanfor 
utfyllingsområdet. Då det er stadvis 
sterk forureining i området vil ein 
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fyrst og fremst tilrå tildekking av 
sedimentet i utfyllingsområdet for å 
hindre spreiing av miljøgifter og for 
å redusere skadeverknader for 
marint biologisk mangfald og 
naturressursar. 

Kysttorsk gyt i tidsrommet frå 
februar til april og det vil vere viktig 
å utøve særskild aktsemd i denne 
perioden for å hindre spreiing av 
miljøgifter og auka turbiditet frå 
utfylling og avrenning frå 
anleggsarbeidet. Dersom tiltak i det 
aktuelle planområdet vert realisert 
vil det vere nyttig å etablere eit 
overvakingsprogram i 
anleggsperioden for eventuelle 
påverknadar for gyteområdet for 
torsk. Aktuelle overvakings-
parametrar i samband med 
gjennomføring av tiltak vil kunne 
vere måling av turbiditet, 
vassprøvar for miljøgifter og 
sedimentfeller.

Krav til risikoreduserande tiltak (i 
høve det som går fram over) er 
inkludert i føresegna. Sjå §§ 2.6.1 
og 2.6.2.

21. Støv og støy frå 
industri eller andre 
kjelder.

Støy og støv i anleggsfasen har 
høgare grenseverdiar  enn i 
permanent situasjon.  Dette kan 
gi helseutfordringar om det vert 
buande folk i bustaden innafor 
planområdet

Gjeldande støyretningslinjer er satt 
som føresegner og sikrar dermed at 
retningslinene skal følgjast. 
Reguleringsføresegnene setter krav 
til støymålingar både i anleggs- og 
driftsfasen og set krav til støy i 
både anleggs- og driftsfasen. Det er 
også satt krav til kompenserande 
tiltak dersom grensene 
overskridast. Dette er sikra i §§ 
2.6.6 – 2.6.8.
Nødvendige tiltak mot støv i 
forbindelse med anleggsverksemd 
sikrast i krav til entreprenør.

25.Er det trafikkfarleg 
tilkomst til området?

Hele FV567-strekket som inngår 
i planområdet er smal og til tider 
uoversiktleg. Dette utgjer ein viss 
trafikkfare. Det er registrert 2 
bilulukker på vegstrekket men 
om det skyldast vegstandard 
eller ikkje vitast ikkje. 

Risikoreduserande tiltak:
Planframlegget legg til rette for 
oppgradering av alt veganlegg 
innan planområdet til vegnormal-
standard. Det er sanert ein 
avkjørsel til næringsområdet(direkte 
til BN3), ein er innsnevra for å gje 
ein tryggare løysing (til BN4) og ein 
er flytta for å gje betre sikt(til BN2 
og sørlige del av BN1). Dei 
registrerte ulykkene er i nærleiken 
av den sanerte og den innsnevra 
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avkjørsla, dette vil truleg bedra 
tryggleiken.

Kjelde: Vegkart.no 
32. Tidlegare forureining Utførte undersøkingar 

(innleiande miljøundersøking og 
undersøking av naturmiljø) viser 
forureining i grunnen med høge 
konsentrasjonar av miljøgifter og 
behov for vidare miljøtekniske 
grunnundersøkelser innanfor 
planområdet som må avklare kva 
som eventuelt finnes av 
forureining i grunnen, og kva 
som i så fall må treffes av tiltak 
ved bygging.

Det er sannsynlig at det er 
bygnings-materialar som 
innehelder helse- og miljøfarlige 
stoffer, som bl.a. asbest og PCB, 
som må handterast spesielt ved 
riving/rehabilitering.

Det er satt krav i føresegna til 
nærmare undersøkingar av 
eventuell forureining i grunnen og 
eventuell tiltaksplan som følgje av 
eventuelle funn i undersøkingane, 
jf. §§ 2.6.1 og 2.6.2. 

Det er satt krav i føresegna til 
miljøkartlegging av bygg som skal 
rivast og/ eller rehabiliterast og at 
denne skal gjerast tidlegast 2 år før 
sjølve arbeidet med rivinga og 
rehabiliteringa tek til, jf. § 2.6.3. 
Det er satt krav i føresegna til 
miljøsaneringsplan for rivningstiltak 
som tek utgangspunkt i funna i 
miljøkartlegginga og utførast iht. til 
forureiningslova m / forskrift, jf. § 
2.6.4. 

Det er satt krav i føresegna til 
avfallsplan, jf. 2.6.5.

34. Avfallsdeponering Brenning av avfall fra 
møbelproduksjon, i tillegg til at 
andre aktørar truleg dumpet 
avfall på stede, for brenning. 
Antatt avfallsdeponering vart 
avslutta ca. 2011. Avfalls- og 
forbrenningsrester fjernet av 
Oster Transport & Entrepr. 
(ifølge dei).

Se punkt 32.

35. Fare for akutt 
forureining

Akutt forureining frå båtar kan 
skje.

Vanskeleg å sett krav utover det 
som ligg i lovverket.

46. Trafikkulukke ved  
anleggsgjennomføring

Anleggstrafikk inn og ut av 
området kan medføre redusert 
trafikksikkerhet. 

Det vert sett krav til entreprenør og 
HMS-plan i forbindelse med 
anleggsarbeid.

Det er også satt krav i føresegna til 
sikringsplan for området i bygge- og 
anleggsperioden, jf. § 2.5.10.
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8 SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET

8.1 Innleiing
Hovudformålet med planarbeidet er å utvida eksisterande næringsområde gjennom utfylling i 
sjø og legge til rette for langsiktig områdeutvikling i tillegg til å ta omsyn til miljø og samfunn.

Plandokumenta sikrar meir næringsareal, høgare utnyttingsgrad i området og forbetring av 
eksisterande trafikk-areal både i og rundt næringsarealet. 

Avbøtande tiltak for dei konsekvensar som følgjer av maksimal utbygging er sikra gjennom 
krav til etterfølgjande undersøkingar og direkte tiltak.

Plandokumenta gir eit oppdatert plangrunnlag for området som samsvarar med gjeldande og 
tiltenkt bruk. 

Figur 34. Plankart. 
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8.2 Reguleringsformål
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8.3 Byggjeformål  

  
Figur 35. Illustrasjonsplan med skildra tiltenkt bruk.

Innafor området satt av til næringsverksemd kan det førast opp bygningar / anlegg for 
kontor/industri/lager, jf. reguleringsføresegna § 5.1.1. Byggverka er avgrensa til maks 25 
personer med samtidig opphald, det gjer at planområdet er vurdert opp mot krava om 
sikkerhet mot skred - sikkerhetsklasse S2.

Byggjegrensene i planframlegget (jf. figur over) er satt med omsyn til ikring-liggjande 
omgjevnader og optimal utnytting av området. Det er sikra tilstrekkeleg byggjegrense mot 
fylkesvegen langs heile planområdet ved at det er sett krav til at alle nye bygg skal 
plasserast innafor byggjegrenser og at alle eksisterande bygg har byggjegrense byggjelivet. 
Jf. §§ 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 og 5.1.7 i føresegna. 

Grad av utnytting er rekna ut frå gjeldande forskrift med tilhøyrande veiledning. Det reknast 
ikkje tillegg for tiltenkte plan. Utnyttingsgraden er berekna med utgangspunkt i skisseprosjekt 
utarbeida av Asplan Viak. Planframlegget viser maks % BYA på 46% (BN1), 38% (BN2), 
44% (BN3) og 25% (BN4). Dette inkluderer ein buffer på ca. 1 % for å sikre tilstrekkeleg 
fleksibilitet i planen. Utrekninga går fram av tabellen under

Nye lager- og 
verkstedsbygg 
i BN1

Nytt lager-
bygg i BN2

Eksisterande 
I/K/L-bygg i 
BN1

Nytt industri-
bygg i BN3

Eksisterande 
bustad i BN5 

Eksisterande kontor- og lager bygg i 
BN4. Sørlige del av byggjet får auka 
takhøgde til 5,5 meter. 

Eksisterande 
industribygg i 
BN3 

Nytt kontor-
bygg i BN2

Mulighet 
for ny 
utsettings-
rampe
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Felt
BYA m2 BYA %

Tomt: 28118 m2

BYA m2: 12007,5 m2

Utrekning: 12007,5 x100/28118 =42,7%

Eksisterande bygg: 228+4602 =                     
3 nybygg vest-øst: 720+1350+720 =              
Parkering: 39pl. x 12,5m2 = 
LOBAS nybygg:                                              
HBH nybygg:                                                  

   4830 m2

   2790 m2

  487,5 m2

   2100 m2

   1800 m2                                                       Inkludert buffer: 46 %

BN1

Sum bebyggjelsesareal:  12007,5 m2 Utnyttingsgrad: %-BYA = 46
Tomt: 7490 m2

BYA m2: 2575 m2

Utrekning: 2575 x 100 / 7490 = 34,37 %

Oster nybygg lagerhall:                                  
Oster nybygg kontor:
Parkering: 12pl. X 12,5m2 =                                       

   1800 m2

     625 m2

     150 m2                                               
Inkludert buffer: 38 %

BN2

Sum bebyggjelsesareal:    2575 m2 Utnyttingsgrad: %-BYA = 38
Eksisterende bygg Sjøtroll: 
Sjøtroll nybygg:
Parkering: 12pl. X 12,5m2 =

  1975 m2

  1905 m2

      150 m2

Tomt: 
BYA m2: 
Utrekning:
Inkludert buffer:

9869 m2

4030 m2

4030 x 100 / 9869 = 40,83 %
44 %

BN3

Sum bebyggjelsesareal:    4030 m2 Utnyttingsgrad: %-BYA = 44
BN4 Eksisterande bygg Utnyttingsgrad: %-BYA = 25

Tabell 2. Tabell som visar utrekning utnyttingsgrad i dei einskilde felt.

Felt BN1

Figur 36. Felt BN1 i plankartert. 

Det planleggast oppført 5 nye næringsbygg i den vestlege delen av planområdet (felt BN1) 
vest for hovudtilkomstvegen til planområdet (f_SKV04), jf. figur under. Byggjegrensa mot sør 
er satt i internvegen for å sikra fleksibilitet i høve plassering av bygg, men også for å sikra 



49

LOBAS Asplan Viak AS

nok manøvreringsareal for køyretøy og evt. plassering av arbeidsutstyr og varer. Mot kaifront 
er byggjegrensa satt for å sikra nok manøvreringsareal for køyretøy på kaien. Mot 
parkeringsplassen er byggjegrensa frå HBH-byggjet satt 2 meter utanfor byggjet som er vist i 
illustrasjonsplanen. Mot vest går byggjegrensa i illustrert nytt LOBAS-bygg.  

Nord i BN1 opnast det for etablering av: utsettingsrampe (tilsvarande som i eksisterande 
båthamn), samt opplegg for opptak og utsetjing av båtar. Tiltaka er mellombels og alle 
inngrep må vera reversible. Dette er sikra gjennom føresegnsområde # 3(sjå # 3 i plankartet 
og føresegna § 10.3.1).

Figur 37.  Utsnitt av illustrasjonsplanen som viser tiltenkt omfang av utbygging i felt BN1. 

Bygga vil innehalde lager, produksjon, verksted o.l.), eigar av bygga er LOBAS. I det 
austlegaste byggjet er HBH tiltenkt som brukar, mens i dei andre er det LOBAS. 
Eksisterande bygg som HBH held til i vert set føre å rivast. Feltet er planlagt med maksimal 
mønehøgde på kote +18. Dette gir rom for noko justeringar av høgda på dei einskilde ulike 
bygga i detalj-prosjekteringa. Inngangspartiet til bygningane ligg på kote +3, noko som gir ein 
maksimal byggjehøgde (møne) på 15 meter. Det planleggast for saltak med takvinklar på 
mellom 15 og 35 grader med regulert møneretning mot fjorden for alle bygga. 
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Tomtearealet som er regulert til næringsverksemd i feltet er 28,56 daa. Jf. tabell 3 over er 
utnyttingsgraden berekna til %-BYA = 42,7. Planframlegget visar ein maks % BYA på 46 % 
for å sikra tilstrekkeleg fleksibilitet i planen.

Det er knytt rekkefølgjekrav før bruk av nye bygg kan tillatast i feltet. Dette gjeld etablering av 
fellesvegar, forbetring av avkøyring frå offentleg veg, sanering av eksisterande bygg mv. (sjå 
§ 3.1 i føresegna). Det nordvestlegaste byggjet er unntatt desse krava fordi etableringa av 
byggjet ikkje er avhengig av utfyllinga i bukta-, eller av ny / forbetra tilkomstveg for 
planområdet (eksisterande avkøyring til LOBAS har kapasitet nok til å ta utløyst trafikk frå 
dette byggjet). Det er også kapasitet nok til å ta ny utløyst parkering frå byggjet på 
eksisterande areal ved LOBAS. Byggjet er heller ikkje avhengig av riving av HBH-byggjet for 
å kunne etablerast.

Felt BN2

Figur 38. BN2 i plankartet. 

Det planleggast oppført eitt lagerbygg og eitt kontorbygg i felt BN2 aust for tilkomstvegen til 
planområdet (f_SKV04), sjå figur under. 2 bygg i feltet er tenkt rivne (dei med kryss). 
Eksisterande einebustad er ikkje tenkt revet. Byggjegrensene i feltet er satt for å sikra nok 
areal til tiltenkte bygg, manøvreringsareal mellom dei, parkeringsplassar, 4 meters 
byggjegrense til naboar, estetikk og avstand til kai. 

Lagerhallen er planlagt med maksimal mønehøgde (kote) på +18 og kontorbyggjet på +18.  
Inngangspartiet til bygningane ligg på kote +3, noko som gir ein maksimal byggjehøgde 
(møne) på 15 meter. Det planleggast for saltak med takvinklar på mellom 15 og 35 grader, 
med regulert møneretning på lagerbyggjet mot fjorden. 
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Figur 39. Utsnitt av illustrasjonsplanen som viser tiltenkt omfang av utbygging i felt BN2. 

Tomtearealet som er regulert til næringsverksemd i feltet er 6,95 daa. Jf. tabell 3 over er 
utnyttingsgraden berekna til %-BYA = 34,37. Planframlegget visar ein maks % BYA på 38 % 
for å sikra tilstrekkeleg fleksibilitet i planen.

I felt BN2 ligg eksisterande privat bustad som ikkje er tenkt innløyst av næringsaktørar i 
området. Eksisterande tilkomstveg til tomten er planlagt sanert og det planleggjast ny 
tilkomst til tomten frå den nye hovudtilkomstvegen (f_SKV04) inn i planområdet. Det er i 
føresegna satt krav om rekkjefølgje for etablering av ny tilkomst til bustaden ved sanering av 
eksisterande tilkomst (sjå føresegna §§ 3.4.1 og 9.1.1).
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Felt BN3

Figur 40. BN3 i plankartet. 

Det planleggjast eitt nytt driftsbygg i felt BN3 heilt aust i planområdet. Byggjet blir eit påbygg 
til eksisterande bygg. Nybyggjet er planlagt med maksimal mønehøgde på kote 14,5. 
Inngangspartiet til bygga ligg på kote +3, noko som gir ein maksimal byggjehøgde (møne) på 
11,5 meter. Det planleggast takvinklar på mellom 0 og 35 grader med regulert møneretning 
langsmed kaien. 

Byggjegrensene er satt for å sikra nok areal til tiltenkt nytt bygg (jf. illustrasjonsplan), utviding 
av kai-areal, manøvreringsareal rundt bygga, samt parkeringsplassar. 

Figur 41. Utsnitt av illustrasjonsplanen som viser tiltenkt omfang av utbygging i felt BN3.

Tomtearealet som er regulert til næringsverksemd i feltet er 9,48 daa. Jf. tabell 3 over er 
utnyttingsgraden berekna til %-BYA = 40,83. Planframlegget visar ein maks % BYA på 44 % 
for å sikra tilstrekkeleg fleksibilitet i planen. Eksisterande 3 småbygg aust for eksisterande 
driftsbygning er tenkt rivne.
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Felt BN4 

Figur 42 BN4 i plankartet. 

I felt BN4 ligg eksisterande bygg for Osterfjord AS. Byggjet er tenkt å behaldast men sørlege 
del av byggjet får auka tak-høgde til 5,5 meter. Dette er sikra gjennom føresegnsområde # 4 
(jf. plankartet og føresegn § 10.4). Eksisterande tilkomstveg frå nord planleggjast å sanerast. 
Avkøyringa frå FV567 sør for byggjet er tenkt å behaldast. Bakgrunnen for å behalda 
eksisterande avkøyring til BN4 er at denne avkøyringa er tilfredsstillande i høve trafikksikring 
og standard i høve vegnormalen. I tillegg minimerast interntrafikken gjennom BN2 på eit 
areal som ved ferdig realisert plan ikkje vil ha mye biltrafikk (hovudparkering ligg på andre 
sida av hovud-tilkomstvegen). 

Figur 43. Utsnitt av illustrasjonsplanen som viser eksisterande bygningar i felt BN4 
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8.4 Parkering 
Planframleggets forslag til parkeringsdekning er rekna ut frå programmering av planområdet i 
samråd med aktørar innan dei einskilde felta. Parkeringsbehovet er rekna ut frå type næring 
ved maksimal planlagt utbygging/aktivitet og er justert for kollektivdekninga i området. 
Behovet går fram av tabellen under:

BN1 39 personbilar.
BN2 12 personbilar.
BN3 12 personbilar. 
BN4 Parkering løysast på eiga eigedom.
Bustaden Parkering løysast på eiga eigedom.

Dette behovet tilsvarar ein parkeringsdekning som vist under:
Berekningsgrunnlag Bilparkeringsplassar Sykkelparkeringsplassar

Kontor 1000 m2 BRA 5 7
Industri 1000 m2 BRA 5 2
Lager 1000 m2 BRA 3 2

Tabell 3. Normkrav til parkeringsdekning.

Om ein vil samanlikna tala med andre parkeringsnormer, kan ein eksempelvis nytta Bergen 
kommune si parkeringsnorm for område P4 (mest «sentrumsfjerne» områder). P4 – området 
liknar på planområdet (eit viktig særpreg for «p4-områda» er at det er lågare 
kollektivdekning, slik som i dette området).

Utrekning i høve desse krava til parkeringsdekning går fram under (BRA m2 reknast utan 
tillegg for tiltenkte plan): 

 Industri Kontor Lager Sum p-plassar
BRA m2: 1800 BRA m2: 9720
Utrekning bil:
1800 m2 x 0,005 
= 9 plassar

Utrekning bil:
9720 m2 x 0,003 
= 29,16 plassar

Bil:

= 38,16                = 39 

BN1 

Utrekning sykkel:
1800 m2 x 0,002 
= 3,6 plassar

Utrekning sykkel:
9720 m2 x 0,002 
= 19,44 plassar

Sykkel:

= 23,04                = 24

BRA m2: 625 x 2 BRA m2: 1800 
Utrekning bil:
1250 m2 x 0,005 
= 6,25 plassar

Utrekning bil:
1800 m 2 x 0,003 
= 5,4 plassar 

Bil:

= 11,65                = 12

BN2  

Utrekning sykkel:
1250 m2 x 0,007 
= 8,75 plassar

Utrekning sykkel:
1800 m2 x 0,002 
= 3,6 plassar 

Sykkel:

= 12,35                = 13
BRA m2: 
Utrekning bil:
3880 m2 x 0,003 
= 11,64 plassar

Bil:

= 11,64                = 12

BN3   

Utrekning sykkel:
3880 m2 x 0,002 
= 7,76 plassar

Sykkel:

= 7,76                  = 8

BN4 Parkering løysast på eigen 
eksisterande eigedom

Bu-
stad

Parkering løysast på eigen 
eksisterande eigedom

Tabell 4. Utrekning av talet på parkeringsplassar.

Sum krav til parkeringsplasser i heile planområdet (inkludert 5% med universell utforming):
Bil: BN1  -  39 (2 med UU-krav), BN2 – 12 (1 med UU-krav), BN3 12 (1 med UU-krav). 
Sykkel: BN1 – 24, BN2 – 13, BN3 – 8.
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Planframlegget legg i tråd med programmeringa av planområdet, til rette for totalt 63 nye 
bilparkeringsplassar og 45 sykkelparkeringsplassar (jf. føresegna, § 1.5.1). Dette kjem i 
tillegg til eksisterande parkeringsplassar for bustaden og for BN4.

Figur 44. Utsnitt som viser planlagt parkeringsløysing.

Bilparkeringa for det største feltet BN1 er tenkt løyst på felles parkeringsplass vest for 
hovudtilkomstvegen inn i området (sjå figur). Det opnast for ein utforming der bilar parkerer i 
2 rekkjer vestover for f_SKV04 der rekkjene er skilt med trerekkjer / vegetasjon. Ein stor 
felles parkeringsplass rett ved hovudtilkomst til eit område er ein effektiv arealdisponering og 
bidrar til å minimera interntrafikken i næringsområdet. BN2 og BN3 løyser parkering på eigne 
tomtar ved bygga. Parkeringsplassar med «UU-utforming» er plassert nærast hovudinngang 
til bygga. Det er ikkje satt av sykkelparkeringsplassar i planen. Desse er tenkt løyst langs dei 
einskilde bygga då det ikkje er sannsynleg at syklistar vil parkera ved bilparkeringsplassen 
og så gå til det byggjet dei jobbar i. Det er nok areal rundt bygga/ evt. inne til 
sykkelparkeringsplassar. HC-plassar til LOBAS er ikkje teikna inn for å gje fleksibilitet i kvar 
denne kan lokaliserast rundt byggja.
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8.5 Trafikkareal
Planforslaget inneheld ein felles hovudtilkomstveg (f_SKV04) inn i næringsområdet, ein 
offentleg veg – FV 567 (o_SKV01) langs næringsområdet, offentlege avkøyringar frå 
fylkesvegen (o_SKV02, o_SKV03, o_SKV05 og o_SKV06), offentleg fortau langs 
fylkesvegen (o_SFT1 til o_SF7), private avkøyringar frå fylkesvegen (f_SKV07 til f_SKV10), 
ein privat veg (SV) frå den offentlege avkøyringa o_SKV06. I tillegg er det regulert anna 
vegareal (teknisk og grønt). 

Planframlegget legg og til rette for etablering av ein internveg langs med FV567 sør for 
bygga i BN1 mellom o_SKV02 og o_SKV03 (sjå illustrasjonsplan). For å oppretthalde 
fleksibilitet i planframlegget er denne vegen ikkje sikra i plankartet. Det er gjennomført 
sporing for stor lastebil for dette strekket (jf. figur 40) og bygga er plassert i høve dette. I 
tillegg er illustrasjonsplanen gjort retningsgjevande samt at det i plankartet er satt 
byggjegrense for bygga slik at det er areal nok til etablering av vegen.

Det har vore vurdert fleire løysingar for hovudtilkomst inn i næringsområdet. Planframlegget 
løyst med tilkomst sentralt i planområdet (o_SKV03 / f_SKV04, sjå figur 30). 

Figur 45. Utsnitt frå plankartet som visar hovudtilkomstvegen  inn i næringsområdet. 

Dette gir fleire fordelar: 

 nærleik til sentralt plassert parkeringsplass 
 minimering av interntrafikk
 låg hellingsgrad inn i området
 gode sikttilhøve ut mot fylkesvegen
 fleksibilitet - tilkomst til bygga i det største feltet BN1 kan skje både frå vest (dagens 

avkøyring til LOBAS) og frå aust, noko som gir fleksibilitet
 gir moglegheit til å sanera eksisterande uoversiktlege avkøyring mellom gnr./bnr. 

96/49 og 96/48. 
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Hovudtilkomstvegen vert regulert som felles veg for alle felta utanom BN4 som har eiga 
avkøyring. I næringsområdet er det valt å skilja ulike typar trafikk. Trafikken (varelevering 
etc.) til bygningar i BN1 vil svinge av mot venstre like etter avkøyringa frå o_SKV03. 
Trafikken frå tilsette og gjestar vil gå vidare langs f_SKV04 og svinge av mot venstre til 
parkeringsplassen, mens varelevering/henting til felta BN2 og BN3 svingar av til høgre.

Det er behov for store køyretøy inn i næringsområdet. Alle internvegar samt avkøyring frå 
hovudvegen ved o_SKV02 og o_SKV03 er difor dimensjonert for vogntog, totallengde 22 
meter. o_SKV05 er dimensjonert for lastebil. Det er gjennomført sporing for desse 
køyremåtane (Køyremåte B og C), jf. figur 46. 

Vegbredde på internvegane har tatt utgangspunkt i vegklasse A2 (tilkomstveg). Vegbredde 
vist i reguleringsplanen har inkludert utviding av vegareal for dimensjonerande køyretøy.  

Viste trafikkareal internt i planområdet (jf. figur 46) stettar dermed kommunale normkrav for 
vegklasse A2 (for tilkomstveg inn til næring). Føresegna set i tillegg krav til at forslagsstillar 
ved søknad om tillatelse til tiltak skal dokumentera korleis internt trafikk-område oppfyllar 
kommunal vegnorm (sjå § .2.4.1).

Figur 46. Illustrasjonsplan med sporing for semi-trailer.  

Fylkesveg 567 (o_SKV1 i planframlegget) er som nemnt i kapittel 6.10 ein smal veg med 
nokon møteplassar langsmed. Planframlegget legg til rette for forbetring til standard etter 
vegnormalen. Dette gir desse eigenskapane: Vert forbetra som ein «SA2-veg», intern 
vegforbindelse mellom bygder, fartsgrense på 50 km/t, og ÅDT over 1500. Dette medfører ei 
tverrprofil (planert) på 8,75 meter (jf. figur 33), etablering av nye langsgåande fortau, 
etablering.  Avkøyrsler til  næringsområdet (o_SKV02-, 03-, 05- og 06) er forbetra med 
innfridde krav til stoppsikt, møtesikt, breidde og sving-kurvatur, ein kjørsel er sanert og ein er 
flytta/optimalisert. Det blir noko skjeringar og fyllingar, særleg langs sørsida av vegen der det 
i dag er ein del skrentar/stup. O_SKV06 får justert plassering og fortau på begge sider.
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Figur 47. Normalprofilen på planlagt veg.

Avkøyringar til private bustadområder sør for fylkesvegen er dimensjonert for personbil.

Planframlegget legg til rette for mjuke trafikantar. Det vert tilrettelagt for ei ny busshaldeplass 
på sørsida av vegen med samanhengande fortausforbindelsar mot nordvest og søraust. 
Eksisterande busshaldeplass på nordsida av vegen vert utvida og planlagt med fortau. 
Dagens haldeplass ligg innafor område med fartsgrense 80 kmh.  Farten vert sett opp like før 
haldeplassen, dette er ikkje ei god trafikktrygg løysing.  For å auka trafikktryggleiken vert det 
foreslått å flytta grensa for auka fart forbi busslomma og avkøyring til O_SKV02. Flytting av 
skilta fart og korleis ein skal koma seg trygt over vegen frå sørsida og inn i næringsområdet 
må vurderast nærare i samråd med Statens vegvesen. Det er ikkje høve å regulera 
fartsgrenser og fotgjengarovergang i reguleringsplanen. Det er elles 5 kryssingspunkt med 
avkøyringar frå private tomtar langs fortauet på sørsida av vegen, redusert frå seks i dagens 
situasjon. Desse avkøyringane er dimensjonert for personbil R=4. Avkøyringane vil ha 
køyremåte A, B eller C alt etter kva retning ein kjem frå. Trafikkmengde gjer at dette er ein 
god nok løysing. Ved å stilla krav til frisikt-sonar (sjå § 8.1 i føresegna) gjerast avkøyringane 
meir trafikksikre.

Planframlegget inkluderer eit føresegnsområde langs fylkesvegen som vert sett av til 
midlertidig gang- og sykkeltrasè i tiltaksfase (sjå plankartet og føresegna § 10.5.1). I 
driftsfase vil internveg vist i illustrasjonsplanen nyttast av mjuke trafikantar så vel som 
køyretøy. Etter ein trafikkfagleg vurdering vil vi ikkje anbefala å leggja til rette for eigne gang- 
og sykkelsonar inne i næringsområdet, då dette gir falsk tryggleik og redusert trafikktryggleik 
i området. I BN1, der største utvidinga vil skje, vil interntrafikken av mjuke trafikantar i all 
hovudsak skje i bygga. Ved full utbygging vil det i arbeidstid bevega seg berre 5-10 bilar pr. 
dag i BN1 (utanom tilsette). Interntrafikken for mjuke trafikantar vil i all hovudsak skje  i 
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bygga for felta BN2, BN3 og BN4 også (jf. også tabell under som visar estimat for 
interntrafikk for køyretøy i dei ulike felta). Interntrafikken (køyretøy) ved full utbygging vil 
fordela seg som følgjer (behova er berekna ut frå samtaler med bedriftene, planlagt BRA og 
type verksemd): 
BN1 5-10 biler pr. dag.
BN2 Maks 1 båt i måneden (gjerne lengre mellom) tømmes i løpet maks en dag.

Alle store biler står i Arna disse kjører ut om morgenen og inn igjen om 
ettermiddagen, uhensiktsmessig å ha bilene i Fotlandsvåg.

BN3 Maks 2-4 kjøretøy varetransport/-levering inkl ev kundebesøk pr. dag
BN4 Trafikken til BN4 vil ikkje påverka trafikken i dei andre felta då BN 4 har eiga 

tilkomst og parkeringsplass tett på vegen. Det vert ingen interntrafikk utover til og 
frå p-plassen.

Det er i planframlegget sikra ei gangsone frå hovudtilkomsten til næringsområdet (sjå 
illustrasjonsplan) og mot sjø/kaien. Denne skal haldast open for allmennheita (sikra i § 1.1.3 i 
føresegna). 

I føresegna er det stilt krav om til-planting av anna vegareal.  

8.6 Lokalitet for småbåtar
Planframlegget legg til rette for å fylla igjen vågen som i dag nyttast til småbåthamn (sjå raud 
avmerking i figuren under). Småbåthamna er ikkje sett av til dette formålet i gjeldande planar. 

Figur 48. Eksisterande småbåthamn og planlagt utfylling.

Ny lokalisering av småbåthamna er vedtatt lagt innerst i Fotlandsvågen (sjå figur under) 
gjennom kommunedelplan for sjø og strandsone (vedtatt i Heradstyret 21.02.2018). For å 
hjelpa til i kommunens arbeide med re-lokalisering av båthamna, har Lonevåg beslagfabrikk 
AS har sagt seg villig til å stå som tiltakshavar for reguleringsplanen som må til for å kunne 
realisere den nye småbåthamna. 
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Figur 49. Lokalisering av permanent ny småbåthamn.

Tiltakshavar har lagt opp til ny slipp nord for Holmen. Det tillatast utsettingsrampe for mindre 
båtar, tilsvarande som i eksisterande båthamn inkludert naudsynt fylling. Det tillatast også 
etablert opplegg for opptak og utsetjing av båtar.

Figur 50. Lokalitet for utsettingsrampe
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8.7 Vatn og avlaup
Planframlegget set krav til at godkjend VA-rammeplan skal leggjast til grunn ved utbygging i 
planområdet. Sjå føresegna, § 2.1.

Det er satt føre at tilknytings-punkt for vann kan skje til eksisterande leidning i sjø og at 
spillvann føres til eksisterande slamavskiller på Hanstveit.

VA-rammeplan teikning nr. 539358 – HB001 skildrar føreslåtte løysingar for vann, spillvann 
og overvatn i området, samt avrennings-mønsteret etter utbygginga (jf. figur under. VA-
rammeplanen ligg som vedlegg e til planskildringa). 

Figur 51. Forslag til VA-rammeplan for planområdet. 

Det skal være avløp og vassforsyning i alle bygg. All utføring skal skje i høve krava frå 
gjeldande VA-norm i Osterøy kommune, og NKF-norm VA Miljøblad.

For utdjupande informasjon om planlagt situasjon for vatn og avlaup visast til VA-rammeplan 
med teikningar (vedlegg e til planskildringa).
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8.8 Støytiltak
Planframlegget sikrar at støy både i anleggs- og driftsfasen skal tilfredsstilla krav som går 
fram av støyretningslina T-1442, og set eksplisitte krav til maks-støy for ikring-liggjande 
bustader samt eksisterande bustad innanfor planområdet i tråd med dette: 

§ 2.6.7 i føresegna som gjelde støy i anleggsfasa: Maksimal støy LpAeq ved bustader skal 
vere:

 57 dB på dagtid (7-19) 
 52 dB på kveldstid (19-23) 
 37 dB på nattetid (23-7) 

Støykravet omfattar også anleggstrafikk. Sprenging er ikkje omfatta av lyd-kravet.

For å sikra best mogleg vurdering av støy er det også satt krav om at det må foretas 
støymålingar både i anleggs- og driftsfasen og at dersom grensene overskridast skal 
kompenserande tiltak gjennomførast. Sjå §§ 2.6.7 – 2.6.9 for utdjupande informasjon.

8.9 Avfallshandtering/miljøstasjon
Planframlegget sikrar at alt avfall skal oppbevarast i innelukka container eller i særskilde 
bygningar, og at avfall som pga volum eller andre årsaker må lagrast ute skal skjulast med 
tett og tilstrekkeleg høgt gjerde. 

Det er tilstrekkeleg breidde på vegar og snu-moglegheitar for bossbilar i planområdet. 

8.10 Risiko og sårbarheit
Avbøtande tiltak for dei avdekka risiko-tilhøva i ROS-analysa er sikra i føresegna til 
planframlegget (§§ 2.6.1 – 2.6.10). Føresegna inneheld krav til:

 Miljøtekniske undersøkingar
 Tiltaksplan for handtering av forureina massar
 Miljøkartlegging
 Miljøsaneringsplan
 Avfallsplan
 Støymålingar
 Støykrav i anleggs- og driftsfase
 Arbeidstider
 Sikringsplan
 Planeringshøgde og golv-nivå i høve framtidig stormflo/havnivåstigning

Desse føresegna sikrar avbøtande tiltak i tråd med eksisterande områdetilstand og tiltenkt 
bygging og drift. 

For meir informasjon om ROS-analyse, sjå vedlagt ROS-analyse (vedlegg d).
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8.11 Anna
Utanfor kai-området vert det regulert til «hamneområde i sjø» VHS som skal vere 
manøvreringsareal for båtar med anløp til felta BN2 og BN3.

Føresegna set ein del krav til rekkefølgje ved realiseringa av vedtatt plan. Dei mest sentrale 
er at desse tiltaka skal vere gjennomført før ferdigattest for nye bygningar kan gjevast:

 Felles ny tilkomstveg f_SKV04
 Parkeringsplassar
 Vann- og avlaupsnett

Det vert også satt ein del krav til kva tiltak som skal vere gjennomført før den offentlege 
vegen o_SKV01 kan ferdigstillast.

Føresegna set krav til desse utfyllande planane før igangsettingsløyve til tiltak kan gjevast: 

 Godkjend plan for vass- og avlaup   
 Godkjende tekniske vegplanar 
 Utomhusplan.

Planframlegget sikrar ålmenta tilgang til strandsona gjennom grøntdraget ved 
hovudtilkomsten til planområdet (jf § 1.1.3 i føresegna).
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9. KONSEKVENSAR AV PLANFRAMLEGGET 
Planframlegget med dei føreslåtte tiltak skal vurderast i høve til konsekvensar/verknader på 
aktuelle tema. Dette kapitlet summerer opp både dei tema som er særskilt utgreia iht. 
planprogrammet samt andre relevante tema. Det er gjort ei kort vurdering av planframleggets 
konsekvens samt skildra evt. forslag til avbøtande tiltak for dei einskilde tema. Til slutt gis det 
ein framstilling av samla konsekvens av planframlegget.

9.1 Overordna planer og vedtak
Planframlegget bryt med kommuneplanen ved at den legg til rette for etablering av 
næringsareal i området som i dag er satt av til bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhøyrande strandsone. Det er også sett av til båtplassar nor i planområdet i område som er 
sett av til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.

Konsekvensane av dette og avbøtande tiltak går fram av denne planskildringa med 
konsekvensutgreiing.

9.2 Eksisterande reguleringsplanar
Planframlegget får inga konsekvens for eksisterande reguleringsplanar.

9.3 Landskapsbilete 
Ved ferdig opparbeiding vil landformene i området verte endra i stor grad; frå to halvøyer 
med ein mellomliggande våg til ei langsgåande halvøy med ei samanhengande, meir rettlinja 
strandsone på ca 600m. 

Ferdig anlegg vil ha positive landskapsmessige verknader på den heilskaplege strukturen av 
planområdet. Tiltaka vil avbøta og reparera dei negative verknadane av tilfeldig og stykkevis 
utbygging av eksisterande næringsområde, då særleg med tanke på terrengarrondering og 
bygningsstruktur.

Dei store terrenginngrepa, ved utfyllingar i fjorden, vil redusera båe fjordflata og strandsona i 
området, og reduserer såleis særs viktige visuelle karaktertrekk ved området i dag. Samla gir 
dette negative verknader til landskapsbiletet, båe som direkte verknad i sjølve planområdet 
og som visuell verknad, særleg for motståande landside.

Storleiken på ny bygd masse vil endre karaktertrekka ved områda. Området vil endrast frå eit 
småskala til eit storskala næringsområde, og sett i samanheng med landskapsrommet elles i 
Fotlandsvågen, vil dette gi negative konsekvensar for landskapsbilete. Dette gjeld i særleg 
grad for fjernverknadane av utbygginga.

9.4 Trafikk, parkering og kollektivtilbod 
Planforslaget legg til rette for sanering av to avkjørlsr, ei på kvar side av vegen, utbetring av 
ei og flytting/etablering av ei ny avkøyring mot Fv 567.  Dette vil gi ein meir trafikksikker 
løysing enn i dag. Det er vurdert å sanera fleire avkjørsler. I høve til næringsområdet vil det 
gje lang dårlegare utnytting, i høve til bustader/fritidsbustader på sørsida av vegen er det 
ikkje mogeleg å sanera fleire avkjørslar utan å ta frå eigedomane køyrbar tilkomst. Vidare vil 
det som ein følgje av planen leggjast til rette for ein oppdimensjonering av vegnettet og 
gang- og sykkelvegnettet i området. 

Det ligg godt til rette for å nytta kollektivtilbod for dei tilsette i verksemda, ved at det skal 
etablerast haldeplassar i begge retningar like ved avkjørselen til næringsområdet. All 
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parkering samlast ved hovudtilkomstvegen inn i næringsområdet, noko som vil minimera 
internkøyring i dei ulike felta. Det vert også tilrettelagt for nye sykkelparkeringsplassar. 
Planframlegget sikra ein parkeringsdekning i tråd med tiltenkt bruk innan dei ulike felta. Slik 
sett vart det lagt til rette for ein effektiv arealbruk med færrast mogleg overskots-areal.

Estimert eksisterande og auka trafikkmengde for næringsområdet:

Dagens 
trafikktall

Dagens ÅDT Trafikk-tall ved 
maks. utbygging

ÅDT ved maks. 
utbygging

Auke i 
ÅDT

% auke i ÅDT på 
FV567 

Tilsette       18 18 x 2,5    = 45 Tilsette         24 24 x 2,5      = 60 15LOBAS + 
HBH Semitrailer  1,5 1,5 x 2      =  3 Semi-trailer   2,5 2,5 x 2        = 5 2

Tilsette       6 6 x 2,5      = 15 Tilsette         10 2,5 x 10      = 25 10Sjøtroll
Lastebil       1 1 x 2         = 2 Lastebil:        1 1 x 2           = 2 0
Tilsette       17 17 x 2,5    = 42,5 Tilsette         20 20 x 2,5      = 50 7,5AS Oster
Lastebil       1 1 x 2         = 2 Lastebilar      3-4 4 x 2           = 8 6
Tilsette       6 6 x 2,5      = 15 Tilsette         10 10 x 2,5      = 25 10
Stor L          2 2 x 2         = 4 Stor l.            2-4 4 x 2           = 8 4

Osterfjord 
Maskin-
stasjon AS Liten L        4 4 x 2         = 8 Liten l.          10-12 12 x 2         = 24 16

10,07 %

Tabell 5. Estimert eksisterande og maks. auke i trafikkmengde som følgje av tiltenkt utbygging.

Tabellen visar at tiltenkte tiltak som følgje av planframlegget gjer ein prosentvis auke i trafikk 
på ca. 10 % på fylkesvegen – ved full utbygging. Dette er ikkje vurdert til å vera ein vesentleg 
auke i trafikken på FV567.

9.5 Kulturminne 
Kulturminne som er kjent i offentlege databasar vil ikkje bli direkte påverka av 
planframlegget. Planområdet omfattar tre eldre naust i SEFRAK-registeret. Dei vert regulert 
til LSF (LNF – spredt fritidsbebyggelse, naust) i tråd med gjeldande bruk. Næringsareal vil 
ikkje kome nærare inn på nausta enn slik situasjonen er i dag (mellom 200 og 250 meter). 
HBH-bygget frå 1944 med utvidingar på 1960-talet vil bli reve som følgje av planframlegget. 
Andre eldre bygg i området vert også tatt bort. 

9.6 Friluftsaktivitet 
Planframlegget fyller igjen vågen som i dag nyttast til småbåthamn. Småbåthamna er ikkje 
sett av til dette formålet i planar. Ny lokalisering av småbåthamna er vedtatt lagt innerst i 
Fotlandsvågen gjennom kommunedelplan for sjø og strandsone (vedtatt i Heradstyret 
21.02.2018). For å hjelpa til i kommunens arbeide med re-lokalisering av båthamna, har 
Lonevåg beslagfabrikk AS har sagt seg villig til å stå som tiltakshavar for reguleringsplanen 
som må til for å kunne realisere den nye småbåthamna. I tillegg har ein lagt opp til ny slipp 
nord for Holmen som sikrar at båtlaget kan få sett ut/trekt opp båtane slik som i dag.  

Planframlegget påverkar elles ikkje areal for friluftsaktivitet.
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9.7 Naturmiljø og naturmangfald
Tiltakets konsekvensar for naturmiljø og naturmangfald er summert opp i tabellen under:

Tabell 6. Utdrag frå ku-rapporten naturmiljø og naturmangfald med oppsummering av konsekvensane for tema.

Samla konsekvens for naturmiljø er liten negativ til middels negativ.

Planframlegget set krav til 2 oppfølgande dokumentasjonar (§§ 2.5.1 og 2.5.2 i føresegna - 
miljøteknisk undersøking og tiltaksplan for handtering av forureina massar) som skal ta 
utgangspunkt i dei funna og forslag til avbøtande tiltak som går fram av KU-rapportane 
innleiande miljøundersøking og naturmiljø/naturmangfald (jf. vedlegg f og g). Dette sikrar 
avbøtande tiltak i tråd med eksisterande områdetilstand og tiltenkt bygging og drift. 

Det blir i tillegg vurdert som positivt at ein gjennom planframlegget legg til rette for å rydda 
opp i eksisterande forureining i planområdet (både i sjø og på land).

9.8 Born og unges interesser
Tiltaket legg ikkje beslag på, eller påverkar, areal som er satt av til eller i bruk av born og 
unge (jf. RPR for born og unges interesser i planlegginga). Trafikksikring betrast for born og 
unge.

9.9 Risiko og sårbarheit
Den gjennomførte ROS-analysen (vedlegg d til planskildringa) har ikkje avdekka risiko- og 
sårbarheitstilhøve som er uakseptable. Det er 7 tilhøve som er avdekka i «ALARP-sonen», 
der tiltak bør vurderast for å gjere risikoen / sårbarheita så lita som mogleg. Dette gjeld 
sårbarheit i høve til ekstremvind, stormflo- og havnivåstigning, ekstremnedbør, sårbar 
fauna/fisk, tidlegare forureining, avfallsdeponering, samt to hendingar som gjeld trafikkfare. 
Planframlegget peiker på avbøtande tiltak i høve desse (§§ 2.6.1 – 2.6.10). På bakgrunn av 
desse tiltaka vurderer vi at risikoen endrast frå gul risiko til grøn og akseptabel risiko, og 
samla utgjer då planframlegget lita risiko.

9.10 Infrastruktur (vei/vann/avlaup, el-anlegg etc )
Planframlegget vurderast til ikkje å ha negative konsekvensar for vatn- og avløp, så lenge 
det er stilt krav til godkjend VA-rammeplan og at denne skal følgjast i utbygginga.

Planframlegget sikrar etablering av el-anlegg, jf. føresegna § 1.2.1.
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9.11 Næringsinteresser
Etablering og utviding av verksemd som foreslått vil kunne gje næringsmessige 
ringverknader for Osterøy kommune, gjennom auka interesse for etablering frå andre 
bedrifter. Etableringa vil også bidra til ein auke i talet på arbeidsplassar. Gjennom denne 
utbygginga vil også bedriftene i planområdet ikkje berre styrka si eigen posisjon, men også 
styrka konkurransekrafta til den maritime næringa i Bergensregiona i sin heilhet.

9.12 Nærmiljø og omsyn til naboar
Konsekvensane for nærmiljøet ved utviding av eksisterande verksemd i Fotlandsvåg er ei 
samanfatning av dei nemnde tema som er relevante for nærmiljøet og naboar.

Etablering av fleire bygg i næringsområdet vil ikkje medføre støyplager for omgjevnadene (jf. 
sikra avbøtande tiltak over), men vil ha konsekvensar for utsikt og oppleving av 
landskapsrommet for nokon av dei omkring liggjande bustadområda, særleg på Hanstveit. 

Planframlegget sikrar ålmenta tilgang til strandsona gjennom grøntdraget ved 
hovudtilkomsten til planområdet (jf § 1.1.3 i føresegna).

Trafikksikkerheita vert forbetra ved oppdimensjonering av vegnettet og etablering av 
samanhengande gang- og sykkelvegnett i området. Det skal i tillegg etablerast eigne 
haldeplassar i begge retningar like ved avkjørselen til næringsområdet. Det sikrast 
mellombels gangsti/veg i utbyggings-fase langs fylkesvegen. 

Tiltaket vil bidra til auke i talet på arbeidsplassar, og redusera avstand til arbeidsplass.

Planframlegget vurderast samla å ha liten positiv konsekvens for nærmiljøet og naboar.

9.13 Ferdsel og sikkerhet til sjøs
Farleia inn til planområdet i Fotlandsvåg har gode bredder, og det vil i prinsippet ikkje være 
problematisk for to fartøy av aktuell størrelse å passera kvarandre. Det verte forventa ein 
svært avgrensa auke i skips-anløp pr. månad, slik at ferdsla til sjøs vil ha eit lite omfang. 
Etablering av kai / utfylling i sjø i felt BN2 og BN3 vil ikkje redusera hovudfarleia for trafikken 
vidare inn i Fotlandsvåg. 

9.14 Juridiske/ økonomiske konsekvensar for kommunen
Flytting av småbåthamna kan gje konsekvensar for kommunen.
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9.15 Samla konsekvens av planframlegget
Tabellen under visar samla konsekvens for dei ulike tema før avbøtande tiltak er satt inn:

Tema Negativ 
konsekvens

Inga 
konsekvens

Positiv 
konsekvens

Overordna planar og vedtak
Eksisterande reguleringsplanar
Landskapsbilete
Trafikk, parkering og kollektivtilbod
Kulturminne 
Friluftsaktivitet
Naturmiljø og naturmangfald
Born og unges interesser
Risiko og sårbarheit
Infrastruktur
Næringsinteresser
Nærmiljø og omsyn til naboar
Ferdsel og sikkerheit til sjøs

Summert opp kan ein seia at tiltenkte tiltak vil gje noko negativ konsekvens for miljøet i form 
av påverknad på flora og fauna, og fare for spreiing av forureining. Planframlegget vurderast 
til å gje positive konsekvensar for samfunnet ved næringsutvikling (m/synergieffektar) i 
kommunen, forbetring av vegnett og kollektivtilbod, og forbetring av infrastruktur i området, 
og liten negativ konsekvens for busetnaden på Hanstveit som vil få fleire bygningsstrukturar 
noko nærare seg.

Dette er effektane av tiltaket utan at dei avbøtande tiltaka er rekna med. Etter at avbøtande 
tiltak er medrekna, vil dei negative konsekvensane for miljøet reduserast til middels til liten 
negativ verknad for raudlisteartar ved tapt leveområde i driftstid, samt til negativ konsekvens 
for landskapsbilete, som fjernverknad for naboane ved fleir og større bygg nærare dei (jf. 
over).

Med bakgrunn i Osterøy kommunes uttalte mål om næringsvekst og tilflytting til kommunen 
(jf. planskildringa til kommuneplanen og planstrategien, sjå kapittel 5.1) kan det 
argumenterast med at dei samfunnsmessige positive verknadene av tiltaka bør vektleggjast 
meir enn miljøet (all den tid det ikkje er avdekka alvorlege miljømessige negative 
konsekvensar). Med dette som utgangspunkt står ein då att med eit planframlegg som gir 
små negative konsekvensar for miljø og tydelige positive konsekvensar for samfunnet. 

Vi vil framheva dei synergi-effektane tiltaka kan utløysa ved auka næringsaktivitet i 
kommunen.
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10. MEDVERKNAD

10.1 Merknader og uttaler til oppstart
Samandrag og kommentarar til innkomne merknader og uttaler til oppstart følgjer av dei to 
tabellane under, kommentarar er iht. planutkastet:

Avsendar Merknader og uttaler Kommentar

Statens Vegvesen 1. Planarbeidet bør vurdera å samle 
dagens avkøyringar og etablere felles 
avkøyring inn til planområdet. 
Avkøyringa må dimensjonerast for 
større køyretøy, jfr. Handbok 017.

2. Planarbeidet må vurdera tilhøve til 
kollektivtrafikk og evt. plassering av 
busslomme.

3. SVV vil krevje at det på strekket 
mellom framtidig næringsområde og 
Fotlandsvåg barneskule, vert lagt til 
rette for ei trafikksikker løysing med 
spesielt fokus retta mot mjuke 
trafikantar. SVV visar til at det i 
kommuneplanen er sett krav til at 
trafikksikker tilkomst for køyrande og 
mjuke trafikantar skal vere etablert før 
areal sett av til bygg og anlegg (jf. Pbl 
§ 11-7 nr. 1) kan takast i bruk.

4. Visar til pkt. 2.38 i føresegnene til kpa 
som seier at det for framtidige 
næringsområder skal leggjast til rette 
for mjuke trafikantar. Dette vil først og 
fremst innebere krav om trygg 
gangtilkomst til viktige målpunkt 
innafor næringsområdet og at det vert 
lagt opp til trygge kryssingspkt. Som 
ikkje kjem i konflikt med trafikken 
knytt til verksemda i området. 

5. Gir eksempel på tilrettelegging for 
mjuke trafikantar: etablering av 
sykkelparkering og garderobeanlegg.

6. Minner om kravet til universell 
utforming av uteareal knytt til 
arbeidsbygg, jf. TEK10.

1. Tall avkøyringar til næringsområda er 
redusert frå 4 til 3 (ein er flytta til ei 
meir oversikteleg/trafikktrygg 
plassering), desse ar alle i høve til 
gjeldande krav. Ytterlegare 
redusering vil avgrense funksjonen til 
næringsområda. Dette gjeld særleg 
BN 4 som ligg høgare enn BN 2 og 
difor ikkje kan ha tilkomst over BN2.

2. Busslomme er innarbeida på begge 
sider av vegen

3. Fortau er regulert inn, ihht avtalt 
dimensjon/bredde.  

4. SVV trekkjer opp viktige moment 
som er innarbeida i planframlegget. 
Sjå kapittel 8.5 for oversikt over 
tema.  Mellombels gangsti/veg er 
sikra i # 5 og 6 og  i føresegnene, § 
3.1.1 og 3.2.1 samt 10.5

5. Krav til sykkelparkering og 
garderobeanlegg er lagt inn i 
føresegnene § 1.3.

6. Tas til orientering. Universell 
utforming er eit viktig tema i 
planarbeidet. Planframlegget legg til 
rette for at krav i TEK-17 for UU vert 
innfria. Sjå føresegna og plankart.

Fylkesmannen i 
Hordaland

1. Minner om at dei konsekvensane 
reguleringsplanen har for endra 
arealbruk skal vurderast i høve til 
naturmangfaldet, og at dette må 
kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. 
naturmangfaldlova §§ 7 -12.

2. Planarbeidet må vurdere støy og 
visuell eksponering for eksisterande 
bustader samt nytt planlagt 
bustadområde på andre sida av 
vågen.

3. Dersom planen gjer det naudsynt å 
etablere nytt småbåtanlegg, bør 
desse spørsmåla tas opp i 
planarbeidet.

4. ROS-analysen må nytta 
akseptkriteria som er i tråd med 
TEK10. Analyse må vidare sjå på 
risiko både innanfor og utanfor 

1. Planskildringa inneheld eit eiga 
kapittel som omhandlar 
planframleggets tilhøve til 
Naturmangfaldlova.

2. Dette er innarbeida i ROS, 
planskildring og føresegner.

3. Løyst i framlegget.
4. Utført, brukt kommunens 

akseptkriterier
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planområde som kan påverke tiltaket, 
og evt endra risiko som følgje av 
tiltaket. Utfylling i grunne og smale 
vågar av denne type kan skape endra 
tilhøve for skips-/båttrafikk i området, 
planarbeide må avklara desse 
verknadene. 

Noregs vassdrags- 
og energidirektorat 
(NVE)

1. Det må gjerast ei nærare vurdering 
av snøskredfaren i samband med 
planarbeidet. Det må nyttast 
tilstrekkeleg fagleg kompetanse, og 
skredfarevurderinga må underleggast 
kontroll av sidemann eller uavhengig 
part. Dersom det vert konstatert at 
planområdet kan vere skredutsatt må 
det definerast faresonegrenser i 
samsvar med tryggleikskrava i 
Byggteknisk forskrift (TEK 10). Ev. 
fareområde må innarbeidast i planen, 
dvs. syne som omsynssone (jf. PBL § 
12-6), og ha tilhøyrande føresegner 
som sikrar akseptabel tryggleik før 
utbygging kan finne stad. Dersom det 
er trong for sikringstiltak eller 
restriksjonar på arealbruk for å oppnå 
tilstrekkeleg tryggleik rår NVE til at 
det aktuelle området vert teke inn i 
planen.

1. Skredfarekartlegging er utført og 
konklusjonar er innarbeida i ROS og i 
planskildringa.

Osterøy Industrilag 1. Forstår ikkje kvifor det vert stilla krav 
til konsekvensutgreiing og meiner at 
planframlegget ikkje vil ha vesentlege 
verknader for miljø og samfunn.

2. På bakgrunn av at planområdet er eit 
eksisterande industri- og 
næringsområde og avsett til dette 
også i framtida meiner ein at 
planprosessen bør vere enkel og grei 
slik at tiltak kan gjennomførast no 
som det er interesse og grunnlag for 
vidareutvikling.

3. Oppmodar om at det at LOBAS har 
vore velvillige og hjelpsame overfor 
båtlaget, ikkje no må brukast mot dei 
gjennom at bryggjeanlegget ikkje 
lenger kan vere der det er. Det vert 
vist til alternativ lokalisering. 

1. Osterøy kommune har bestemt at det 
i denne saka skal utarbeidast 
konsekvensutgreiing.

2. Er einig i at planprosessen på 
tilpassast omfanget av tiltenkt 
områdeutvikling og at prosessen må 
vera så snar og smidig som mulig for 
å kunne utvikla området mens det er 
grunnlag for det.

3. Tas til orientering. Det er bestemt at 
småbåthamn skal etablerast innerst i 
Fotlandsvågen.  Rekkefølgekrav i 
føresegnene, § 3.6.1, sikrar at 
prosessen med ny hamn skal være 
godt i gang før området for eks 
småbåthamn kan fylles igjen.   

Jon Vegard 
Handeland

1. Litt usikker på kva merknaden skal 
innehalde sidan han ikkje veit kva 
konsekvensar planframlegget vil føre 
til.

2. Ønsker at eigedomen huset hans står 
på skal regulerast til bustad

3. Ønskjer å ha nåke å sei for kva som 
vert lov av fylling i sjø og bygging på 
nabotomtane.

4. Ønskjer eventuelt å bli kjøpt ut eller få 
kompensasjon for all den aktiviteten 
og bråket ein slik utbygging vil 
medføra, og at verdien av bustaden 
vil synka.

1. Konsekvensane av planframlegget 
kommer tydeleg fram av 
plandokumenta. Oppmodar om å 
kome med merknad til offentleg 
ettersyn. 

2. Bustaden vert regulert til næring, i trå 
med overordna plan - KPA

3. Tas til orientering og er tatt opp i 
planarbeidet, men så lenge heile 
området vert regulert til næring er det 
føringane frå næringsinteressene 
som er lagt vekt på.

4. Problemstillinga er av privatrettsleg 
karakter.  Det har vært dialog med 
forslagsstillar utan at det har resultert 
i avtale.

Fotlandsvåg Båtlag 1. Ynskjerom å få beholde båthamna Det er bestemt at småbåthamn skal 
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slik den er i dag. Meiner at før de 
eventuelt blir «presset» ut av 
området, må det stilles krav til 
utbygger/myndigheter om finna eit 
område som gir plass til minst et 
tilsvarende antall brygger som de har 
i dag, samt parkering og opplag, før 
det gis et klarsignal til det «omsøkte 
prosjektet».

etablerast innerst i Fotlandsvågen.  
Rekkefølgekrav i føresegnene, § 
3.6.1, sikrar at prosessen med ny 
hamn skal være godt i gang før 
området for eks småbåthamn kan 
fylles igjen.   

 

Etter ny utvida varsling kom det inn 6 merknader (pr 10.04.2014):

Fylkesmannen i 
Hordaland, datert 
14.03.2014

1. Fylkesmannen har ikkje 
ytterlegare kommentarar til 
planutvidinga, men viser til førre 
uttale av 21.11.2013 og ber om at 
desse kommentarane vert 
omsynsteke i planarbeidet.

Statens vegvesen
30.03.2014

1. Statens vegvesen viser til sin 
tidligare uttale i saken og 
avklaringsmøte med Osterøy 
kommune den 05.02.14. 
Vegvesenet har ingen merknader 
til revidert oppstartsmelding. 

Fiskeridirektoratet
04.04.2014

1. Det er registrert gyteområde for 
torsk i Osterfjorden utafor 
Fotlandsvågen.  I samband med 
kartlegging av marint biologisk 
mangfald har 
Havforskningsinstituttet klassifisert 
gyteområdet som regionalt viktig.  

2. Den planlagde masseutfyllinga 
kjem i berøring med sjøområda 
kor det er registrert gyteområde. 
Vi kan ikkje sjå at spørsmål om 
gyteområde er teke opp i 
planprogrammet under kap. 5 
Viktige omsyn og trong for 
utgreiingar.  Vi ser trong for at ein 
utgreier om utfylling av massar i 
sjøområda vil få konsekvensar for 
bevaring av gyteområdet og vi ber 
såleis om at dette spørsmålet vert 
teke med blant tema som skal 
konsekvensutgreiast.

1. Opplysningane om gyteområde for torsk 
er tatt omsyn til i plan- og 
konsekvensutgreiingsarbeidet.

2. Utgreiinga knytt til om utfylling av 
massar i sjøområda vil få konsekvensar 
marint biologisk mangfald er tatt med i 
planprogrammet og er utgreia som del 
av planarbeidet.

Ola Fotland
Mette Marit Åsheim
Gro Fotland
02.04.2014

1. Me stiller spørsmål med den store 
utfyllinga. Ser på kartet at 
innlaupet blir mykje mindre. 
Korleis skal større båtar komma 
inn til dampskipskaien?

2. Me stiller oss og kritisk til om 
sjøen får det same inn og utflyten 
som før når så store områder blir 
fylt ut.  Konsentrasjon av 
ferskvatten blir mykje større og ein 
får inga isfri fjord.

3. Kva vil skje med nausta?
4. Nausta har historisk verdi
5. Eigedomane langs vegen ynskjer 

å oppretthalda tilkomst og hage 
samt naust og tilkomst til sjøen. 
Det vil bli stilt krav om nye 

1. Tilkomst med store båtar er viktig for 
næringsområdet også, dette er sikra i 
planen. 

2. Utfyllinga er lang mindre omfattande enn 
det som var varsla ved oppstart av 
planarbeid. Ev konsekvensar for inn- og 
utflyt er ikkje særskilt utreda då dette 
ikkje var stilt krav i planprogrammet.

3. Ingen av nausta er råka av planarbeidet
4. Se over
5. Utvidinga av vegen vert lagt på utsida, 

plangrensa inn i hagane er for at ein 
skal ha moglegheit til å legga 
avgrensinga knytt til arealbruken inn mot 
vegen.

6. Landskapsanalysa avdekker den 
visuelle verknaden av tiltaket, målet er 
at det skal ta seg betre ut enn i dag.



72

LOBAS Asplan Viak AS

naustetomter og naust
6. Utsikten over sjøen vil verta 

erstatta av ei stor steinfylling
Interresentskapet 
Fotland v/styret: 
John Fotland, Even 
Fotland og Torgunn 
Engstrøm

1. Påpeiker at interessentskapet 
ikkje er kontakta direkte

2. påpeiker at innseglinga kan verta 
for smal ved ei omfattande 
utfylling ved holmen

3. Minner om miljøomsyn ved 
utfylling

4. Stiller spørsmål ved øydelegging 
av strandlina

5. Spør etter kven som vert eigar av 
nytt land – etter utfylling

6. Stiller spørsmål ved om 
utbygginga av kai skal skje ved 
fylling eller pelar

7. viser til eit brev frå 
Interesseselskapet til Osterøy 
kommune ved fagansvarleg for 
kart/oppmåling

1. Asplan Viak har ikkje vert kjend med 
Interesseselskapet for Fotland. Vi har 
varsla naboar, grunneigarar og 
etatar/organisasjonar etter liste avklara 
med kommunen. Det er oppretta kontakt 
med interessentselskapet sidan 
oppstart.

2. Utfylling ved Holmen vil ikkje inngå i 
planen og innsnevring i innseglinga vert 
difor ikkje eit problem

3. Det vert tatt alle miljøomsyn og utfylling 
vil skje med reine masser.

4. Standlina som inngår i næringsområdet 
er lagt ut til næring i kommuneplanen. 
Utviding av vegen ikkje skal råka 
strandlina

5. Eigarforhold til nytt land er ikkje avklara
6. Metode for utbygging av kai er ikkje 

avklara
7. Ukjent med dette brevet

Hordaland 
fylkeskommune, 
kulturminnevern og 
museum – Kultur- og 
idrettsavd
09.04.2014

1. Planen sin verknad på kulturminne 
og kulturmiljø skal dokumenterast 
og vurderast som eitt punkt i 
planutgreiinga ved offentleg 
ettersyn. Alle typar kulturminner 
må skildras.

2. Fylkeskommunen vil vurder 
motsegn dersom planen er i 
konflikt med automatisk freda 
kulturminner eller andre nasjonalt 
og regionalt viktige kulturminne.

3. Bergen sjøfartsmuseum har varsla 
at det ikkje er kjende marine 
kulturminner som vert råka av 
tiltaket, men det ligg eit potensiale 
for funn av verna eller automatisk 
freda kulturminner på sjøbotn.

4. Bergen Sjøfartsmuseum verslar 
registreringar i strandsona og 
sjøen i samband med 
planarbeidet. Tiltakshavar pliktar å 
dekke kostnadene, jfr 
kulturminnelova § 10 og ber 
tiltakshavar kontakta museet for å 
få gjennomført undersøkinga.

1. Er utført som del av planutgreiinga
2. Planen er ikkje i konflikt med automatisk 

freda kulturminner eller andre nasjonalt 
og regionalt viktige kulturminne.

3. Inngår i som tema i utgreiingane, 
innhald i kap 5.4 – i planprogrammet, 
justert som fylgje av merknaden. 
Marinarkeologiske undersøkingar er 
vedlegg til planrapporten

4. Marinarkeologiske undersøkingar er 
vedlegg til planrapporten.

Samla oppsummering og kommentarar til innkomne merknader og uttaler til utvida varsling.

Alle innkomne merknader og uttaler til planarbeidet ligg i sin heilhet vedlagt planskildringa 
som vedlegg l og m.

10.2  Samarbeid med Fotlandsvåg båtlag
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Det har vore kontakt/prosess og møter med Fotlandsvåg båtlag gjennom 
reguleringsprosessen. Båtlaget blei i brev av 07.06.2012 informert om oppstart av 
reguleringsplan og konsekvensar for båthamna. Det kom ingen tilbakemelding frå styret i 
Fotlandsvåg båtlag etter det brevet før januar 2014. Første møte mellom båtlaget og 
Lonevåg beslagfabrikk AS fann stad 06.01.2014 der Fotlandsvåg båtlag var representert ved 
dåverande leiar. I perioden etter dette var det ikkje noko kommunikasjon mellom partane, 
grunna at leiar, på vegne av båtlaget, gjekk ut i media fleire gonger med negativ omtale om 
planane for industriområdet. 

Etter at Fotlandsvåg båtlag på årsmøte i 2016 valde nytt styre, med ny leiar, blei samarbeidet 
tatt opp att. Det har i tida etter dette vore fleire møte med både båtlaget og grendarådet i 
Fotlandsvåg. Tiltakshavar har også deltatt på bygdamøte og presentert planane for 
industriområdet, der folk har hatt høve til å kommentere og stille spørsmål. Gjennom 
prosessen har det blitt ei felles semje for både grendarådet, båtlaget og tiltakshavar om at 
den beste løysinga for småbåthamna er å plassere den innerst i fjorden. Her syner ein blant 
anna til Fotlandsvåg båtlag sin merknad til kommunedelplanen, journalpost 16/9055. Siste 
møte mellom partane var 7.februar 2018 der siste nytt angåande reguleringsplanen blei 
gjennomgått. Lonevåg beslagfabrikk AS har sagt seg villig til å stå som tiltakshavar for 
reguleringsplanen som må til for å kunne realisere det nye anlegget for småbåtar og 
gjestehamn. I tillegg har ein lagt opp til ny slipp nord for Holmen som sikrar at båtlaget kan få 
sett ut/trekt opp båtane slik som i dag. Nord i planområdet er det også sikra moglegheit for  å 
etablere ei småbåthamn midlertidig dersom den permanente løysing ikkje er klar til bruk når 
utfylling i bukta må starta.  
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Lonevåg beslagfabrikk AS for å utarbeide reguleringsplan 
for Holmene næringsområde i Fotlandsvåg i Osterøy Kommune. Anna Wathne er 
kontaktperson for oppdraget. I forbindelse med utarbeidelsen av en reguleringsplan skal det 
utarbeides en VA-rammeplan for planområdet. Terje Skaar og Margrethe Bonnerup har 
deltatt i arbeidet og har vært ansvarlig for utarbeidelsen av VA-rammeplan.

VA-rammeplanen ble rettet opp iht. kommentarer fra Osterøy kommune den 18.03.2019. 
Dette arbeidet ble utført av Terje Skaar og Mikkel Svanevik.

Anna Wathne har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

Bergen, 18/03/2019

Anna Wathne
Oppdragsleder

Terje Skaar
Kvalitetssikrer
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1 INNLEDNING
I juni 2014 ble planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning, Holmene næring 
– Fotlandsvåg i Osterøy kommune vedtatt. Hovedformålet med planarbeidet er å utvide 
eksisterende næringsområde gjennom utfylling i sjø, og legge til rette for langsiktig 
områdeutvikling samtidig med at det tass omsyn til miljø og samfunn.

I forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for næringsområdet sør for 
Fotlandsvågen nordvest på Osterøy, er Asplan Viak engasjert som plankonsulent for 
Lonevåg beslagfabrikk AS (Lobas). 

Denne VA-rammeplanen er utarbeida som vedlegg til reguleringsplanen. VA-rammeplanen 
har som funksjon å sikre en helhetlig løsning av vannforsyning, brannvannsdekning, 
spillvann- og overvannshåndtering.

VA-rammeplanen skal legges til grunn for videre detaljprosjektering. Alle VA-anlegg skal 
opparbeides i samsvar med gjeldende VA-norm i Osterøy kommune, og NKF-norm VA 
Miljøblad.

2 EKSISTERENDE SITUASJON
Eksisterende offentlige VA-anlegg er vist på tegning nr. 539358 – HB002. På denne 
tegningen er også vist eksisterende avrenning.

2.1 Offentlig Vann og avløp
Offentlig vannforsyning i området består i dag av en DN180 PE80 SDR11 vannledning i sjø 
som går fra Fotlandsvågen til Hosanger. 

Området forsynes fra Fotlandsvåg vassverk med statisk trykkhøyde på ca. kote +85. 

I den sørlige ende går det to vannledninger DN500 og DN250 med tilførselsvann til Sjøtroll. 

Offentlig avløpsnett i området omfatter en spillvannspumpeledning DN140 i sjøen, som fører 
avløpsvannet i området til slamavskiller på Hanstveit. Denne har i dag et volumen på 39 m3.

2.2 Privat vann og avløp
Sjøtroll har privat inntaksledning DN250 med sjøvann til energianlegg i den sørlige ende av 
bygget

Sjøtroll har privat avløpsledning DN250 som går til sjø, 15 m dybde og HBH innredning har 
både privat slamavskiller og privat avløpsledning direkte til sjø. 

Eksisterende offentlige og private ledninger med dimensjoner er vist på vedlagt ledningskart 
HB002.
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3 PLANLAGT SITUASJON
Det forutsettes at tilknytningspunkt for vann kan skje til eksisterende ledning i sjø og at 
spillvann kan føres til eksisterende slamavskiller på Hansveit. VA-rammeplan tegning nr. 
539358 – HB001 beskriver foreslåtte løsninger for vann, spillvann og overvann i området, 
samt avrenningsmønsteret etter utbygningen. 

Det skal være avløp og vannforsyning i alle bygg. All utførelse skal skje i henhold til kravene 
fra gjeldende VA-norm i Osterøy kommune, og NKF-norm VA Miljøblad.

3.1 Vannforsyning

3.1.1 Ny vannforsyning
Vannforsyningen i området vurderes å ha god kapasitet. Det antas at alle bygg skal kobles 
på vannforsyningen og basert på antall parkeringsplasser antas det videre at det i fremtiden 
vil være rundt 60 personer ansatt i planområdet. Det er bare Sjøtroll som trenger vann i 
produksjonen og dette antas dekket via de to eksisterende separate vannledninger i sjø 
DN250 og DN500 i den sørlige ende av planområdet. Dette vannforbruket inngår derfor ikke i 
beregningen av vannbehovet. 

Det ligger to eksisterende bolig-/hyttefelter på vestre side av veien langs planområdet og i 
forbindelse med utbygningen av planområdet skal disse områdene også tilknyttes offentlig 
vannforsyning. Her ligger ca. 9 eneboliger/hytter.

Alle bygg hørende til Lobas planlegges å bli sprinklet, sprinklervannbehovet må bestemmes 
av RIB brann i detaljprosjekteringen. Det må monteres forgreningspunkt ved stikkledningene 
for henholdsvis forbruksvann og sprinklervann.

Det planlegges å koble Lobas og de tilhørende nybygg til vannledning DN180 i den nordlige 
del av planområdet ved pkt. A. 

Det planlegges å koble de resterende nye og eksisterende bygg på eksisterende 
vannledning DN180 ved pkt. B. Denne ledningen er tilknyttet eksisterende vannledning 
DN180 i sjø, pkt. C. I forbindelse med flytningen av eksisterende vannledningen DN180 i sjø, 
må eksisterende tilknytning også forlenges, som beskrevet i avsnitt 3.1.2. Det foreslåes 
derfor å etablere ny vannledning fra pkt. B – O – P og fra pkt. O til pkt. D.

Når det gjeld flytting av sjøledninger skal VA avdeling til Osterøy kommune være med i 
planarbeidet før det arbeidet skal utføres. Denne vannledningen forsyner brukere fra 
Fotlandsvåg til Hosanger området og fra og med sommeren 2019 også brukere på Raknes 
og Hamre. Det må lages en skikkelig plan for dette arbeidet og hva konsekvens dette får for 
leveringssikkerheten videre mot Hosanger, Raknes og Hamre området når ledningen skal 
flyttes. 

Fra pkt. D foreslåes det å etablere ny vannledning videre frem til de to eksisterende bolig-
/hyttefeltene på vestre side av veien langs planområdet, slik disse områdene også blir 
tilknyttet offentlig vannforsyning. 

Beregning av vannbehov:  

Forutsetninger:  

Det planlegges for 60 personer og 9 eneboliger/hytter. 
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Antall PE: 80 PE  

Døgnforbruk: 160 l/døgn * PE  

Døgnfaktor fmaks: 1,6  

Timefaktor kmaks: 2,5  

Lekkasjevann: 20 %  

Qmaks: 0,7 l/s

Det totale maksimale vannbehovet forventes ut ifra beregningen å ligge på ca. 0,7 l/s. I 
tillegg hertil kommer vannbehovet til sprinkling og endelig dimensjonering av vannledningene 
må derfor avklares i detaljprosjekteringen.

3.1.2 Konflikt med eksisterende vannledninger
Utfyllingen av vågen kommer i konflikt med eksisterende vannledning i sjø DN180, som bl.a. 
forsyner Lonevåg beslagfabrikk. Eksisterende sjøledning må flyttes lengere mot nord-øst 
som vist på tegning HB001. Det er viktig at sjøledningene ivaretas ved etablering av kai.

3.1.3 Brannvann
Eksisterende vannledning i sjø DN500 og DN250 vurderes begge å ha kapasitet til å 
håndtere slokkevann i området. Det planlegges derfor å etablere ny brannvannsledning 
DN180 fra eksisterende vannledning DN500 ved pkt. E til pkt. I. På dette strekket etableres 
fire brannhydranter (pkt. G, H og I), hver med en kapasitet på 14 l/s. 

Det er vurdert at en må ha ca. 50 l/s med brannvann. Eksisterende vannledning ikke har 
kapasitet til å håndtere slokkevannet. For å få tilstrekkelig med brannvann så kan en hente 
brannvann fra prossessvannsledning fra Herlandsvatnet. Denne har god kapasitet, men 
svært lite trykk slik at brannvannsuttaket må ha brannvannspumper nødstrømsagregat. 
Hydranter tilknyttet denne forsyningen skal ha farge som avviker fra kommunens hydranter 
og i tillegg skal hydrant merkes med skilt «Ikke drikkevann».

Slukkevannsforsyning fra kommunalt drikkevannsnett

Det er planlagt å benytte kommunal sjøledning for drikkevannsforsyning til å dekke deler av 
slukkevannsbehovet i planområdet,. Dette er en DN180 PE vannledning som forsynes fra 
Fotlandsvåg VBA. Det er modellert brannvannsuttak innenfor planområdet som viser at det 
kan forsynes ca. 30 l/s fra kommunalt drikkevannsnett med et resttrykk på ca. 2,5 bar (kote 
30). Modellert slukkevannsuttak for planområdet er vist i Figur 1 under. 

Sprinklervann hentes fra kommunal vannledning. Det kan også taes ut slukkevann fra 
brannhydrant. 

Under uttak av brannvann her, kan strekningen mellom Fotlandsvåg og Hosanger forsynes 
med drikkevann fra høydebasseng på Hoshovdåsen.
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Figur 1: Modellerts slukkevannsuttak for planområdet. Tallene viser [l/s] for ledninger og totalt trykk [moh] for 
noder.
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3.2 Spillvannshåndtering
Det er ennå ikke avklart hvor i planområdet utbygningen begynner, hvor fort det skal bygges 
ut og når eksisterende bygg rives, og derfor oppstilles ulike alternativer for plassering av 
spillvannsledninger og pumpestasjoner. Det kan bli aktuelt med flere pumpestasjoner, 
dersom det ikke kan sikres tilstrekkelig fall på spillvannsledningene. Spillvannsmengden fra 
planområdet vil være lik vanntilførselen, og dette er beregnet til maksimum 0,7 l/s. Endelig 
plassering og dimensjonering av både ledninger, slamavskiller og pumpestasjon/-er må 
avklares i detaljprosjekteringen.

Det foreslåes å etablere en hoved-spillvannspumpestasjon midt i planområdet, ved enten 
pkt. J eller K og samle alt avløp fra planområdet og eksisterende bolig-/hyttefelter her. 
Endelig plassering av pumpestasjonen må avklares i detaljprosjekteringen og avhenger av 
følgende:

 Dersom utbygningen begynner før eksisterende bygg (HBH) rives, foreslåes det å 
etablere hoved-pumpestasjon ved pkt. J. 

 Dersom eksisterende bygg (HBH innredning) rives før hoved-pumpestasjonen skal 
etableres, anbefales plassering ved pkt. K i stedet, da denne plasseringen er mindre 
synlig.

På tegning HB001 er det forutsatt at pumpestasjonen plasseres ved pkt. J, og ledningene 
føres derfor hertil på tegningen, men plassering av pumpestasjon ved pkt. K er også angitt. 
Fra pumpestasjonen etableres ny spillvannspumpeledning DN110 PE100 SDR17 i sjø til 
eksisterende slamavskiller på Hanstveit. Eksisterende slamavskiller på Hanstveit er for liten 
til å kunne håndtere fremtidig økte spillvannsmengder fra planområdet og må derfor 
oppdimensjoneres i forbindelse med utbyggingen av planområdet.

Avhengig av om hele den nordlige delen av planområdet bygges ut med en gang eller om 
det gjøres i etapper, foreslåes følgende alternativer for spillvannskoblingen fra Lobas.

Alternativ 1: Etablere ny spillvannsledning DN100 fra bygg til pumpestasjon, pkt. J eller K.
Alternativ 2: Etablere ny pumpestasjon ved pkt. L til håndtering av spillvannsmengdene fra 
Lobas og spillvannspumpeledning frem til hoved-pumpestasjonen ved pkt. J eller K.

Eksisterende eneboliger/hytter på vestre side av veien langs planområdet skal også tilknyttes 
offentlig avløpssystem. For å sikre tilstrekkelig fall på spillvannsledningene fra disse 
områdene foreslåes det å etablere to nye spillvannsledninger DN100, der den ene går fra 
pkt. M til pkt. J/K og den andre går fra pkt. N til pkt. D-B-J/K.  

Denne siste ledningen, fra pkt. N til pkt. D-B-J/K må pumpes på strekningen N – S. Dette kan 
løses ved at hver husstand pumper på pumpeledningen eller at en har selvfall mot pkt. T 
hvor det bygge kloakkpumpestasjon, og fra pkt. T pumpes da kloakken mot pkt. S.

Avløpsmengdene fra planområdet, 50 PE, og 10 boliger, 30 PE, som ligger langs 
plangrensen i vest og grenser inn mot planlagt ny spillvannsledning er ca. 1.51 l/s. Det er 
regnet med ett døgnforbruk på 200 l p. person/døgn.

Ved ett døgnforbruket på 160 l pr. person/døgn vil spillvannsmengdene være 1,21 l/s.

3.2.1  Konflikt med eksisterende avløpsledninger
Utfyllingen av vågen kommer i konflikt med eksisterende spillvannspumpeledning DN140 i 
sjø, som går til slamavskiller på Hanstveit. Eksisterende sjøledning må flyttes lengere mot 
nord-øst. Det er viktig at sjøledningene ivaretas ved etablering av kai.
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3.3 Overvann
Planområdet ligger rett opp av sjøen og det planlegges derfor å fører alt overvann direkte til 
sjøen. 

Nedslagsfeltet til planområdet er vist i vedlegg 1 og har et areal på ca. 68 ha. Det går et 
vassdrag fra øverste del av nedslagsfeltet til sjøen. På det siste strekket fra vestsiden av 
vegen, under bygget til Sjøtroll og ut i vågen føres vassdraget i rør. Store deler av 
overvannet fra nedslagsfeltet har avrenning til dette vassdraget. I tillegg vil eksisterende 
grøfteanlegg langs eksisterende Fv567 også være med til å sikre at mesteparten av det 
resterende overvannet føres direkte til sjøen.

Overvannet fra den planlagte parkeringsplassen planlegges å bli ført via sluk til oljeutskiller, 
pkt. P, før det føres ut i sjøen. Det skal etableres spyle-plass på Oster sin eiendom og det 
planlegges å fører overvann fra denne plassen via ny oljeutskiller, pkt. P. På den resterende 
delen av planområdet skal det ikke foregå noen forurensende aktivitet og bare begrenset 
bilkjørsel, hvilket gjør at forurensningsfaren vurderes å være liten. Det resterende av 
overvannet (som ikke føres via oljeutskilleren) planlegges derfor å bli ført direkte til sjøen via 
de tette flatene. 

4 VEDLEGG
Ovenforliggende nedslagsfelt

VA-rammeplan, VA-løsninger, tegning nr. 539358 – HB001, datert 18.03.19

Oversiktstegning eksisterende VA-anlegg, tegning nr. 539358 – HB002, datert 02.10.15
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Figur 2 Nedslagsfeltet til planområdet er markert med rød skravur og vassdraget er tegnet opp med blå. Den 
delen av nedslagsfeltet som ikke har avrenning til vassdraget er markert med grønn skravur og planområdet er 
markert med lilla linje.
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FORORD

Asplan Viak er engasjert av Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS) til å utarbeide 
reguleringsplan for et næringsområde i Fotlandsvåg. Næringsarealet ligger tett på bratt 
terreng og det er i den forbindelse utført en skredfarevurdering for gnr/bnr 96/17 med flere i 
Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Sigbjørn Reigstad har vært kontaktperson for oppdraget.

Anna Wathne er oppdragsleder for Asplan Viak. 

Leikanger, 31.01.2019

Anja H. Pedersen
Ingeniørgeolog

Ole Hartvik Skogstad
Kvalitetssikrer
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SAMMENDRAG

Det er gjennomført en detaljert skredfarevurdering for Holmane næringsområde i 
Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Det vurderte området ligger innenfor aktsomhetssoner for 
snøskred, steinsprang, jord- og flomskred. Oppdragsgiver ønsker derfor en detaljert 
vurdering av faren for skred i henhold sikkerhetskrav mot skred gitt i TEK17.

Plan- og bygningsloven og TEK17 stiller krav om sikkerhet mot skred for nybygg eller tilbygg 
på eksisterende bygg og tilhørende uteareal. Vi har vurdert området opp mot kravene i 
sikkerhetsklasse S2. Kravene til sikkerhet mot skred i den vurderte sikkerhetsklassen er at 
årlig sannsynlighet for skred eller sekundæreffekter av skred ikke må overskride 1/1000. 

Fare for alle typer skred i bratt terreng er vurdert på bakgrunn av følgende arbeid:

- Befaring 
- Terrenganalyse
- Klimaanalyse
- Historiske opplysninger
- Tidligere vurderinger
- Erfaring

Vi vurderer at det er større sannsynlighet enn 1/100 per år for at det skal utløses skred som 
har utløp inn i det vurderte planområdet. Det er dermed tegnet faresoner med 
skredsannsynlighet 1/1000 og 1/100. Faresonene har begrenset utbredelse og avsluttes 
langs fv. 567.
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1 INNLEDNING

Asplan Viak er engasjert av LOBAS til å utarbeide reguleringsplan for et næringsområde i 
Fotlandsvåg. Næringsarealet ligger tett på bratt terreng og det er i den forbindelse utført en 
skredfarevurdering (Figur 2). 

Kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, steinsprang og 
løsmasseskred, og flere bygg ligger derfor potensielt utsatt for skred. Faren for skred vil bli 
vurdert opp mot krav til sikkerhet mot skred gitt i TEK17. 

Faresoner for skred representerer den samlede sannsynligheten for alle typer skred. I 
hovedsak vil det være en skredtype som er dimensjonerende for skredutbredelsen, men det 
kan også være flere typer skred med tilsvarende utbredelse. I slike tilfeller må den samlede 
sannsynligheten for de relevante skredtypene summeres og legges til grunn for å fastsette 
faregrensen. Der vi mener det er faresoner for skred i planområdet, vil vi vise hvilken 
skredtype som er dimensjonerende i forhold til utbredelsen av faresonen. 

 

Figur 1: Kart som viser lokalisering av vurdert planområde og tilgrensende fjellside. 

1.1 Befaring

Befaring ble gjennomført 2016-03-30 av Ole Hartvik Skogstad og Anja H. Pedersen (Asplan 
Viak). Planområdet og terrenget ovenfor ble undersøkt til fots. 



Holmane næring, Fotlandsvåg - Skredfarekartlegging 2

Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS

1.2 Kartgrunnlag

Vi har mottatt digitalt kotegrunnlag fra Osterøy kommune. Det er i tillegg benyttet kart og 
flyfoto over området.  

1.3 Kotegrunnlag og terrengmodell

Fra Osterøy kommune har vi mottatt kotegrunnlag for det vurderte området og terrenget 
ovenfor. Ekvidistanse er 1m opp til omtrent 400 m i den nordøstvendte fjellsida vest for det 
vurderte området. Fra kotegrunnlaget er det utarbeidet en raster terrengmodell med 
cellestørrelse lik 2 m x 2 m. Denne er videre benyttet til å lage terrenghellingskart (Figur 5). 
Alle operasjoner er utført i programvaren ArcGis 10.3.

1.4 Forbehold og avgrensninger

Vurderingene er basert på terreng og vegetasjon slik som det ble observert under befaringen 
og på flyfoto. Dersom vegetasjonen endres i betydelig grad eller dersom ny informasjon, for 
eksempel om tidligere skredhendelser eller rapporter, blir gjort tilgjengelig, bør vurderingene 
utføres på nytt.  Vi vil presisere at fv. 567 ikke er LOBAS’ ansvarsområde. Fylkesveien skal 
vurderes etter Statens vegvesen sine vegnormaler som har egne krav til sikkerhet mot skred. 
Vi har vurdert næringsarealet, bolighus og uteareal innenfor planområdet etter TEK17. 
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2 KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED

Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 
tilbygg:

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak».

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 
tilhørende uteareal (Tabell 1). I veiledningen til TEK17 gis det retningsgivende eksempler på 
byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred. 

Tabell 1. Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde.

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet
S1 liten 1/100 
S2 middels 1/1000 
S3 stor 1/5000 

LOBAS ønsker å utvide Holmane næringsareal i Fotlandsvåg for videre utvikling av 
virksomheten. Det eksisterer ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet per i dag. 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Dette kan være byggverk der 
personer normalt ikke oppholder seg. Garasjer, uthus, båtnaust, mindre brygger, og 
lagerbygninger med lite personopphold er eksempel på byggverk som kan inngå i denne 
sikkerhetsklassen.

I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan være byggverk 
der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er middels 
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Enebolig, tomannsbolig, 
kjede/rekkehus/boligblokk med maksimalt 10 boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted der det normalt ikke oppholder seg mer enn 25 
personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og havneanlegg er eksempel på 
byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. 

I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan være byggverk med 
flere boenheter og personer enn i S2, samt for eksempel skoler, barnehager, sykehjem og 
lokale beredskapsinstitusjoner. 

Vår vurdering av næringsbygg og boliger blir gjort i forhold til sikkerhetsklasse S2 i Tabell 1 
jf. dialog med oppdragsgiver. I henhold til TEK17 kan sikkerhet mot skred for uteareal 
reduseres til sikkerhetsnivået i klasse S1. Dette fordi eksponeringstiden for personer er 
vesentlig lavere utenfor bygningene.

I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 
vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper:



Holmane næring, Fotlandsvåg - Skredfarekartlegging 4

Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS

- Skred i fast fjell (steinsprang)
- Skred i løsmasser (jord- og flomskred)
- Snøskred, inkludert sørpeskred

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 
kan sammenlignes direkte med kravene i Tabell 1. 
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3 OMRÅDEBESKRIVELSE

Planområdet strekker seg ca. 1 km langs Fotlandsvågen og inkluderer Holmen, Naustholmen 
og sørover til bolighusene (Figur 2). Det eksisterende næringsområdet er delvis utfylt med 
sprengsteinsmasser i sjøen. 

Figur 2: Detaljkart som viser det vurderte planområdet og fjellsiden vest for planområdet. 

Fjellsiden vest for planområdet er forholdsvis bratt, med flere bratte vegger/skrenter som 
opptrer i trappetrinnsatser med flate partier mellom skrentrekkene (Figur 3, Figur 4). 

Vurdert område
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Figur 3: Bilde tatt fra Hella øst for planområdet, viser fjellsiden ovenfor planområdet og fossen som kommer ned 
ved gnr/bnr 96/89.  

3.1 Topografi

Det vurderte området strekker seg nesten 1 km og ligger mellom kote 0 - 150 i den 
nordøstvendte fjellsiden under Raudkletten (308 moh). Planområdet strekker seg fra kote 0 – 
25 moh. Av terrenghelningskartet under kan man tydelig se hvordan fjellsiden er inndelt i 
bratte skrenter med flate partier under skrentene (Figur 5). De bratteste er nær vertikale 
skrenter som varierer med helling mellom 60-90°. 

Figur 4: Bilde tatt av fjellskrent øst i planområdet, sett fra vegen. Viser typisk terrengformasjon, skrent nede ved 
vegen, flatt område over med mose, lyng og trær, etterfulgt av ny fjellskrent. 

Bratt vegg/skrentFoss
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Figur 5: Terrenghelningskart for planområdet og den tilgrensende fjellsiden. 

3.2  Grunnforhold og vegetasjon

3.2.1 Berggrunn

Berggrunnen i området består i all hovedsak av grønnstein, grønnskifer, fyllitt og 
glimmerskifer (Figur 6). Bergartene tilhører Samnangerkomplekset fra ordovicisk tid og er en 
del av Hardangerfjorddekket. Bergartene i det vurderte området og den tilgrensende 
fjellsiden er begge sidelengs forkastet. Dette kan være årsaken til det trappeformede 
terrenget observert under befaring. 
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Figur 6: Utsnitt fra berggrunnskart 1:250 000 Bergen (Ragnhildstveit og Helliksen 1997, www.ngu.no). Brun farge 
markerer sone med grønnstein, grønnskifer og grønn farge markerer sone med fyllitt, glimmerskifer. Planområdet 
er innenfor den stiplede linjen. 

Hovedbergart Bergarter

Grønnstein, 
amfibolitt Grønnskifer, stedvis metagabbro, glimmerskifer og ganger av trondhjemitt til dioritt

Fyllitt, 
glimmerskifer Glimmerskifer, stedvis grønnskifer og ganger av trondhjemitt til dioritt

3.2.2 Løsmasser 

Det er lite løsmasser i det vurderte planområdet og den tilgrensende fjellsiden. Der det er 
registrert løsmasser består disse av forvitringsmateriale av uspesifisert tykkelse (Figur 7). 
Løsmassene er dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. 
Gradvis overgang til underliggende fast fjell. 

I fjellsiden over marin grense (omtrent 60 moh.) er det bart fjell med stedvis tynt 
løsmassedekke. Under marin grense er det registrert ett felt med forvitringsmateriale som 
berører planområdet, resten er bart fjell. 
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I underkant av skrenter langs fjellsiden finner man skredmateriale, i form av ur eller spredte 
steinsprangblokker. 

Figur 7: Løsmassekart 1:250.000 som viser løsmassesammensetningen i planområdet (stiplet linje) og 
tilgrensende fjellside (Thoresen, Lien, Sønstegaard og Aa - 1995. Hordaland fylke, kvartærgeologisk kart, 
www.ngu.no). 

3.2.3 Vegetasjon og drenering

Vegetasjonen i en fjellside påvirker utløsningssannsynligheten for skred, og grov vegetasjon 
kan bremse skred og redusere rekkevidden. 

Fjellsiden ovenfor planområdet består hovedsakelig av løvskog og furuskog som går helt opp 
til toppen av fjellsiden (Figur 8). De flatere partiene er dekket av et tynt vegetasjonsdekke. 
Figur 9 viser et typisk bilde av landskapet i underkant av skrentene, med mose, myr, 
løvskog/furuskog og små bekker. De små bekkene renner inn mot større samlebekker, slik 
som bekken/fossen som kommer ned ved gnr/bnr 96/89 (Figur 3). Bekken drenerer et 
område oppå fjellet, men befaringen viser at det er lite erosjon langs bekkeløpet. Bekken 
som har utløp helt nord i planområdet viser også lite tegn til erosjon langs bekkeløpet. 



Holmane næring, Fotlandsvåg - Skredfarekartlegging 10

Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS

Utenom disse bekkene er det kun overflateavrenning i fjellsiden. Vannet renner i bekker, 
men ingen av de observerte bekkene på befaringen viser tegn til erosjon eller stor 
massetransport. 

Figur 8: Bildet viser vegetasjonsforholdene i og rundt planområdet.

Figur 9: Myrlandskap med gressdekke, mose og liten bekk som renner på fjell. Tett løvskog med innslag av furu i 
underkant av en skrent. 
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3.3 Klima

Klimadata er hentet fra representative met.no målestasjoner. Til vurderinger av nedbør og 
temperatur har vi brukt følgende stasjoner: 

- 50500 Flesland, drift fra: 02.10.1955 – fortsatt i drift. Høyde 48 moh.
- 50950 Osterøy, Gjerstad, drift fra: 01.07.1975 – 01.02.1983. Høyde 60 moh.
- 50960 Osterøy, Lonevåg, drift fra: data ikke tilgjengelig. Høyde 72 moh.
- 52400 Eikanger, Myr, drift fra: 01.09.1968 – fortsatt i drift. Høyde 72 moh.

Klimadata og statistikk er hentet fra Meteorologisk institutt sin vær- og klimadatabase eKlima 
(www.eklima.met.no). 

3.3.1 Normaler 

Månedsnormalen for nedbør og middeltemperatur er vist i Figur 10. Data er basert på 
månedsnormaler fra 1961-1990 for stasjonene nevnt over. Det er et vått klima med en 
gjennomsnittlig årsnedbør på 2190 mm for stasjon 52400, og 2200 mm for stasjon 50950. 
Hovedmengden av nedbør for stasjonene kommer mellom september - desember. 
Middeltemperaturen er registrert fra stasjon 50500 Flesland, vi antar at dette er 
representativt for vårt område. Den registrerte middeltemperaturen er over 0 ºC gjennom 
hele året. 
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Figur 10: Månedsnormaler for nedbør for området for normalperioden 1961-1990. Stasjon 50960 har ingen målte 
data, verdiene er interpolert. Data fra eklima.met.no. 

3.4 Opplysninger om tidligere skred

I nasjonal skreddatabase (skredatlas.nve.no) er det registrert to steinskred 21.03.2011. 
Begge steinskredene er uspesifiserte og ligger godt utenfor planområdet, langs fv. 368, 
Helland. I tillegg er det registrert et løsmasseskred 26.02.2010 langs den samme strekningen 
på fv. 368. Det er ikke registrert noen nyere hendelser. 

http://www.eklima.met.no/
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3.5 Observasjoner fra befaring

Under befaring ble det gjort flere observasjoner av steinsprangblokker. I de flate partiene 
under skrentene er det flere blokker av ulike størrelser som har kommet ned. Disse er nå 
dekket av mose og trær (Figur 11). Det er ikke observert nyere nedfall. Steinur observert i 
fjellsiden har også et dekke av mose og trær. Ingen ferske blokker er observert. Dersom det 
skulle løsne blokker fra de bratte skrentene vil ikke disse nå planområdet, de vil stoppe i de 
flate partiene under skrentene. 

Figur 11: Historisk steinsprang, nå dekket av mose og trær. 

Potensielle løsneområder for steinsprang (Figur 15) går langs skrent fra bolighus med 
gnr/bnr 96/24 og frem til båthavna og har potensiale for å havne på fv. 567. I det samme 
området er det trolig noe problematikk med overflatevann. 
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Figur 12: Deler av asfalt inn mot skjæring er vasket ut. Rødt hus har gnr/bnr 96/24. 

Figur 13: Lokalt jord- og flomskred ca. 200 m fra planområdet. 
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Det ble observert et lite lokalt jord- og flomskred utenfor aktsomhetsområdet for jord- og 
flomskred, ca. 200 m fra planområdet (Figur 13). Skredet hadde en utløpslengde på 20-30 m 
ned en bratt skråning og stoppet raskt ved utflating av terrenget. Eventuelle nye skred vil 
stoppe forholdsvis raskt da det er et tynt vegetasjonsdekke i området og tett med trær.    

Skjæringen lengst nord på kartet, nordvest for Holmane, går helt ut i veibanen (Figur 14). Det 
er ingen grøft for å ta unna eventuelle nedfall av stein og blokker. Vi fant ingen nylige tegn på 
nedfall, men skjæringen er tett oppsprukket og sannsynligheten for at det vil komme små 
nedfall er stor. 

Figur 14: Skjæring lengst nord i planområdet. 

3.6 Tidligere kartlegginger

Aktsomhetskartene for snøskred, steinsprang og løsmasseskred er nasjonalt dekkende. Vi er 
ikke kjent med at det er gjort andre vurderinger av skredfare for området som er omhandlet i 
denne rapporten. 
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4 VURDERING AV SKREDFARE

Figur 15: Kart som viser løsneområde og utløpsområde for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 

4.1 Snøskred

Aktsomhetskartene fra NVE (skredatlas.nve.no) viser at hele det vurderte området ligger 
innenfor utløpsområde for snøskred (Figur 15). Snøskred utløses vanligvis der terrenget er 
mellom 30-50° bratt. Der det er brattere enn dette vil snøen stadig gli ut slik at det ikke 
akkumuleres nok snø til at et større snøskred kan dannes. 

På kartet i Figur 15 er det et løsneområde for snøskred som ligger delvis innenfor 
planområdet. Fra terrenghelningskartet (Figur 5) ser vi at den nederste skrenten har helning 
som varierer mellom 25-45°. Skrenten i bakkant av denne igjen har helning brattere enn 45°, 
her vil det ikke kunne bygge seg opp noe snø. Høyden på skrent langs fv. 567 er maks 6 m 
på det høyeste og området i bakkant er flatt med tett vegetasjon og trær. Under befaring ble 
det ikke oppdaget påvirkning på vegetasjon som tilsier at det har vært snøskred i dette 
området. På bakgrunn av dette vurderer vi at det ikke vil utløses snøskred fra 
løsneområdene i dette området. 

Det er ingen registrerte hendelser for snøskred i det vurderte området. Dersom det skulle 
utløses snøskred fra noen av løsneområdene som ligger i den tilgrensende fjellsiden 
vurderer vi at disse ikke vil nå inn i planområdet. 

På bakgrunn av dette vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred inn i 
planområdet er mindre enn 1/1000. 
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4.1.1 Sørpeskred

Sørpeskred består av vannmettet snø. Denne typen skred vil vanligvis følge bekkeløp eller 
andre forsenkninger i terrenget og utløses gjerne fra relativt slake områder slik som myrer 
der det samler seg mye vann. Sørpeskred er observert fra helninger ned mot 5°. For at 
sørpeskred skal utløses må snødekket helst være løst oppbygget med grove krystaller. 
Lange perioder med kaldt vær og relativt lite snø, i fjellsider som vender mot vinden, kan 
omforme snødekket til grovkornet løs snø. 

Det ble under befaringen observert flere områder hvor det kan samle seg mye vann. Typisk i 
de flate partiene i bakkant av en skrent. Her renner det små og større bekker, med innslag av 
myr. Vurdering av terrenget tilsier at det ikke vil bygge seg opp større mengder med snø i 
området. Videre viser klimaanalysen at gjennomsnittstemperaturen ligger over 0° gjennom 
hele året. Observerte potensielle utløsningsområder for sørpeskred er små. På bakgrunn av 
dette vurderer vi derfor at sørpeskred ikke vil nå frem til planområdet. 

Vår vurdering er at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred inn i planområdet er 
mindre enn 1/1000. 

4.2 Løsmasseskred (jord- og flomskred)

Aktsomhetskartene fra NVE (skredatlas.nve.no) viser at to mindre områder i den sørlige 
delen av planområdet ligger innenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred (Figur 16).

Aktsomhetskartet viser at jordskred potensielt kan utløses i søkket ovenfor bebyggelsen, 
hvor terrenghelningen varierer mellom 25-60°. Befaring i området viser ingen tegn på 
tidligere jord- og flomskredhendelser.  Det er tett vegetasjon i søkket med mye trær og skog. 
Selve vegetasjonsdekket er tynt og terrenget inn mot planområdet er flatt slik at et eventuelt 
skred vil få liten kraft. Observerte stikkrenner i planområdet har god dimensjonering for 
vannføringen. Det er likevel viktig å passe på at stikkrenner ikke går tett i tunge 
nedbørsperioder. Det er observert tegn på høy vannføring langs grusvei og fv. 567 ved 
bolighus med gnr/bnr 96/24. Her er det viktig med god overvannshåndtering for å sikre at 
dreneringen i området er under kontroll. Det er også viktig å sikre god overvannshåndtering i 
forbindelse med utbygging i planområdet.

Vi mener det er lite sannsynlig at jord- og flomskred når inn i det vurderte området med 
ødeleggende kraft, på bakgrunn av:

- Området som drenerer vann ned mot planområdet er lite. 
- Det er hovedsakelig bart fjell med tynt vegetasjonsdekke i utløsingsområde, og derfor 

liten sannsynlighet for at det utløses jordskred.
- Godt med trær og røtter som gir stabilitet til vegetasjonsdekket. 
- Bekkene går hovedsakelig på fast fjell og det er lite tegn på erosjon av vegetasjon. 

Slik dreneringen er i dag vurderer vi derfor at sannsynligheten for større jordskred 
langs søkket er liten.

- Historiske data viser ingen skredhendelser i nærheten av det vurderte området. 

På bakgrunn av dette vurderer vi at det er lite sannsynlig med jord- og flomskredhendelser 
knyttet til planområdet. Dersom dreneringsløpene endrer seg, for eksempel på grunn av 
oppdemming av bekker eller andre skredhendelser, eller menneskelige inngrep som endrer 



Holmane næring, Fotlandsvåg - Skredfarekartlegging 17

Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS

den naturlige dreneringen, vil dette kunne påvirke stabiliteten i løsmassene. Området må da 
vurderes på nytt. 

Vi vurderer at potensialet for jord- og flomskredhendelser er liten og eventuelle 
skredhendelser vil ikke kunne ha ødeleggende kraft inn i det vurderte planområdet. Vi 
vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for løsmasseskred inn i planområdet er 
mindre enn 1/1000.

Figur 16: Terrenghelningskart med aktsomhetsområde for jord- og flomskred. 
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4.3 Steinsprang

Aktsomhetskartet for steinsprang viser at det er et løsneområde inn i planområdet og flere 
løsneområder i den tilgrensende fjellsiden (Figur 15, Figur 17).

Figur 17: Terrenghelningskart med løsne- og utløpsområder for steinsprang for den midtre og sørlige delen av 
planområdet. Stiplet linje viser strekning av fv. 567 som er utsatt for nedfall av stein. 

Steinsprang kan forekomme hele året, men det er størst hyppighet om våren og høsten som 
følger av fryse- og tinesykluser eller kraftig nedbør som fører til økt vanntrykk i sprekkene i 
fjellet. Rotsprengning er også en medvirkende årsak til utløsing av steinsprang. Steinskred 
og steinsprang løsner vanligvis i bratte fjellpartier hvor terrenghelningen er større enn 40-45°. 
Steinsprang utløses fra oppsprukket berg og overheng, eller dårlig forankret stein i bratt 
skråning. 

I tilgrensende fjellside er løsneområdene for steinsprang i de øvre skrentene vurdert til å 
være for langt unna til at steinsprang herfra vil nå planområdet, da det er flere flate parti 
mellom skrentrekkene nedover fjellsiden. Det er de nederste skrentrekkene ved fv. 567 som 
kan ha utløp ned mot planområdet.  

Vi vurderer at sannsynligheten for at steinsprang fra skrentene over fv. 567 skal nå 
planområdet som større enn 1/100:
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- Skrentene er stedvis uten grøft slik at eventuelt nedfall vil havne i vegen 
(planområdet).

- Skrentene har lite eller ingen bergsikring.
- Skrentene fremstår stedvis forvitret/oppsprukket.

På bakgrunn av dette vurderer vi at årlig nominell sannsynlighet for at steinsprang når 
planområdet som større enn 1/100. Eventuelle steinsprang vurderes til å stoppe i den flate 
vegen på fv. 567 og dermed ikke nå inn i område med planlagt næringsbebyggelse. Dette på 
grunn av:

- Skrentene har liten høydeforskjell og eventuelt nedfall vil dermed ha liten energi og 
startfart.

- Brå overgang mellom skrentene og vegen gjør at blokkene vil ha begrenset 
utløpslengde.

Faresoner er vist i Vedlegg 1.

Det er tatt utgangspunkt i at utbyggingstiltak (bygg) er begrenset til nedsiden av fv. 567. 
Dersom det skal etableres bygg på oversiden av fv. 567 må det gjøres sikringstiltak. Lokal 
sikring med bolter og ev. nett i skrentene/skjæringene vil da være aktuelle tiltak.
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5 KONKLUSJON 

Det vurderte planområdet tilfredsstiller ikke lovverket sitt krav til sikkerhet mot skred for 
nybygg i sikkerhetsklasse S2, der årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/1000. 
Tilhørende uteareal tilfredsstiller heller ikke krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse 
S1, der årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/100. Det er derfor tegnet faresoner 
for næringsbygg S2 (1/1000) og uteareal S1 (1/100).

Ut fra planlagt arealbruk antas det at faresonene (Vedlegg 1), som ligger langs fv. 567, ikke 
vil ha påvirkning på planlagt utbygging der det er tenkt næringsbygg (nedsiden av fv. 567).
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Lonevåg beslagfabrikk AS for å utarbeide reguleringsplan 
med konskvensutredning, for næringsområde i Fotlandsvåg i Osterøy kommune.  
Hovedformålet med planarbeidet er å utvide eksisterende næringsområde gjennom utfylling i 
sjø, og legge til rette for langsiktig områdeutvikling samtidig med at det tas hensyn til miljø og 
samfunn. 

Foreliggende rapport omhandler utførte miljøundersøkelser, og vil være en del av grunnlaget 
for reguleringsplanen med konskvensutredning og ROS-analyse.   
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1 INNLEDNING 

I juni 2014 ble planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning, Holmane næring 
– Fotlandsvåg i Osterøy kommune vedtatt.  I forbindelse med arbeidet med 
detaljreguleringsplan for næringsområdet sør for Fotlandsvågen nordvest på Osterøy, er 
Asplan Viak engasjert som plankonsulent for Lonevåg Beslagsfabrikk AS (Lobas).  I fastsatt 
planprogram er det avklart tema for utredninger, og hva det må tas spesielle hensyn til, bl.a. 
om grunnforurensning (på land og i sjø) og miljøkartlegging av bygninger som skal rives eller 
rehabiliteres/påbygges.  Foreliggende rapport, som inneholder slike teoretiske undersøkelser 
og kartlegginger, vil følge som vedlegg til planforslaget, og vil danne grunnlag for det videre 
plan- og utredningsarbeidet, med etterfølgende prosjektering av oppfølgingstiltak i 
tiltaksfasen. 
 
Hovedformålet med planarbeidet er å utvide eksisterende næringsområde gjennom utfylling i 
sjø, ny kai og legge til rette for langsiktig områdeutvikling. 

Miljøundersøkelsene har bl.a. omfattet innhenting av historiske data og opplysninger om 
areabruk og aktiviter, gjennom bl.a. intervju av lokalkjente. 
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2 AREALBRUK, PLANLAGT OMRÅDEUTVIKLING OG 
AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

Planområdets avgrensning er vist i figur 1, og figur 2 viser skråfoto av næringsområdet, sett 
fra sørøst mot nordvest. 
 

 
Figur 1. Ortofoto av planområdet og omkringliggende arealer, inklusive Fotlandsvågen. 
Planområdets avgrensning i nordøst og sørøst er vist med rød stiplet strek. 
Kilde: Norge i bilder. 

 
Figur 2. Skråfoto av næringsområdet på sørvestsiden av Fotlandsvågen. 
Kilde: Sjøtroll havbruk AS 
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Næringsvirksomhetene på området i dag er Lonevåg beslagfabrikk AS - Lobas, HBH 
innredning (leier hos LOBAS), Oster Transport og Entreprenør AS, Osterfjord Maskinstasjon 
AS og Sjøtroll Havbruk AS. I tillegg ligger det en privat enebolig sentralt i næringsområdet.  

Lokalisering av virksomhetene og med dagens arealbruk, er vist i figur 3. Hver 
lokalitet/virksomhet er angitt med et tall som det refereres til i tabell 1, som viser en oversikt 
over både dagens arealbruk og tidligere virksomhet, med historikk. 

 
Figur 3. Situasjonsplan med angivelse av virksomheter og ulike aktiviteter innenfor planområdet. 
Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og Osterøy  kommune. 
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Det er 8 grunneiere innenfor planområdet: 

Tabell 1: Tidligere og dagens arealbruk på de ulike deler av planområdet. 
Lokali-
tet (ref. 
figur 3) 

Bedrift Dagens virksomhet/ 
arealbruk 

Historikk/ 
tidligere kjent arealbruk 
(kronologisk, 
nyeste først) 

1 Lonevåg beslag AS -
Lobas 

Produksjon av 
garasjeporter, 
taksikringsutstyr og 
utstyr til takrenne. 
 
Brannstasjon i byggets 
nordvestre ende. 

-I 2006 nytt tilbygg i sørøst, og 
nytt, frittstående bygg like SV 
for fabrikkbygg. 
-Til ca. 1995: Tekstilindustri, 
Anylett produserte dyner/puter 
og soveposer m.m. 
-Møbelfabrikk (Holmen) til 
1948. 
-1918 sagbruk oppført i skjøte, 
på odde sørøst for Lobas-
bygning. 

2 Fotlandsvåg Båtlag Småbåthavn, 
44 båtplasser 

Fra 1987. 

3 HBH Innredning Møbel-
/interiørproduksjon. 
To septiktanker under 
vestligste del av bygget, 
utslipp i sjø, usikkert 
hvor. 
Fyringsoljetank 
(dagtank) ved nordøstre 
side av bygget. Brukes 
ved behov, som 
supplement til fyring 
med biobrensel (som 
HBH er selvforsynt 
med, fra produksjonen). 

Fra 1944: Møbelfabrikk, første 
to haller oppført lengst 
nordvest. Øvrige bygget på 60-
tallet. 

4 Oster Transport og 
Entreprenørforretning 
AS 
 
HBH Innredning m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
El-verket (tidligere 
Hosanger kommune, 
senere Osterøy 
Energi, nå BKK).  

Lager for dunger med 
ulike fraksjoner av 
sand, pukk og stein. 

 
 
 
 
-Brenning av avfall fra 
møbelproduksjon, i tillegg til at 
andre aktører trolig dumpet 
avfall på stedet, for brenning. 
Antatt opphørte ca. 2011. 
Avfalls-og forbrenningsrester 
fjernet av Oster Transport & 
Entrepr. (ifølge dem). 
-Lagring av bl.a. 
transformatorer og 
kreosotimpregnerte stolper 
som kom inn med båt. 
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5 Oster Transport og 
Entreprenørforretning 
AS / Implenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-verket (se over). 
 

Begge bygg lager, 
delvis kontor (det 
østligste), det østligste 
leies av entreprenøren 
Implenia, fra Oster 
Transport. 
Utenfor det vestligste 
bygget har Oster 
Transport en dieseltank 
(dagtank) i drift, for 
anleggsmaskiner (brukt 
i 6 – 7 år). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Østligste bygg tidligere El-
verkets, for lagring av div. 
utstyr. Tidligere også 
brannstasjon. 

6 Sjøtroll Havbruk AS Fiskeoppdrett, 
stamfiskanlegg (laks) 
inne i hall. 
Energianlegg fra 
sjøvarme, i containere 
ved bygningens 
sørøstre ende. 

-Området utsprengt og planert 
før anleggelse av bygg. 

7 Osterfjord 
Entreprenør AS 

Kontor og lager for 
entreprenør. 
 
 

 
 
-Silketrykkeri. 
 
-Snekkerverksted/ 
møbelproduksjon 
 

8 Privat bolighus Enebolig med garasje -Tidligere bolig tilhørende 
møbelfabrikken til HBH. 

 

Atle Ahmer, eier av Oster Transport & Entreprenør AS, har i intervju 05.03.15 gitt historiske 
opplysninger om arealbruk og aktiviteter i planområdet. 

Området lengst nord, der fabrikkanlegget til Lobas ligger, utgjorde tidligere en halvøy kalt 
Holmen, eller Furholmen.  Behov for nytt landareal gjorde at en tidligere sjøbukt mellom 
riksvegen og tidligere Furholmen ble fylt ut med sprengsteinsmasser og planert, ifølge 
Lobas. I følge Atle Ahmer ble det her også fylt ut med avfall av jernbånd som var brukt til 
innpakniung av råvarer levert til tidligere Anylets tekstilproduksjon på Holmen. I forbindelse 
med utfyllingsarbeidene på Holmen var det krav om delvis bevaring av opprinnelig terreng, 
bl.a. lengst sørøst på Holmen.  Videre har den gamle fabrikkbygningen blitt bygget på i 
sørøst og sørvest, i tillegg til en frittstående bygning sørvest for hovedbygningsmassen.    

Sentralt i planområdet ligger det også en fabrikkbygning (HBH Innredning), på det som 
tidligere ble kalt Naustholmen.  I sjøen, mellom de to fabrikkanleggene er det anlagt 
flytebrygger for småbåter. 

Bolighuset sør for HBH Innredning hørte i ifølge Lobas i sin tid til møbelfabrikken. Innerst i 
bukten, mellom fabrikken og eneboligen, tyder gamle kart på at det er delvis fylt ut med 
masser i sjøen. Videre mot sørøst ligger lager-/verksteds og kontorlokaler, der flybilder fra 
ulike årstall viser at det har vært (og er) lagret ulike typer masser, utstyr og biler der. 
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Fiskeoppdrettsvirksomheten til Sjøtroll Havbruk i sør, er et innendørsanlegg, med en kai 
langs nordøstsiden av, og på sørøstsiden av bygningen. Dette arealet ble utsprengt og fylt ut 
med sprengstein før oppføring av anlegget.  Lengst sør er det en gammel, hvit bygning som 
før var bedehus, men som nå fungerer som lager. 

Det har generelt foregått ulike aktiviteter på næringsområdet, som kan ha medført 
grunnforurensning i mer eller mindre grad. I følge Atle Ahmer har det utover det beskrevne 
også foregått dumping av diverse avfall i sjøen, fra bilvrak utenfor kaien ved Lobas-lokalene, 
til divers elverks-utstyr utenfor lokalene til Oster Transport & Entreprenørforretning AS, 
sentralt i planområdet. I tillegg var det sannsynligvis en del avfall (inkl. trespon, lakk-/lim-
/malingsrester, fra både tidligere snekkeri og møbelproduksjon som ble kastet i sjøen, eller 
det gikk via avløpsledning direkte til utslipp i sjø. 

Planlagt områdeutvikling krever bl.a. nytt byggeareal i området fra eksiterende Lobas 
fabrikkbygning i nord, og ut i sjøen, til og med bukten innenfor HBH sin møbelfabrikk midt i 
planområdet.  Eksisterende fabrikkbygning skal rives, og arealet der brukes til lager og 
parkering.  Som figur 4 viser, er det på arealet for eksisterende småbåthavn, planer om flere 
nybygg på nytt land, som er foreslått å ligge på kote +3.  HBH Innredning sin fabrikkbygning 
blir erstattet av nybygg på ny utfylling ved dagens småbåthavn. 

 



Holmane næring, Fotlandsvåg - Innledende miljøundersøkelser 10 
 

Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS 
 

 
Figur 4. Utsnitt fra illustrasjonsplan av 02.10.2015. 
Kilde: Asplan Viak  

I den sørøstre delen av planområdet vil eksisterende kai utvides, for at båter i tilknytning til 
næringsvirksomhetene skal få stor nok sjødybde til å kunne legge til kai. 

Det er også planer om at Oster Transport & Entreprenør AS skal få ny lagerhall, på området 
mellom eksisterende møbelfabrikkbygning og enebolig.  I tillegg viser planen at 
entreprenøren skal sette opp et nybygg ved lokalitet 5 angitt i tabell 1 og figur 3 og 4. 

I sørøstenden av Sjøtroll sitt anlegg er det planlagt et mindre tilbygg, noe som betyr at 
eksisterende bygning og anlegg der må saneres. Det er også planlagt et nybygg på kaisiden, 
langs eksisterende bygg. 
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Aktuelle problemstillinger 

Som beskrevet over planlegges området videreutviklet gjennom utfylling i sjø, riving av 
eksisterende bygninger og bygging av nye anlegg, inklusive tilbygg.  Dette betyr at det må 
gjøres noen vurderinger av noen aktuelle problemstillinger mhp. forurenset grunn (på land og 
i sjø), i tillegg til miljøkartlegging i forbindelse med riving og påbygging. 

Ved bygge- eller gravearbeid i områder med eventuelt fortsatt forurenset grunn på land, må 
det påregnes særskilt håndtering av forurensede løsmasser, eventuelt transport til godkjent 
deponi, om massene ikke kan disponeres innenfor prosjektområdet. For områder med påvist 
forurensede løsmasser må det utarbeides en tiltaksplan ved bygging. Tiltaksplanen skal 
godkjennes av kommunen før byggetillatelse kan gis, og før det kan graves i, eller bli bygget 
på massene.  

Utfyllingsarbeider i sjø, og kaiutvidelser kan føre til oppvirvling og spredning av eventuelle 
forurensede sjøbunnssedimenter. F.eks. utfylling over, mudring av, peling i eller sprengning 
ved forurensede sjøbunnssedimenter, setter krav til miljøundersøkelser og –tiltak, for å 
hindre/avgrense forurensningsspredning.  

Det vil i de etterfølgende bli vurdert hvilke krav som eventuelt bør stilles i plandokumentene, 
til nærmere undersøkelser og tiltaksplaner i forbindelse med utbygging, både når det gjelder 
på land og i sjø. 

På grunn av områdets historikk og arealbruk, har det vært behov for nærmere undersøkelser 
av forurensningsforholdene i planområdet. Dette har inngått i reguleringsplanarbeidene som 
pågår, og resultatene når det gjelder sjødelen, presenteres i egne rapporter fra Rådgivende 
Biologer og Multiconsult. De omhandler henholdsvis tema naturmiljø i sjø og grunnforhold 
med grunnundersøkelser i sjø.   

I naturmiljøtemaet inngår vurderinger av de marine forholdene, forurensning, biologisk 
mangfold og naturressurser i sjø. Det vises til rapporten fra Rådgivende Biologer AS for 
vurderinger av virkningene av miljøgifter i sedimentene og avbøtende tiltak, rapport 
«Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar» (utarbeidet på oppdrag for Asplan 
Viak). 

Ved utfylling i sjø og kaiutbygging/-forbedring er det behov for grunnundersøkelser (boring i 
og prøvetaking av sjøsedimenter), for vurdering av stabilitetsforholdene, og massbehov ved 
utfyllingen. Undersøkelsene gir informasjon om type sedimenter, lagdeling og fasthet, i tillegg 
til relativ sikker påvising av bergnivå. Det vises til rapport fra Multiconsult. 
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3 MÅL OG METODE 

Foreliggende rapport omhandler noen av miljøtemaene som må utredes nærmere i 
prosjekteringsfasen av utfyllings- og byggeprosjekter innenfor planområdet, når det gjelder 
forurensning i grunn og miljøkartlegging av bygninger som skal rives og på-/tilbygges. 

Planområdet er et industri-/næringsområde som har, og fortsatt blir brukt til bl.a. fabrikk- og 
lagervirksomhet. Det er en usikkerhet rundt forurensningsforhold i grunnen, og om det er 
noen aktive kilder til forurensninger. 

I 2011 ble det i forbindelse med eiendomskjøp utført miljøtekniske grunnundersøkelser på 
land og sjø, sentralt i planområdet, som vist i figur 3. En innledende miljøkartlegging på 
øvrige deler av området omfatter innsamling og gjennomgang av informasjon og historiske 
data om eiendommene.  Foreløpig kartlegges grunnforurensningssituasjonen på land, på 
grunnlag av databaser, og gjennomgang av tilgjengelige kart og informasjon om forholdene.  
Det er i denne fase utført sedimentundersøkelser i sjø, høsten 2014 (se egen rapport av 
mars 2015 fra Rådgivende Biologer).  Det er ikke utført noen ytterligere miljøtekniske 
grunnundersøkelser (prøvetaking og analyser av jord) på land, i denne reguleringsplanfasen, 
da det ikke foreligger mistanke om vesentlig omfang av forurenset grunn utover hva som ble 
påvist av Multiconsult i 2011.  Utført kartlegging peker på eventuelle behov for nærmere 
undersøkelser og/eller vurderinger i forprosjekt, eller prosjekteringsfase. 

Det er skissert riving av møbelfabrikkbygningen, eventuelt også et par andre mindre bygg.  
Pga. tidsperspektivet vurderes det ikke å være hensiktsmessig med miljøkartlegging og 
utarbeidelse av en miljøsaneringsbeskrivelse som en del av reguleringsplanen.  Men det er 
gjort en kort, teoretisk kartlegging av hva som kan ventes å finnes av helse- og miljøfarlige 
stoffer i bygningsmassen.  

Vurderingene, både mhp. forurenset grunn og helse-/miljøfarlige stoffer i bygg som skal 
rives, er utført bl.a. på grunnlag av opplysninger om byggeår, tegninger, fotografier og øvrig 
historikk om bygningene og aktivitetene. En del informasjon og dokumentasjon er innhentet 
fra oppdragsgiver Lobas v/Sigbjørn Reigstad.  I tillegg har det, samtidig med befaring (mars 
2015), vært intervju av en person (Atle Ahmer), som har god kjennskap/tilknytning til 
eiendommene og virksomhetene i området. 

Det har vært utført søk i Miljødirektoratets forurensningsdatabase over lokaliteter med 
forurenset grunn. 
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4 MILJØGEOLOGI – VURDERING AV EVENTUELL 
FORURENSNING I GRUNNEN 

4.1 Lovverk 
Forurensningsforskriftens kapittel 2 stiller krav til undersøkelser og eventuelt tiltak ved 
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid. Kommunen er 
forurensningsmyndighet etter forskriftens kapittel 2 og skal samordne behandlingen av saker 
etter forskriften, med behandlingen av saker etter Plan- og bygningsloven. 

I forskriftens kap. 2: § 2-6 stilles det, for terrenginngrep i forurenset grunn, krav til at det 
utarbeides tiltaksplan. Dersom terrenginngrepet også krever melding eller søknad etter 
plan- og bygningsloven, skal tiltaksplanen sendes sammen med denne. 

Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig samordnes med 
behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven. Tiltaksplanen skal redegjøre for 
undersøkelser av forurensning i grunnen, eventuelle fastsatte akseptkriterier, vurdere risiko 
for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terrenginngrepet, tiltak m.m. 

4.2 Miljøtekniske forhold i grunnen 
Som nevnt i kap 3. ble det i 2011 utført miljøundersøkslser på deler av området, i forbindelse 
med at Lobas skulle kjøpe fabrikkeiendommen der HBH Innredning holder til. Det vises til 
Multiconsult-rapport 613643-1 av 30.09.11. Det ble da påvist forurensning i grunnen ved 
lokalitet 4 (i figur 3), der avfall fra bl.a. møbelproduksjonen har blitt håndtert, gjennom bl.a. 
åpen brenning på grunnen. Det ble også påvist forurensning i sedimenter fra sjøen rundt 
fabrikken  

Rapporten påpekte bl.a. at forurensningen krever at det ved aktiviteter som medfører 
oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter, f.eks. utfyllinger, må det påregnes krav 
om miljøtiltak, for å hindre/begrense spredning.  Miljøundersøkelsene som Rådgivende 
Biologer har utført, vil danne et godt grunnlag for videre prosjektering av slike tiltak innenfor 
hele planområdet. 

Videre konkluderer Multiconsult-rapporten med at om det skal utføres bygge- eller 
gravearbeider i det undersøkte området på land, så må det utarbeides en tiltaksplan. 
Foreliggende plan om ny lagerhall og et mindre nybygg, henholdsvis nordvest og sørøst for 
lokalitet 4, kan kreve nærmere miljøtekniske grunnundersøkelser i byggeområdet. 

Miljødirektoratets veileder TA2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, 
angir minimum antall overflateprøver på lokaliteter med punktkilder med ukjent lokalisering, 
for ulike typer arealbruk.  Dagens (og fremtidig) arealbruk defineres å være «Industri og 
trafikkarealer». Areal av planlagt nybygg er 1 500 m2.  I tillegg vil det bli noe graving for nye 
veger.  Veilederen angir da et minimum antall overflateprøver på 8.  For å få et tilstrekkelig 
grunnlag for en tiltaksplan for nybygget, bør byggetomten da undersøkes i ytterligere noen 
punkt, med mindre det er en del berg i dagen i området.  

Graving og bygging på lokalitet 5 (i figur 3) vil også kreve miljøprøvetaking av grunnen, som 
grunnlag for tiltaksplan som sannsynligvis vil bli påkrevd her. 



Holmane næring, Fotlandsvåg - Innledende miljøundersøkelser 14 
 

Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS 
 

Forurensningsforholdene som ble påvist av Multiconsult i 2011, i sedimentene utenfor 
lokalitet 4 og 5, kan gjøre det nødvendig å treffe tiltak på land, ved eventuelle 
forurensningskilder, selv om det ikke er planlagt utbygging på f.eks. lokalitet 4. 

Med unntak av eventuelt området for det gamle sagbruket som lå sørøst på Holmen, er det 
ikke kjent at det har vært noen forurensing i grunnen for øvrig på tomtene på 
næringsområdet.  Etter riving av HBSs fabrikkbygning må det før eventuelle grunnarbeider 
for nytt parkeringsareal på tomten, påregnes at grunnen også her må undersøkes for 
miljøgifter, og at anleggelse av P-plasser også vil kreve en tiltaksplan i hht. 
Forurensningsforskriften.  Det kan ikke utelukkes at arbeidene med å rive den gamle 
fabrikkbygningen kan medføre spredning av helse- og miljøfarlige stoffer til terrenget, slik at 
undersøkelse av de miljøgeologiske forholdene på fabrikkeiendommen bør skje etter utførte 
rivearbeider. 

Det er foreløpig ingen konkrete planer om graving eller bygging på lokalitet 7 og øst for 
denne, men siden arealene her har vært brukt til lagring av utstyr og masser, vurderes det 
som at miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan vil være nødvendig ved eventuell 
fremtidig bygging her, med mindre det er grunt til fjell og massene består av sprengstein og 
pukk, uten særlig finstoff. 

Utover det beskrevne er det ikke kjent hva som eventuelt kan ha medført grunnforurensning 
fra tidligere aktiviteter og/eller masseutfyllinger i området. Tidligere og eksisterende 
bygningsmasse og konstruksjoner kan også være potensielle forurensningskilder. 
Eksempelvis kan PCB-holdig maling og fugemasser i bygninger, særlig murbygninger, 
bygget eller rehabilitert mellom 1950 og 1980, ha bidratt til spredning av PCB-forurensning. 

Søl i forbindelse med fyringsolje- og dieseltanker kan også utgjøre potensielle 
forurensningskilder.  Massene under disse bør derfor også undersøkes nærmere i 
forbindelse med prosjektering av bygge- og saneringsprosjekter i området. 

Det er gjort søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase Miljøstatus.no, der det ikke 
er registrert noen tomter med forurenset grunn innenfor planområdet.  
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5 MILJØKARTLEGGING AV BYGNINGER SOM SKAL RIVES 
Det er i dette kapittelet antydet hva som kan ventes å bli påvist ved miljøkartlegging av den 
gamle møbelfabrikkbygningen, som planlegges revet. 

5.1 Lovverk 
Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at det ved endring eller riving av eksisterende 
byggverk alltid skal utføres en miljøkartlegging av bygningsdeler, installasjoner og liknende 
som kan inneholde farleg avfall (Tek § 9-7).  Ved miljøkartlegging av bygninger som skal 
rives eller rehabiliteres ses det etter helse- og miljøskadelige stoffer i 
bygningskonstruksjonen, og i hvilke materialer og produkter de gjerne finnes. I alle 
miljøsaneringsprosjekt kan det dukke opp materialer og produkter som ligger skjult i 
konstruksjonene, og av den grunn er det viktig å ha klarlagt håndteringen av alle helse- og 
miljøskadelige stoffer før sanering starter. 
 
Gjeldende lovverk for selve miljøsaneringen er Forskrift om utførelse av arbeid (inkl. tidligere 
Asbestforskriften), Avfallsforskriften, Produktforskriften og Forurensningsloven og -forskriften. 
Informasjon finnes på: www.lovdata.no og www.miljodirektoratet.no. 

5.2 Møbelfabrikkbygningen 
Møbelfabrikkbygningen sentralt i planområdet ble bygget i 1944 og senere påbygget på 60-
tallet.  Den blir varmet opp av biobrensel, men får ekstra varme fra oljefyr ved behov.  
Eksisterende fyringsoljetank er av stål og er en dagtank som står utenfor østenden av 
bygningen nærmest kaien. 

Tegninger over fabrikkbygningen har ikke vært tilgjengelig, men i følge Lobas består 
bygningsmassen av fire større haller. De ser ut til å være oppført i betong- og teglstein, som 
er pusset og malt, eventuelt kalket. Ifølge HBH har bygningen vært pusset opp og malt 
utvendig ved flere anledninger. Bygningen har en rekke gamle vinduer. 

Det antas at HBH-fabrikken er bygget på utfylt sprengstein. 

Ut fra bygningens byggeår og materialbruk, i tillegg til hva som er observert under befaring 
05.03.15, kan det ventes at det er helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen, og at det 
må regnes med rivningsarbeider som må ta spesielle hensyn til dette, både når det gjelder 
spredning til miljø, eksponering for mennesker og håndtering av bygg- og anleggsavfall. Det 
er sannsynlig at det er bygningsmaterialer som inneholder asbest og/eller PCB i bygget. I 
tillegg er det også sannsynlig å finne andre helse- og miljøfarlige stoffer som også er brukt i 
nyere tid. Det er uklart hvorvidt det er aktuelt å gjenbruke tyngre bygningsmaterialer, f.eks. til 
utfylling innenfor planområdet, og hvorvidt dette lar seg gjøre, både mht. egnethet og innhold 
av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette kan vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
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6 VIDERE KARTLEGGING, UNDERSØKELSER OG TILTAK 

På det gjennomgåtte teoretiske grunnlag, og utførte miljøtekniske grunnundersøkelser, er det 
gjort vurdering av grunnforurensning og behov for videre undersøkelser, samt vurdering av 
omfang av praktisk miljøkartlegging av fabrikkbygning som skal rives. 

6.1 Miljøtekniske grunnundersøkelser 
Ut fra teoretisk kartlegging av de miljøtekniske forhold i grunnen, og miljøkartlegging av 
bygning som skal rives, bør det legges opp til å få utført miljøtekniske grunnundersøkelser i 
prosjekteringsfasen for ny lagerhall nord for eneboligen, og for ny parkeringsplass. Figur 5 
viser forslag til arealer som bør undersøkes med prøvetaking og kjemisk analyse av 
overflatejord, for videre tiltaksvurdering, eventuelt med tiltaksplan.  Det kan være 
hensiktsmessig å få utført slike undersøkelser etter at fabrikkbygnignen er revet, for å få med 
eventuelt forurensning som kan ha blitt spredt under rivearbeidene, selv om tiltak mot 
forurensningsspredning må treffes under riving, men dette må vurderes i forhold til 
prosjektets fremdriftsplan. 

 
Figur 5. Utsnitt fra illustrasjonsplan av 02.10.15, med forslag områder for nærmere miljøtekniske 
grunnundersøkelser, i prosjekteringsfase av bygging/graving på eksisterende landarealer. Arealene er sirklet inn 
med gul strek. Kilde: Asplan Viak 
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6.2 Miljøkartlegging av bygninger som skal rives eller på-
/tilbygges 

Ved riving, når samlet bygningsmasse utgjør mer enn 100 m² BRA, eller tiltaket genererer 
over 10 tonn rivningsavfall, kreves det at det lages en avfallsplan for rivingen.  Det må gjøres 
rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og –mengder.  Videre må 
det i hht. § 9-7 i Byggteknisk forskrift (TEK10) foretas kartlegging av farlig avfall og 
miljøsaneringsbeskrivelse, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften) § 11-4. 

Dette gjøres i prosjekteringsfasen av rive-/byggeprosjekter i planområdet, der det bl.a. 
undersøkes for følgende helse- og miljøfarlige stoffer: 

EE-avfall PAH Klorparafiner Brommerte 
flammehemmere Asbest Bly PVC/ftalater 

PCB Tungmetaller Sinksulfid Fluorholdige 
gasser Tritium Halon Olje 

 

En rapport fra miljøkartlegging av bygninger, en såkalt miljøsaneringsbeskrivelse, kan regnes 
med å ha gyldighet i anslagsvis to år etter utgivelsesdato, på grunn av forventet 
kunnskapsutvikling og endringer i lovverket. Derfor bør en miljøkartlegging, med 
etterfølgende miljøsaneringsbeskrivelse utføres og utarbeides i prosjekteringsfasen, og 
tidligst to år før riving/rehabilitering/bygging.  Om det utføres tidligere bør rapporten vurderes 
på ny av den/de som har utført kartleggingen. I ytterste konsekvens kan det bli behov for en 
supplerende kartlegging av bygning(er). 

6.3 Tiltak ved utfylling i sjø og kaibygging i planområdet 
Det er planlagt utfylling av en god del av sjøarealet innenfor planområdet, i tillegg til utvidelse 
av kaiområdet.  Uavhengig av om sjøbunnsedimentene er forurenset eller ikke, vil dumping 
av masser som ikke er forurenset (rene sprengsteinsmasser) kunne ha negative 
konsekvenser for miljøet i sjøen, med tilslamming eller tetting av gjeller på fisk, og påvirkning 
fra bl.a. eventuelle sprengstoffrester.  Dumping/utfylling krever uansett tillatelse fra 
fylkesmannens miljøvernavdeling. En slik søknad må inneholde en rekke opplysninger, som 
angitt i fylkesmannens «Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag», som kan brukes som en 
sjekkliste ved søknadsutforming.  Søknaden må være fullstendig før den blir behandlet, og 
må bl.a. inneholde følgende miljøinformasjon: 

 Miljømål (ref. TA-2960/2012 Veileder for håndtering av sedimenter) 
 Tiltaksmål (ref. TA-2960/2012 Veileder for håndtering av sedimenter) 
 Naturhensyn 
 Tidspunkt for anleggsperiode 

 
Rådgivende Biologer påviste i sin undersøkelse, stedvis høye til svært høye verdier av 
miljøgifter i sjøsedimentene i planområdet for Holmane næringsområde. Når sjøbunnen er 
forurenset på dette nivå må en fremtidig utfyllingssøknad også gi opplysninger om: 
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 Lokalitet for utfylling 
 Kart og stedsangivelse 
 Formål med tiltaket 
 Omfang av utfylling 
 Utfyllingsmetode 
 Strøm- og bunnforhold på lokaliteten 
 Kilder til forurensning 
 Kornfordeling i sedimentene 
 Resultater fra miljøundersøkelser, prøvetaking og analyser, og med klassifisering av 

forurensningstilstand 
 Beskrivelse av utfyllingsmateriale, i hht. tildekkingsrettleder TA-2143/2005 
 Risikovurdering i hht. TA-2960/2012 
 Avbøtende tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning 
 Eventuell overvåking og sluttkontroll 

 

En del av disse opplsyningene kan hentes fra rapporten til Rådgivende Biologer, i tillegg til 
rapporten fra grunnundersøkelser av sjøbunnen, utført av Multiconsult i 16.09.15.  

Miljø- og tiltaksmål for sjøområdet vil bl.a. være avhengig av om tilførsler av forurensning fra 
landbaserte kilder er stoppet eller ikke. Det kan f.eks. foregå forurensningsspredning fra 
grunnforurennsing på land, noe som bør vurderes nærmere i det enkelte utbyggingsprosjekt.  
Om det ikke er noen vesentlige kilder på land, til forurensning i sjø, vil det bli stilt strengere 
krav til miljø- og tiltaksmål (tilstandsklasse II/III), enn dersom tilførsler fra landbaserte kilder 
ikke er stoppet (tiltaksklasse III/IV), jmfr. Veileder TA2960/2012 Håndtering av sedimenter. 
 
Det er også mulig at kommunen har satt lokale miljømål for området, f.eks. i 
kommuneplanen/- eller -delplaner. I kommuneplanens arealdel 2011-2023 heter det bl.a. for 
næringsområder: 
 
«Nye verksemder skal ikkje plasserast slik at dei etter kommunen si vurdering vil vere til 
vesentleg ulempe for kringliggjande busetnad eller offentlege føremål m.o.t. støy, forureining 
eller andre negative konsekvensar med omsyn til miljøet. Heimel: Pbl § 11-9 nr. 6». 
 
Det er også fastsatt miljømål i regionale forvaltningsplaner, der det ofte er satt mål om minst 
god økologisk og god kjemisk tilstand, i samsvar med klassifisering i Vedlegg 5 til 
Vannforskriften. Ved utbygging bør dette konfereres med vannregionsmyndigheten, 
Fylkeskommunen og Fylkesmannen. 
 
En utbygging/landvinning i planområdet, med tildekking av forurensede sedimenter før 
utfylling av rene masser over (som beskrevet av Rådgivende Biologer), vil i seg selv utgjøre 
et oppryddingstiltak, og slikt sett vurderes å meføre en bedre miljøtilstand i sjøen enn 
virkningen av 0-alternativet, uten det aktuelle tiltaket. 
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7 KONKLUSJON 
I det videre prosjekteringssarbeidet, bør det tas hensyn til, og eventuelt undersøkes 
nærmere de miljøtekniske forholdene i planområdet. Det gjelder både mhp. mulig forurenset 
grunn, og mhp. helse- og miljøfarlige stoffer i fabrikkbygningen, som planlegges revet, 
eventuelt også i andre bygg, om de skal rives, rehabiliteres eller påbygges. 

Den utførte innledende undersøkelsen av de miljøgeologiske forhold har bl.a. omfattet 
innsamling og gjennomgang av bakgrunnsdata som indikerer mulig behov for noe mer 
miljøtekniske grunnundersøkelser innenfor planområdet. Men avhengig av detaljplanene er 
det også mulig at foreliggende rapporter danner godt nok grunnlag for tiltaksplan (mhp. 
grunnforurensning), som må utarbeides i prosjekteringsfasen, i forbindelse med bygge-, 
grave- og utfyllingssøknader. 

Tiltaksplan, med eventuelt nærmere undersøkelser, må avklare hva som finnes av 
forurensning i grunnen, og hva som i så fall må treffes av tiltak, både mhp. anleggsfasen og 
driftsfasen av nye anlegg i planområdet. 

Det er også behov for miljøkartlegging av bygg som skal rives og/eller rehabiliteres. Denne 
kartleggingen må gjøres tidligst to år før selve arbeidet med rivingen og rehabliteringen skal 
starte. Det er sannsynlig at det er bygningsmaterialer som inneholder helse- og miljøfarlige 
stoffer, som bl.a. asbest og PCB, som må håndteres spesielt ved riving/rehabilitering. 

Gjenbruk, eventuelt gjenvinning, av tyngre bygningskonstruksjoner bør vurderes i 
prosjekteringsarbeidet, i tillegg til håndtering av eventuelt forurensede løsmasser/sedimenter.  
Ved videre prosess vil dette være viktige emner for effektivisering av ressurs- og energibruk, 
og sikring av god håndtering av avfall og overskuddsmasser, til beste for helse og miljø. 
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8 LITTERATUR OG KILDER 

Direktoratet for byggkvalitet: Veiledning om byggesak. 

Klima- og miljødepartementet: Forurensningsforskriften. 

Klima- og miljødepartementet: Avfallsforskriften. Kapttel 11 om farlig avfall. 

Klima- og miljødepartementet: Produktforskriften. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Plan- og bygningsloven. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Byggteknisk forskrift, Kapittel 9. Ytre miljø. 

Miljødirektoratet: Farlig avfall frå bygg og anlegg. Faktaark M-29 2013. 

Miljødirektoratet: Disponering av betongavfall. M-14 2013. 

  Miljødirektoratet: TA-2803:2011 Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av   

  forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. 

Miljødirektoratet: TA-2960/2012 Veileder for håndtering av sedimenter. 

Miljødirektoratet: TA-2850:2011 Veiledere til forurenset sjøbunn. 

Multiconsult-rapport nr. 613643-1 av 20.09.2011. Miljøundersøkelse på land og sjø, Gnr./bnr. 
96/16, for Lonevåg Beslagsfabrikk AS. 

Multiconsult-rapport nr. 615760-RIG-NOT-001 av 16.09.15. Innledende vurdering av 
mulighet for utfyllingi området og overslag over fyllingsvolum. 

Multiconsult-rapport nr. 615760-RIG-RAP-001 av 24.03.15. Grunnundesøkelser på sjø. 

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall: Identifisering av PCB i norske bygg. 

Rådgivende biologer: Holmane næring, Fotlandsvåg - Konsekvensutgreiing for naturmiljø og 
naturressursar. 
 
SINTEF Byggforsk: Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon. 
Byggforskserien 241.070 
 
SINTEF Byggforsk: Miljøkartlegging og -sanering ved riving og ombygging. Byggforskserien 

700.802 

Wærner, E., Oddekalv, K. ”Miljøsaneringsveileder – Håndbok i miljøsanering av bygninger”. 
Utgitt av Norges Miljøvern Forbund og ØkoBygg 2001. 
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FØREORD  
 
Lonevåg Beslagfabrikk AS har starta arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for Holmane 
næringsområde i Fotlandsvågen, Osterøy kommune i Hordaland. Formålet med planarbeidet er ei 
utviding av eksisterande næringsområde. I hovudsak vil tiltaket vere utfylling i sjø og flytting av 
eksisterande avkøyring frå riksveg 567. Planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing og denne 
rapporten skal  danne eit grunnlag til reguleringsplanen som skal til behandling hjå planmyndigheiter i 
Osterøy kommune. Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå Asplan Viak AS utarbeida ei 
konsekvensutgreiing for dette prosjektet for dei to fagområda; 
 
Naturmiljø: Raudlisteartar, terrestrisk biologisk mangfald og marint biologisk mangfald 
Naturressursar: Fiske og havbruk 
 
I tillegg er det utført ei risikovurdering av sediment i planområdet. Feltarbeidet vart utført av Mette 
Eilertsen den 11. november 2014.  
 
Rådgivende Biologer AS takkar Anna Wathne ved Asplan Viak AS for oppdraget og Bjarne Holsen 
ved Sjøtroll Havbruk AS for båt og assistanse under feltarbeidet. 

         Bergen, 6. februar 2015 
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SAMANDRAG  
 
EILERTSEN, M., BJELLAND, T. & L. EILERTSEN 2015. 

Utviding av Holmane næringsområde i Fotlandsvågen, Osterøy kommune. 
Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 2045, 39 sider. ISBN 978-82-7658-158-9. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå Asplan Viak AS utarbeidd ei konsekvensutgreiing for 
utviding av Holmane næringsområde i Fotlandsvågen, Osterøy kommune. 
 
TILTAKET 
 
Det vert utarbeida ein reguleringsplan for Holmane næringsområde i Fotlandsvågen, Osterøy 
kommune. Formålet med planarbeidet er ei utviding av eksisterande næringsområde som i hovudsak 
omfattar utfylling i sjø. Ei utviding inneber òg noko arealbeslag på land i samband med blant anna 
flytting av veg og etablering av nye næringsbygg.  
 
OMRÅDESKILDRING OG VERDIVURDERING  
 
Risikovurdering av sediment 
Det er stadvis høge til svært høge verdiar av miljøgifter i sjøsedimenta i planområdet for Holmane 
næringsområde, særskild for tungmetalla bly og kopar, samt dei organiske miljøgiftene PAH, PCB og 
TBT. Samla sett overskrid verdiar av miljøgifter i sedimentet grenseverdiar gitt i TA 2802-2011, som 
tilseier at økologisk risiko av sedimentet ikkje er ubetydeleg. 
 
Raudlisteartar 
Det er registrert fleire raudlista fugleartar i influensområdet som fiskemåse (NT), bergand (VU), 
sjøorre (NT) og svartand (NT). Oter (VU) er registrert ved Bernestangen og ål (CR) har sannsynleg 
leveområde i Fotlandsvågen, då den er registrert i Øvrevatnet.  

 Raudlisteartar har middels verdi. 
 
Terrestrisk biologisk mangfald 
Det er ikkje registrert viktige naturtypar i tiltaksområdet og naturtypar har liten verdi. Fotlandsvågen 
er avmerka som eit viktig raste og beiteområde for fugl og har middels verdi. Anna arts- og 
individmangfald i området består for det meste av vanlege artar, og ein del framande artar og har liten 
verdi.  

 Terrestrisk biologisk mangfald har middels til liten verdi. 
 
Marint biologisk mangfald 
Det er registrert eit gyteområde for torsk i Osterfjorden som omfattar Fotlandsvågen. Gyteområdet er 
regionalt viktig og har middels verdi. Andre registrerte naturtypar og artsmangfald i planområdet er 
vanlege og har liten verdi.  

 Marint biologisk mangfald har middels verdi. 
 
Fiske og havbruk 
Regionalt viktig gyteområde for torsk har òg verdi som grunnlag for fiske. To låssettingplassar i 
Fotlandsvågen har truleg lokal verdi, men det er noko usikkerheit knytt til bruksfrekvensen knytt til 
desse låssettingplassane.  

 Fiske og havbruk har middels verdi. 
 
VERKNAD OG KONSEKVENSVURDERING  
 
Risikovurdering av sediment 
Sedimentet ved Holmane næringsområde er stadvis sterkt forureina og utgjer i følgje Trinn 1 
risikovurdering ein økologisk risiko.  
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Ei Trinn 2 risikovurdering kan utførast for å ytterligare vurdere risiko for human helse, risiko for 
spreiing og risiko for økologiske effektar på økosystem. Konsentrasjonar av miljøgifter i 
tiltaksområdet er så høge at ein vurderer at det ikkje er naudsynt å gå vidare med Trinn 2 
risikovurdering, men ein bør gå direkte til tiltaksvurdering for området. 
 
For Holmane næringsområde overskrid miljøgifter tilstandsklasse III og forureiningsmyndigheitene 
tilrår tiltaksmål ved tilstandsklasse II/III i område der tilførslar er sanert og III/IV i område der 
tilførslar ikkje er sanert eller stoppa. Det bør settast i verk tiltak for å redusere negative verknader for 
marint biologisk mangfald ved utfylling av steinmassar i området. Anbefalt tiltak er tildekking av 
forureina sediment.  
 
0-alternativet 
0-alternativet omfattar den allereie eksisterande verksemda tilknytt tiltaksområdet. Moglege 
klimaendringer vil kunne gje høgare temperaturar på land og i sjø, og meir nedbør i influensområdet, 
men det er ikkje venta at klimaendringar skal føre til noko vesentleg endring for naturmiljøet. 0-
alternativet vil truleg ha ubetydeleg til liten negativ konsekvens (0/-) for naturmiljø og naturressursar 
knytt til tiltaks- og influensområdet. 
 
Raudlisteartar 
I anleggsfasen kan støy og forstyrringar ha negativ verknad for raudlista fugl, særleg i hekkeperioden. 
Tiltaket vil medføre noko arealbeslag og tapt leveområde i driftsfase som vert vurdert å ha middels til 
liten negativ verknad for raudlisteartar.  

 Middels verdi og liten negativ verknad gjev liten  til middels negativ konsekvens i 
anleggsfasen (-/--) for raudlisteartar.  

 Middels verdi og middels til liten negativ verknad gjev liten til middels negativ konsekvens i 
driftsfasen (-/--) for raudlisteartar.  

 
Terrestrisk biologisk mangfald 
Ingen verdifulle naturtypar vert råka av tiltaket. Arealbeslag på land er små, men i strandsona vert dei 
betydelege. Sidan delar av strandsona er påverka av inngrep frå før, vurderast verknaden å vere 
middels til liten negativ i driftsfasen. Støy og forstyrringar i anleggsfasen vil truleg ha liten negativ 
verknad.    

 Middels til liten verdi og liten negativ verknad gjev liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-) 
for terrestrisk biologisk mangfald.  

 Middels til liten verdi og middels til liten negativ verknad gjev liten negativ konsekvens i 
driftsfasen (-) for terrestrisk biologisk mangfald.  

  
Marint biologisk mangfald 
I anleggsfasen vil spreiing av stadeige forureina sediment, steinstøv og sprengstoffrestar, samt 
sprengingsarbeid kunne ha middels negativ verknad for fisk og gyteområde for torsk. Det vil vere liten 
verknad for andre registrerte naturtypar og artsmangfald med liten verdi. Arealbeslag i driftsfasen er 
det ikkje venta negative verknader for gyteområde for torsk, men liten negativ verknad for andre 
registrerte naturtypar og artsmangfald då leveområde går tapt. 

 Middels verdi for marint biologisk mangfald og middels negativ verknad gir middels negativ 
konsekvens (--) i anleggsfase. 

 Middels verdi for marint biologisk mangfald og liten negativ verknad gir liten negativ  
konsekvens (-) i driftsfase. 
 

Fiske og havbruk 
Verknader for gyteområde for torsk er skildra under tema marint biologisk mangfald. Det er imidlertid 
ikkje venta at tiltaket vil medføre betydelege endringar av kvaliteten på heile gyteområdet, då 
Fotlandsvågen kun utgjer ein liten del av dette. For låssettingplassar vil det vere middels negativ 
verknad i anleggsfasen for fisk og ingen negative verknader i driftsfasen. 

 Middels verdi for fiske og havbruk og middels verknad gir middels negativ  konsekvens (--) i 
anleggsfase. 

 Middels verdi for fiske og havbruk og ingen verknad gir ubetydeleg konsekvens (0) i driftsfase. 
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Tabell 1. Oppsummering av verdi, verknad og konsekvens ved utviding av Holmane næringsområde.  

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

  Verknad 
Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. Konsekvens 

                         anlegg 
 
Raudlisteartar 
                            drift 

----------------------- 
   

 

---------------------------------------------------------- 
                                          

Liten negativ (-) 

---------------------------------------------------------- 
                                 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

                         anlegg 
Terrestrisk biologisk 
mangfald 
                            drift 

----------------------- 
              

 

---------------------------------------------------------- 
                                         Liten negativ (-) 

---------------------------------------------------------- 
                                  

Liten negativ (-) 

                         anlegg 
Marint biologisk 
mangfald                                                      
                             drift 

----------------------- 
                   
 

---------------------------------------------------------- 
                     Middels negativ (--) 

---------------------------------------------------------- 
                              

Liten negativ (-) 

                         anlegg 
Fiske og Havbruk 
                                                      
                             drift 

----------------------- 
                   
 

---------------------------------------------------------- 
                      Middels negativ (--)  

---------------------------------------------------------- 
                                        

Ubetydeleg (0) 

 
 
AVBØTANDE TILTAK 
 
Verknad av spreiing av stadeige sediment, samt tilførslar av finpartiklar frå utfylte massar, vil normalt 
kunne reduserast med oppsamlingsskjørt/lenser utanfor utfyllingsområdet. Då det er stadvis sterk 
forureining i området vil ein fyrst og fremst tilrå tildekking av sedimentet i utfyllingsområdet for å 
hindre spreiing av miljøgifter og for å redusere skadeverknader for marint biologisk mangfald og 
naturressursar. 
 
Kysttorsk gyt i tidsrommet frå februar til april og det vil vere viktig å utøve særskild aktsemd i denne 
perioden for å hindre spreiing av miljøgifter og auka turbiditet frå utfylling og avrenning frå 
anleggsarbeidet.  
 
 
OM USIKKERHEIT 
 
Det er knytt lite usikkerheit til verdivurdering for denne rapporten. For terrestrisk mangfald byggjer 
verdivurdering i stor grad på eksisterande informasjon. For marint biologisk mangfald byggjer 
verdivurdering på feltarbeide og eksisterande informasjon, feltarbeidet vart utført i november, som er 
noko seint på året, men usikkerheita er likevel vurdert som låg. 
 
Det vert vurdert å vere noko usikkerheit knytt til vurderingane av verknad og konsekvens for marint 
biologisk mangfald og naturressursar då kunnskapen om verknader på gytefelt for torsk er mangelfull. 
 
 
OPPFØLGJANDE GRANSKINGAR 
 
Det vil ikkje vere naudsynt med tilleggsinformasjon ut over det som er belyst i føreliggjande 
konsekvensutgreiing for å kunne ta stilling til det planlagde tiltaket.  
 
Dersom tiltak i det aktuelle planområdet vert realisert vil det vere nyttig å etablere eit 
overvakingsprogram i anleggsperioden for  eventuelle påverknadar for gyteområdet for torsk. Aktuelle 
overvåkingsparametrar i samband med gjennomføring av tiltak vil kunne vere måling av turbiditet, 
vassprøvar for miljøgifter og sedimentfeller.  
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UTVIDING AV HOLMANE NÆRINGSOMRÅDE 
 
Lonevåg Beslagfabrikk AS har starta arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for næringsområde i 
Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterande næringsområde 
med utfylling i sjø. Andre aktørar som òg har ønskje om utviding av næringsområdet er Oster 
Transport AS, Osterfjord Maskinstasjon AS og Sjøtroll Havbruk AS. Planområdet er avgrensa av 
Fotlandsvågen i nord og aust, og av skog og fjell i sør og vest. Det er 3 avkøyrslar inn mot 
næringsområda og 2 private bustader i planområdet. Planområdet inkludert fylling under vatn er om 
lag 97 dekar, der utfyllinga vil utgjere inntil 20 dekar (20.000 m2). Eksisterande næringsområde er på 
37 dekar.  
 
I hovudsak er det det grunne hamnebassenget mellom Holmen i nord og næringsområdet i sør som 
skal fyllast ut, men det er og ynskje om å utvide kaiarealet langs heile industriområdet noko ut i 
Fotlandsvågen (figur 1). Ei utviding inneber også flytting av eksisterande avkøyring frå Rv. 567 
(avgrensa areal på sørsida av vegen), og oppgradering av dei øvrige tilkomstvegane. Ved utviding av 
Holmane næringsområde vil det komme ei rekke nye bygg i høve til dagens situasjon (figur 2).  
 

 
 
Figur 1. Oversikt over eksisterande tilhøve og tenkt utvikling ved Holmane næringsområde i 
Fotlandsvågen. Biletet er henta frå planprogrammet til Holmane næring.  
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Figur 2. Detaljert planteikning over planområdet og tiltaksplanar for Holmane næringsområde, utarbeida av Asplan Viak AS.     
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapportutkast 8 

METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
UTGREIINGSPROGRAM 
 
Konsekvensutgreiinga tek utgangspunkt i følgande utdrag frå planprogrammet av 4. oktober 2014:  
 
 

”Tema naturmiljø omhandlar naturgrunnlaget, naturtypar og det biologiske mangfaldet knytt til dei 

ulike naturtypane. Kartlegging fokuserer på særleg viktig lokalitetar for biologisk mangfald, I dette 
planområdet vil fokuset vere sjøareal som vert påverka av tenkt utfylling. Tema marine tilhøve, 
forureining, biologisk mangfald og naturressursar vil bli gjennomgått.” 
 
"Temaet marint biologisk mangfald omfattar mangfaldet i våre kyst- og havområde. Temaet i 
vurderinga vert å belyse om tiltaket kjem i berøring med tilhøve som er viktige for det marine 
biologiske mangfaldet". Følgjande problemstillingar er registrert: gytefelt for torsk i Fotlandsvågen 
og området utanfor, samt låssettingplassar i Fotlandsvågen. 

 
DATAGRUNNLAG 
 
Opplysningane som dannar grunnlag for verdi- og konsekvensvurderinga er basert på tilgjengeleg 
litteratur og nasjonale databasar, samt frå feltundersøkingar. Kartlegging av marint biologisk 
mangfald, samt prøvetaking av miljøgifter i sediment vart utført av Mette Eilertsen den 11. november 
2014. Det er ikkje utført eigne feltundersøkingar av landområda, og verdivurderinga er basert på 
eksisteande kunnskap og bilete tatt av Mette Eilertsen den 11. november 2014. Graden av usikkerhet 
for terrestrisk biologisk mangfald vurderast likevel å vere liten, og dette er begrunna i eige kapittel. 
For denne konsekvensutgreiinga vert datagrunnlaget vurdert som godt (klasse 3, jf. tabell 2). 
 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 
(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
 

Klasse Beskriving 
0 Ingen data 
1 Mangelfull datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
 
TRE-STEGS KONSEKVENSVURDERING 
 
Miljøkonsekvensutgreiingar (KU) vert utført etter ein standardisert tre-stegs prosedyre omtala i 
Statens vegvesen si Handbok 140 om konsekvensutgreiingar (2006). Framgangsmåten er utvikla for å 
gjere analysar, konklusjonar og tilrådingar meir objektive, lettare å forstå og meir samanliknbare.  
 
STEG 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 
 
Her blir området sine karaktertrekk og verdiar innan kvart enkelt fagområde skildra og vurdert så 
objektivt som mogeleg. Med verdi er det meint ei vurdering av kor verdifullt eit område eller miljø er 
med utgangspunkt i nasjonale mål innan det enkelte fagtema. Verdien blir fastsett langs ein skala som 
spenner frå liten verdi til stor verdi:  
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Verdi 
Liten                              Middels                     Stor 
 ----------------------------------------------------------- 
                               Eksempel 

 
 
Naturmiljø og naturressursar  

Temaet naturmiljø omhandlar naturtypar og artsførekomstar som har betyding for dyr og plantar sine 
levegrunnlag, samt geologiske element. Omgrepet naturmiljø omfattar alle terrestriske (landjorda), 
limnologiske (ferskvatn) og marine førekomstar (brakkvatn og saltvatn), og biologisk mangfald knytt 
til disse. I dette tilfellet vil rapporten omhandle raudlisteartar, terrestrisk- og marint biologisk 
mangfald. 
 
Temaet naturressursar omhandlar vanlegvis ressursar som landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vatn, 
berggrunn og lausmassar. Denne rapporten omhandlar berre fiske og havbruk. 
 
Aktuelle emne og kriterium for verdivurdering er gitt i tabell 3. Grunnlaget for kartlegging og 
verdisetting byggjer for det meste på ulike rapportar og handbøker utgitt av Direktoratet for 
naturforvaltning, som NIN systemet (Halvorsen 2009), DN-handbok 19 – marine naturtypar og den 
norske raudlista for artar og naturtypar (Kålås mfl. 2010, Lindgaard og Henriksen 2011), DN-handbok 
11 – viltkartlegging og DN-handbok 13 – kartlegging av naturtypar. 
 

Tabell 3. Kriterier for verdsetting av ulike fagtema innan naturmiljø og naturressursar som òg visar 
til gjeldande rettleiar og retningslinjer. 

Tema Liten verdi  Middels verdi Stor verdi 

 Raudlista artar 

Norsk Raudliste 2010 
Kålås mfl. (2010). 
Bern liste II og Bonn liste I 

 Leveområde for andre 
artar 
 

 Leveområde for 
raudlista artar i 
kategoriane nær trua 
(NT) og sårbar (VU)  

 Leveområde for raudlista 
artar i kategoriane sterkt 
trua (EN) eller kritisk trua 
(CR)  

 Område med førekomst av 
fleire raudlisteartar 

 Artar på Bern liste II og 
Bonn liste I 

 Terrestrisk biologisk mangfald 

Naturtypeområde/vegeta-
sjonsområde 
DN-handbok 13 og 15, 
Fremstad 1997, Lindgaard 
og Henriksen 2011, Statens 
vegvesen – håndbok 140 
(2006) 
NVE-veileder 3-2009 

 Område med biologisk 
mangfald som er 
representativ for 
distriktet. 

 Natur- eller 
vegetasjonstypar i 
verdikategori B eller C   
for biologisk mangfald.  

 Natur- eller 
vegetasjonstypar i 
verdikategori A for 
biologisk mangfald.  

Område med arts- og 
individmangfald 
DN-handbok 11, Statens 
vegvesen – handbok 140 
(2006), 
Raudlista artar er omtalt 
separat 

 Område med arts- og 
individmangfald som 
er representativt for 
distriktet 

 Viltområde og 
vilttrekk med viltvekt 1 

 Område med stort 
artsmangfald i lokal 
eller regional 
målestokk 

 Viltområde og vilttrekk 
med viltvekt 2-3 

 Område med stort 
artsmangfald i nasjonal 
målestokk 

 Viltområde og vilttrekk  
med viltvekt 4-5 
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STEG 2: TILTAKET SIN VERKNAD 
 
Omfanget av verknad av tiltaket omfattar kva endringar ein reknar med tiltaket vil føre til for dei ulike 
deltema, og graden av desse endringane. Her vert mogelege endringar skildra, og det vert vurdert kva 
verknad endringane vil ha dersom tiltaket vert gjennomført. Verknadene vert vurdert langs ein skala 
frå stor negativ verknad til stor positiv verknad: 
 

Verknad 
   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  Eksempel 

 
STEG 3: SAMLA KONSEKVENSVURDERING 
 
Her kombinerer ein steg 1 (verdivurdering) og steg 2 
(verknad) for å få fram den samla konsekvensen av 
tiltaket (sjå figur 3). Samanstillinga skal visast på 
ein nidelt skala frå svært stor negativ konsekvens til 
svært stor positiv konsekvens. Konsekvensen vert 
funnen ved hjelp av ei matrise (den såkalla 
konsekvensvifta): 
 
 
 
 
Figur 3. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for eit 
tema kjem fram ved å samanhalde området sin verdi 
for det aktuelle tema og tiltakets verknad/omfang på 
temaet. Konsekvensen vert vist til høgre, på ein skala 
frå ”meget stor positiv konsekvens” (+ + + +) til 
”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Ei linje 
midt på figuren angir ingen verknad og ubetydeleg/ 
ingen konsekvens (etter Statens vegvesen 2006). 

 
 

 Marint biologisk mangfald 

Marine naturtypar 
DN-handbok 19, Statens 
vegvesen –handbok 140 
(2006), Lindgaard & 
Henriksen (2011) 

 Område med biologisk 
mangfald som er 
representativt for 
distriktet 

 Naturtypar med verdi 
B eller C etter DN-
handbok 19) 
 

 Naturtypar med verdi A  
    (etter DN-handbok 19) 

 

Marint arts-  
og individmangfald 
DN-handbok 19, Statens 
vegvesen –handbok 140 
(2006), raudlista artar er 
omtalt separat  

 Område med arts og 
individmangfald som 
er representativ for 
distriktet. 

 Område med stort 
artsmangfald i lokal 
eller regional 
målestokk 
 

 Område med stort 
artsmangfald i nasjonal 
målestokk 
 

 Område for fiske og havbruk 

DN-handbok 19 
Statens vegvesen –handbok 
140 (2006 

 Lavproduktive fangst- 
eller tareområde  

 Middels produktive 
fangst- eller 
tareområde 

 Viktige gyte- eller 
oppvekstområde 

 Store, høgproduktive 
fangst- eller tareområde 

 Svært viktige gyte- eller 
oppvekstområde  
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RISIKOVURDERING AV SEDIMENT 
 
Ved utfylling i sjø skal det utførast ei risikovurdering (Trinn 1, økologisk risiko) av forureina 
sediment. Dette for å unngå skadar på naturmangfaldet og miljøet før og etter utfylling.  
 
I høve til Miljødirektoratets rettleiar for risikovurdering av forureina sediment (TA 2802/2011) er ei 
Trinn 1-risikovurdering eit minimumskrav til informasjon om sedimentet sin miljøgifttilstand. 
Gjennomsnittsverdiar av miljøgifter samla for heile området skal vere gjeldande. Dette fordi ein ikkje 
kun skal vurdere risiko ut frå eit enkelt prøvepunkt.  
 
Sedimenta utgjer ubetydeleg risiko dersom gjennomsnittskonsentrasjonen for heile området er lågare 
enn grenseverdiar frå TA 2802/2011 (tabell 7), og der ingen enkeltkonsentrasjonar er dobbelt så høge 
som grenseverdien eller ligg over grensa mellom klasse III og IV for stoffet. Overskriding av 
grenseverdiane tilseier at risiko av sediment ikkje er ubetydelege og ei Trinn 2 risikovurdering for 
human helse, risiko for spredning og økologisk risiko bør granskast i høve til miljømål og 
akseptkriterier for eit område. 
 
Prøvetaking 
 
Det vart samla inn fire parallelle sedimentprøvar på 6 stasjonar (figur 4, tabell 4) med ein vanVeen 
grabb på 0,028 m². Frå kvar av dei fire prøvane vart materiale tatt ut frå dei øvste 10 cm og samla til 
ein blandprøve for kjemiske analyser og vurdering av miljøgifter. 
 

Tabell 4. Posisjonar og djup for sedimentstasjonane ved Holmane næringsområde 11. november 
2014. 

 Holmane 1 Holmane 2 Holmane 3 Holmane 4 Holmane 5 Holmane 6 
Posisjon nord 60 35,551' 60 35,645' 60 35,616' 60 35,677' 60 35,674' 60 35,642' 
Posisjon aust 5 30,921' 5 30,797' 5 30,826' 5 30,634' 5 30,684' 5 30,678' 
Djupne (m) 6 7 5 5 5 3 
 
Kornfordelingsanalysen målar den relative andelen av leire, silt, sand og grus i sedimentet. 
Kornfordelingsanalysar og resterande kjemiske analysar vert utført i samsvar med NS-EN ISO 16665 
" Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna". Innhaldet 
av organisk karbon (TOC) i sedimentet vart analysert direkte, men for å kunne nytte klassifiseringa i 
SFT (1997) " Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann" skal konsentrasjonen av TOC i 
tillegg standardiserast for teoretisk 100 % finstoff etter nedanforstående formel, der F = andel av 
finstoff (leire + silt) i prøven:  

Normalisert TOC = målt TOC + 18 x (1-F) 
 
 
Prøvetaking følgjer NS-EN ISO 5667-19:2004 " Vannundersøkelse. Prøvetaking. Del 19: Veiledning i 
sedimentprøvetaking i marine områder ", medan ein for analyser og vurdering følgjer Miljødirektoratet 
sine rettleiarar "Veileder for håndtering av sediment" (TA 2960/2012), "Risikovurdering av forurenset 
sediment" (TA 2802/2011), og "Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann – 
Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sediment" (Bakke mfl. 2007, 
TA-2229/2007).  
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Figur 4. Oversikt over stasjonane Holmane 1-6 tatt ved Holmane næringsområde i Fotlandsvågen 11. 
november 2014. Kartgrunnlag frå www.norgeibilder.no. 
 
Rettleiarane set rammer for gjennomføring av granskingar med antal stasjonar og kva parametrar som 
skal analyserast ved utfylling i sjø. Det er aktuelt med utfylling i sjø med eit areal på opptil 20 dekar, 
dvs 20.000 m2 og tiltaket fell dermed innanfor kategori "mellomstort tiltak" i høve til  TA 2960/2012. I 
område grunnare enn 20 m skal det takast blandprøvar frå minst 5 stasjonar, der kvar stasjon 
maksimalt kan representere 10.000 m2 botn. 
 
Sedimentprøvene vart analysert jf. minimumslista gitt i TA-2802/2011, som inkluderer  tørrstoff, 
glødetap, totalt organiske karbon (TOC), kornfordeling, tungmetalla: kopar, sink, arsen, krom, bly, 
nikkel, kadmium og kvikksølv, samt dei organiske miljøgiftene polyaromatiske hydrokarboner, 
polyklorerte bifenyler og tributyltinn (PAH, PCB og TBT). Analyser vart utført hjå det akkrediterte 
laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse avd. Bergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norgeibilder.no/
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet er alle områda som blir direkte fysisk påverka ved gjennomføring av det planlagde 
tiltaket og tilhøyrande verksemd, medan influensområdet også omfattar dei tilstøytande områda der 
tiltaket vil kunne ha ein effekt. I dette tilfellet er tiltaksområda dei areala som ver direkte råka i 
samband med utfylling i sjø og arealbeslag på land, samt eventuelle mellombelse riggområde for 
anleggsverksemd.  
 
For biologisk mangfald på land, vil stadbundne artar (flora) ha eit influensområde som i stor grad 
tilsvarar tiltaksområdet, men det kan vere hensiktsmessig å definere influensområdet som 20 meter 
rundt inngrepa. For fugl og pattedyr definerast denne sona noko større, sidan desse artane er meir 
arealkrevjande. Vanlegvis kan 100 meter frå tekniske inngrep vere tilstrekkeleg, men for enkelte artar, 
spesielt rovfugl, er influensområdet mykje større.  
 
For det marine naturmiljø vil influensområdet i hovudsak svare til tiltaksområdet. Ei utfylling i sjø vil 
påverke naturmangfaldet i tiltaksområdet, men utanfor dette området vil tilhøva vere tilnærma uendra. 
Det vil kunne vere påverknad frå avrenning av steinstøv og sprengstoffrestar, i tillegg til skadar på 
organismar ved sprengingsarbeid i dei nærliggande tilstøytande områda i anleggsfasen.  
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OMRÅDESKILDRING  
 
Fotlandsvågen er tilknytt Osterfjorden nord på Osterøy og er ein vel 2 km lang og på det meste vel 800 
m brei våg med nordvest-søraustleg retning. Terskelen på om lag 48 m djup inn til Fotlandsvågen ligg 
omtrent på høgde med Saltverket, og her er Fotlandsvågen om lag 340 meter brei ut mot Osterfjorden 
(figur 5). Indre del av Fotlandsvågen er nokså grunn og har ein terskel på rundt 13 meter ved Holmen 
(figur 6). Utanfor terskelen ved Holmen djupnast vågen ned mot 40 – 50 m djup og vert utvida mot 
nord. Den djupaste delen av bassenget ligg nord-nordaust for Holmen, og her er det om lag 66 m 
djupt. Det er rundt 20 m djupneforskjell mellom terskelen inn til Fotlandsvågen og maksimaldjupet i 
resipienten, og ein vil kunne forvente episodar med stagnerande djupvatn og oksygenforbruk i 
bassengvatnet frå rundt 5 – 10 m under terskeldjupne, det vil seie frå rundt 53 - 58 m djup og ned mot 
botnen på 66 m djup. Dei stagnerande vassmassane vil soleis primært førekomme i den nordaustlege 
delen av Fotlandsvågen. 
 

Holmane næringsområde

Fotlandsvågen

66

48

Saltverket

Holmen 13

 
 
Figur 5. Oversiktskart over djupnetilhøve i Fotlandsvågen og Osterfjorden. Kartet er hentet frå 
kystverket, www.kystverket.no. Tal i raudt viser terskeldjupne inn til Fotlandsvågen, medan tal i svart 
visar maksimal djupne i Fotlandsvågen. 
 
Indre delar av Fotlandsvågen er moderat terskla. Det ligg to små djupbasseng aust og sør for Holmane 
næringsområde med eit maksimaldjup kvar på 18 m, og med ein terskel i mellom på 14 m djup (figur 
6).   
 
 

http://www.kystverket.no/
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Då det ikkje er meir enn rundt 5 m skilnad i djupna mellom terskelen inn til Fotlandsvågen og
maksimaldjupet i bassenga, kan ein forvente relativt god utskifting ned til botn mesteparten av året.
Sommaren og seinhaustes kan detførekomme episodar med stagnerande djupvatn og oksygenforbruk i
bassengvatnet under terskeldjup, men det er lite sannsynleg at det vil kunne oppstå oksygenfrie tilhøve
i bassengvatnet.

Vedutløpet av Fotlandsvågen er djupna vel 60 m i munningen, og er vidare forbunde med den store
og djupe Osterfjorden som har djupner på over 600 meter. Dette sikrar ei god utskifting av vatnet i
Fotlandsvågen. Osterfjorden grensar til store og djupe sjøområder 10 tals km vidare vestover mot
Salhusfjorden –Byfjorden. Hovudterskelen inn til Byfjorden –Osterfjordbassenget er vel 120 m djup
ved overgangen til Hjeltefjorden.

Figur 6. Djupnetilhøve i sjøområdet ved Holmane næringsområde og indre delar av Fotlandsvågen.
Kartet er henta frå www.kystverket.no og er supplert med 5 m dybdekoter frå opplodding i
Fotlandsvågen den 12. mai 2011 ved hjelp av et Olex integrert ekkolodd, GPS og digitalt
sjøkartsystem (Tveranger og Brekke 2011).

http://www.kystverket.no/
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TIDLEGARE MILJØGRANSKING I FOTLANDSVÅGEN 
 

I 2011 utførte Multiconsult miljøgranskingar på land og i sjø (Søvik 2011) for å skaffe oversikt over 
forureining i næringsområdet. Granskingar av miljøgifter i sediment i sjø på fire stasjonar (figur 7) 
ved Holmane næringsområde synte til verdiar av både tungmetall, PAH og TBT i tilstandsklasse IV og 
V, samt verdiar av PCB innanfor tilstandsklasse III. Det var spesielt høge verdiar på stasjon PR1 og 
PR4 (figur 7 og 8).  
 
Multiconsult AS konkluderte med at det ikkje var venta noko pålegg frå myndigheiter om opprydding 
då kjeldene til forureininga i området truleg er fleire, men dei presiserte at dersom det skal utførast 
tiltak som medfører oppkvervling eller spreiing av forureina sediment, må det påreknast krav om 
miljøtiltak for å hindre eller avgrense ei slik spreiing. 
 

PR1

PR2

PR4

PR3

 

Figur 7. Oversikt over stasjonar for analyse av sediment i 2011. Stasjonsplassering er henta frå Søvik 
2011. Kartgrunnlag frå www.norgeibilder.no 
 
 
 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 8. Miljøgifter i sediment frå fire stasjonar rundt Holmane næringsområde i 2011.  Figuren er 
henta frå Søvik 2011.  
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RESULTAT OG VERDIVURDERING 
 

RISIKOVURDERING AV SEDIMENT 
 

SEDIMENTKVALITET 

 
På alle stasjonane fekk ein opp tilstrekkelig med sediment for analyser av miljøgifter. Det var noko 
skilnad i sediment frå dei ulike stasjonane, men i hovudsak var det brunt til svart sediment av mudder 
og fin sand utan lukt (tabell 5, figur 7-12).  Det var vanskeleg å få opp sediment i området mellom 
stasjon H1 og H2 på grunn av fjellbotn eller steinmassar.  
 
Tabell 5. Sensorisk skildring av sediment frå stasjon H1-H5 ved Holmane næringsområde den 11. 
november 2014. For stasjon H6 var det ein parallell som var ulik dei andre parallellane i høve til 
sedimentkarakteristikk.  

Stasjon H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Djup 5-10 m 7 m 4,5-5 m 6 m 7 m 3 m 

Antal parallellar 4 4 4 4 4 4 

Antall forsøk 4 4 4 4 4 4 

Grabbvolum  ¼ ¼ ½ -  ¾ ½  ¾ < ¼ - < ½ 

Bobling i prøve Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

H2S lukt Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Primær-
sediment 

Skjelsand   10 %    

Grus  20 % 20 %   /30 % 

Sand 80 % 50 %    20/30 % 

Silt 20 %   30 %  20/20 % 

Leire       

Mudder  30 % 70 % 50 % 65 % 60/20 % 

Skildring av prøven Gråbrun og 
luktfri sand 

Svart 
sediment, 
mjukt til fast 
og luktfritt. 
Stein grus 
og sand 
mellom 
mudder. 
Skjelrestar 

Svart 
mudder med 
skjelrestar, 
sand og 
terrestrisk 
materiale. 
Blåskjel i 
sediment. 

Svart 
mudder, 
mjukt og 
luktfritt. 50 
% sagflis i 
prøven. 

Svart 
mudder og 
sil med 
noko 
sagflis 

 (5 %). 

Svart 
mudder, 
mjuk og 
luktfri. 

 
Oppgjeven prosentdel av dei ulike fraksjonane i prøvane i tabell 5 er basert på rein visuell observasjon 
og ikkje absolutte, målte verdiar. Dei prosentvise anslaga er meir ein indikasjon på kva for type 
sediment ein fann i prøvane. Resultat frå kornfordelingsanalyse er presentert i figur 7-12. 
 
Glødetapet i sedimentet var lågt for dei fleste stasjonar forutan stasjon H4 og H5, som var særs høge.  
Glødetapet er mengda organisk stoff som forsvinn ut som CO2 når sedimentprøven blir gløda, og er eit 
mål for mengde organisk stoff i sedimentet. Organisk materiale utgjer vanlegvis er 10 % eller mindre i 
sediment der det føregår normal nedbryting av organisk materiale. Høgare verdiar førekjem i sediment 
der det anten er så store tilførslar av organisk stoff at nedbrytinga ikkje klarar å halde følgje med 
tilførslene, eller i område der nedbrytinga er naturleg avgrensa av til dømes oksygenfattige tilhøve. 
Innhaldet av normalisert TOC var  stort sett lågt tilsvarande tilstandsklasse I-II = "bakgrunnsnivå-
god", forutan på stasjon H4 som var noko høg, tilsvarande tilstandsklasse IV = "dårlig" (tabell 6). 
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Tabell 6. Kornfordeling (vektprosent), tørrstoff , organisk innhald målt som glødetap og TOC i
sedimentet frå Holmane næringsområde 11. november 2014. Det er berekna totalt organisk karbon
(normalisert TOC) som erklassifisert i høve til Miljødirektoratet sine tilstandsklassar(Molvær mfl.
1997). I = bakgrunnsnivå (blå), II = god (grøn), III = moderat (gul), IV = dårlig (oransje), V = svært
dårlig (raud).

Stasjon Eining H1 H2 H3 H4 H5 H6
Leire & silt % 10,1 9,6 37 45,5 77,2 14,6
Sand % 86,9 62,6 38,5 44,1 22 71,4
Grus % 3 27,8 24,5 10,4 0,8 14
Tørrstoff % 65 74,6 49 15,5 24,5 63
Glødetap % 8,34 2,42 7,61 42,9 21,7 4,14
TOC mg/g 5,3 1 3 24,9 11,7 1,9
Normalisert TOC mg/g 21,482 17,272 14,34 34,71 15,804 17,272

Figur 9. Bilete av sediment og kornfordeling på stasjon Holmane 1. Figuren visar kornstorleik i mm
langs x-aksen og akkumulert vektprosent og andel i kvar storleikskategori langs y-aksen.

Figur 10.Sediment og kornfordelingpå stasjon Holmane 2.
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Figur 11.Sediment og kornfordeling på stasjon Holmane 3.

Figur 12.Sediment og kornfordeling på stasjon Holmane 4.

Figur 13.Sediment og kornfordeling på stasjon Holmane 5.

Figur 14.Sediment og kornfordeling på stasjon Holmane 6.
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MILJØGIFTER I SEDIMENT 

 
Tungmetall 
 
For dei fleste stasjonar vart det registrert tungmetall innanfor tilstandsklasse I = "bakgrunn" og II = 
"god". Det vart funne konsentrasjonar av bly på stasjon 3 og 4 tilsvarande tilstandsklasse IV = 
"dårlig", samt innhaldet av kopar på stasjon 3 - 5, tilsvarande tilstandsklasse IV = "dårlig". 
 
Tabell 7. Miljøgifter i sediment frå seks stasjonar ved Holmane næringsområde den 11. november 
2014.  Miljødirektoratet sin klasseinndeling og tilstandsvurdering for metall og organiske miljøgifter i 
vatn og sediment (TA 2229-2007) er nytta. I = bakgrunn (blå). II = god (grøn). III = moderat (gul). IV 
= dårlig (oransje). V = svært dårlig (raud). Grenseverdiar for ubetydelig risiko i Trinn 1 
risikovurdering av forureina sediment i høve til TA 2802-2011 er gitt til høgre i tabellen. Miljøgifter 
der gjennomsnittskonsentrasjonar for dei 6 stasjonane overskrid grenseverdiar er markert med feit 
skrift. 
 

Stoff Eining H1 H2 H3 H4 H5 H6 Snitt Grenseverdi 

Arsen (As) mg/kg 4,4  5  13  30  20  5,5  12,983  52 

Bly (Pb) mg/kg 15  41  150  310  81  14  101,833  83 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,085  0,079  0,34  2  1,3  0,12  0,654  3 

Kobber (Cu) mg/kg 34  9,8  98  81  64  8,7  49,25  51 

Krom (Cr) mg/kg 23  23  38  70  70  25 41,5  560 

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,02  0,019  0,109  0,185  0,158  0,025  0,086  1 

Nikkel (Ni) mg/kg 16  11  12  19  19  19  16  46 

Sink (Zn) mg/kg 66  40  210  260  220  67  143,833  360 

Naftalen µg/kg 0,61  15  41  110 82  45  48,935  290 

Acenaftylen µg/kg 0,95  4,7  14  120  42  11  32,108  33 

Acenaften µg/kg 0,99  2,4  59  44  18  18  23,731  160 

Fluoren µg/kg 1,2  4,6  65  80  38  17  34,3  260 

Fenantren µg/kg 7,6 44  580  460  210  22  220,6  500 

Antracen µg/kg 4,1  16  140  630  96  18  150,683 31 

Fluoranten µg/kg 29  95  670  1400  680  52  487,666  170 

Pyren µg/kg 21  74  630  1300  490  33  424,666  280 

Benzo[b]antracen µg/kg 12  54  450  1600  360  15  415,166 60 

Krysen µg/kg 9,5  45  460  1700  280  19  418,916  280 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 16  68  620  1500  430  34  444,666  210 

Benzo[a]pyren µg/kg 6,9  32  240  690  180  12  193,483  420 

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 5,3  25  170  440  111  18  128,216  47 

Dibenzo[a,h]antracen µg/kg 0,67  4,3  31  180  19  8,1  40,511 590 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 6,8  26  140  360  130  20  113,8  21 

∑ PAH 16 EPA µg/kg 120  510  4300  11000  3200  340  3245  2000 

PCB # 28 µg/kg 0,41 2,71 4,27 18,4 9,86 0,41 6,01   

PCB # 52 µg/kg 0,29 1,48 3,44 8,04 4,67 0,25 3,03   

PCB # 101 µg/kg 0,83 6,03 8,66 61,5 24,8 1 17,14   

PCB # 118 µg/kg 1,04 7,06 12,7 66,5 32,1 1,28 20,11   

PCB # 138 µg/kg 0,63 6,52 24 75,4 25,1 0,8 22,08   

PCB # 153 µg/kg 0,22 0,24 0,76 4,45 2,46 0,14 1,38   

PCB # 180 µg/kg 0,32 0,82 1,77 2,56 1,86 0,39 1,29   

∑ PCB 7 µg/kg 3,75  24,9  55,7  237  101  4,27  71,103  17 

Tributyltinn (TBT) µg/kg 18  2,1  29  100  80  1,4  38,416  35 
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PAH 
 
Konsentrasjonen av dei ulike PAH sambindingane i sedimentet tilsvarte tilstandsklasse I-II (bakgrunn-
god") for stasjon  1, 2 og 6, der summen av PAH hamna innanfor tilstandsklasse I = "bakgrunn" for 
stasjon 1 og II = "god" for stasjon 2 og 6. Innhaldet av PAH sambindingar på stasjon 3-5 var høge for 
over halvparten av sambindingane i tilstandsklassar III-V = "moderat-svært dårlig". Særskild på 
stasjon 4 var det svært høge verdiar av sambindingane Benzo[b]antracen, Krysen og 
Benzo[ghi]perylen.  
 
TBT  
 
Innhaldet av  TBT på stasjon 2 og 6 var lågt tilsvarande tilstandsklasse II = "god". Det var moderat 
høge til svært høge konsentrasjonar på dei resterande stasjonane (tabell 7), med høgst verdi på stasjon 
4, tilsvarande tilstandsklasse V = "svært dårlig". 
 
PCB   
 
Innhaldet av PCB var lågt på stasjon 1 og 6, medan det på dei resterande stasjonane var moderate til 
høge mengder PCB. Innhaldet av PCB var høgst på stasjon 4 tilsvarande tilstandsklasse IV = "dårlig". 
 
Analyseresultata syner at gjennomsnittet av miljøgifter for Holmane næringsområde overstig 
grenseverdiane gitt i TA 2802-2011 for bly, åtte sambindingar av PAH og summen av PAH, PCB og 
for TBT.  
 
Samanlikning med miljøgifter i 2011 
 
Analyser av miljøgift i sediment frå 2011 viser at prøver som er tatt i tiltaksområdet i 2014 framleis 
har høge verdiar.  Stasjon PR3 frå 2011 er tatt like i nærleiken av stasjon H5 i 2014 og syner at det er 
framleis høge verdiar for kopar, PAH, TBT og PCB i vika ved båthamna i Fotlandsvågen. Stasjon PR4 
frå 2011 vart tatt heilt innerst, sør i vika ved båthamna. Her var det òg funne høge verdiar av 
miljøgifter. Stasjon H6 frå 2014, omtrent 50 m lenger nord i båthamna frå stasjon PR4 syner til låge 
verdiar for alle miljøgifter (tabell 6). 
 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR NATURMILJØ 
 
Det har blitt utført naturtypekartlegging på land i 2005 (Moe 2005) og viltkartlegging i 2004 (Overvoll 
& Wiers 2004) i Osterøy kommune. Data frå granskingane er tilgjengelege i Naturbasen. 
Artsdatabankens Artskart inneheld fleire registreringar frå influensområdet. Det har også blitt utført 
kartlegging av botndyr i sediment i sjø innerst i Fotlandsvågen i 2011 (Tveranger og Brekke 2011). 
Kartfesta verdiar for biologisk mangfald er vist på eige kart i vedlegg 1. 
 

RAUDLISTEARTAR 
 
På synfaringa blei det registrert ask (NT) i tiltaksområdet. Elles er det registrert fleire raudlista 
fugleartar i influensområdet. I sjølve Fotlandsvågen er det registrert fiskemåse i kategori nær trua (NT) 
og bergand i kategori sårbar (VU) (figur 15). Ein kan ikkje utelukke spreidd, tilfeldig hekking av 
fiskemåse i Fotlandsvågen. Det er registrert sjøorre og svartand ved Kvernaneset og Bernestangen 
utanfor Fotlandsvågen, som begge er nær trua (NT). Ved Bernestangen er det og registrert oter som er 
vurdert som sårbar (VU). Oter er generelt på framgang i Noreg, etter at det blei jaktforbod på arten. 
Dette gjeld også Hordaland, der arten i dag har si hovudutbreiing i Nordhordland sør til og med 
Askøy. Arten førekjem også vidare innover i fjordane, og Fylkesmannen har fått rapporter om yngling 
heilt inn til Granvin i 2013 (Olav Overvoll pers. medd.).  
 
Strandsona i Fotlandsvågen er også sannsynleg leveområde for ål (CR), som i Artsdatabankens 
Artskart er registrert i Øvrevatnet (liten innsjø på motsett side av vågen). Førekomst av ein raudlista 
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art i kategori CR gjev vanlegvis stor verdi, men fordi ål kan finnast i strandsona langs store delar av 
kysten, og at Fotlandsvågen ikkje utmerkar seg som eit spesielt viktig leveområde for arten, vert 
raudlista artar vurdert å ha middels verdi.  
 
 Raudlisteartar har middels verdi. 

 
TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFALD 
 
Naturtypar 
 
Tiltaksområdet på land omfattar i all hovudsak eksisterande næringsområde og nærliggande veg. Det 
einaste nye arealbeslaget vert eit lite areal på sørsida av vegen (figur 16), i området ved ein avkøyrsel 
til privat bustad sør for næringsområdet. Dette partiet består i stor grad av ei veiskjering og ingen 
naturtypar etter DN-handbok 13 er registrert her. Naturtypar har liten verdi. 

 

 

  

Figur 15.  Øvst: Aktuelt område for utviding av næringsområde på land, truleg til ny adkomstveg. 
Nedst: Ung skog sør for vegen og privat bustad nord for vegen ved avkøyrselen til Holmane 
næringsområde (t.v.). Relativt bratt og skogdekt i overgangen mellom land og sjø mellom dei to 
eksisterande utfyllingane.  
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Arts- og individmangfald 
 
Det planlagde næringsområdet grensar til ein blandingsskog på oppsida av vegen. Skogen kan 
karakteriserast som ein mosaikk av blåbærskog (A4), røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) og 
granplantefelt. Langs vegen er det typisk vegkantflora (I2) og kunstmark/kulturmark med ungskog i 
tidleg gjengroingsfase.  
Vegetasjonen ned mot strandsona er stort sett ikkje intakt, men i sjølve vågen er det flekkvis 
strandberg-vegetasjon (X1).  
I enkelte parti er det bratt og ung skog dominerer helt ned til sjøsona (figur 16). I den unge skogen 
består tresjiktet mest av unge individ av bjørk, rogn, osp, selje, platanlønn, gråor og ask (NT). Det er 
berre registrert vanlege artar for desse vegetasjonstypane, blant anna sisselrot, ormetelg, blåbær, 
krypsoleie, geitrams, bringebær, engsyre, tistel-art og nyperose-art. På strandberga blei det også berre 
registrert vanlege artar for vegetasjonstypen. Av registrerte artar kan mellom anna løvetann, 
stankstorkenebb og følblom nemnast. 
 
Fotlandsvågen er både i Naturbasen og den kommunale viltrapporten for Osterøy (Overvoll & Wiers 
2004) avmerkt som rasteområde for andefugl om vinteren, med B-verdi (figur 17). Området er del av 
eit stort overvintringsområde for andefugl som omfattar store delar av Osterfjorden. Registreringar i 
Artskart syner at Fotlandsvågen også dei siste åra blir brukt jamleg som raste-/beiteområde for artar 
som havelle, bergand (VU), toppand, kvinand, siland og stokkand. I ytste del av Fotlandsvågen er også 
svartand (NT) og sjøorre (NT) registrert. Av andre registrerte fugleartar i Fotlandsvågen kan nemnast 
storskarv, gråheire, gråmåse, skjære, kråke, dompap, knoppsvane, taksvale, låvesvale, gransongar, 
sidensvans, grønfink, duetrast, nøttekråke, kjøttmeis og svartbak. Ved Kvernaneset er det også 
registrert stjertmeis og lauvmeis. 
 

 

Figur 16.  Beiteområde for fugl (brun skravering) omfattar nesten heile Fotlandsvågen (kart frå 
Naturbase).  
I Artskart er det registrert tre framande artar ved Fotlandsvågen; kanadagås (kategori særs høg risiko; 
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SE), alaskamjølke (SE) og kronvikke (kategori låg risiko; LO). På synfaringa blei i tillegg registrert 
platanlønn (SE) og parkslirekne (SE) langs vegen. Arts- og individmangfaldet består for det meste av 
vanlege artar, og ein del framande artar, men fordi Fotlandsvågen er eit viktig raste-/beiteområde for 
fugl, trekkast verdien opp til middels verdi.   
 
Liten verdi for verdifulle naturtypar og middels verdi for arts- og individmangfald, gjev middels til 
liten verdi for terrestrisk biologisk mangfald.  
 
 Terrestrisk biologisk mangfald har middels til liten verdi. 

 

MARINT BIOLOGISK MANGFALD 
 
Naturtypar 
 
Det er registrert eit gytefelt for torsk "øst av Fyllingsnes" som strekkjer seg frå Fyllingsnes i sørvest til 
Vikaneset og Hokøy i nordaust (figur 17).  Gytefeltet er vurdert å ha middels eggtettleik (2) og høg 
retensjon (3). Gytefelt eller gyteområde er ein viktig naturtype i høve til DN handbok 19.  Gytefelt er 
òg ein viktig naturressurs, men vert i hovudsak omtalt under naturtypar i denne rapporten. Dette 
gyteområdet er granska av Havforskningsinstituttet og vurdert som regionalt viktig (verdi B). 
 
Kysttorsken finst frå inst i fjordane og ut til eggakanten. Den er i hovudsak ein botnfisk, men kan og 
opphalde seg dei opne vassmassane i periodar under beiting og gyting. Merkeforsøk har vist at torsk i 
fjordar kan vere særs stadbunden, og føretek i liten grad lengre vandringar. Bestanden av kysttorsk på 
Vestlandet har dei siste åra vore sterkt redusert, og forvaltninga har satt i verk tiltak for å bevare 
kysttorsken. Fiskeridirektoratets regionkontor har soleis ei ”føre var” haldning i høve til tiltak som kan 
representere ein trussel mot fisken sin gytesuksess. Gytebestanden har hatt ein nedgang over lang tid 
med dårleg rekruttering dei siste tiåra. Gjennomsnittet for gjenfangst av torsk (0 gruppe og eldre torsk) 
for 2012 og 2013 er langt under langtidsgjenomsnittet (Bakketeig mfl. 2014).  
 

 

Figur 17. Oversikt over gytefeltet "aust for Fyllingsnes" i Osterfjorden (www.kart.fiskeridir.no). 
Tiltaksområdet er markert med raud sirkel. 
 

http://www.kart.fiskeridir.no/
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Kysttorsken gyt i perioden februar til april, både inne i fjordane og i skjergarden, der den vel beskytta 
område. Gyting føregår typisk på 20-60 m djup, og egga har nøytral oppdrift noko ned i vassøyla, ofte 
under brakkvasslaget, men likevel stort sett i dei øvste 30 m av vassøyla.  
 
For at ein fjord skal halde på sin egen lokale kysttorsk er det viktig at egg og larvar blir verande inne i 
fjorden. Torskeegg som blir gytt på kysten vert spreia med kyststraumen langs kysten over eit mykje 
større område enn egg som blir gytt i fjordane. Egg klekkjer etter 2-3 veker, og torskelarven er då 
omtrent 4 mm lang og har ein plommesekk som gjev næring den fyrste veka. Etter ytterligare to til tre 
månader botnslår yngelen på grunt vatn øvst i tang- og tarebeltet (0–20 meter) og dei kan då vere 
nesten 5 cm store.  
 
Det er ingen registreringar av andre viktige naturtypar forutan gyteområde i tilgjengelege databasar. 
Strandsona er sterkt påverka av inngrep.  Frå synfaring i felt vart det registrert naturtypar i fjøresona 
(litoralen) som konstruert botn og mark i fjøresona (S1), strandberg (S5), fjøresone-vasstrand (S4) på 
fast botn, stein-grus og sandstrand (S6) og strandeng og strandsump (S7).  
 
I øvre del av sjøsona (sublitoralen) vart det registrert naturtypar som konstruert saltvassbotn (M1), fast 
afotisk saltvassbotn (M8) og laus eufotisk saltvassbotn (M15). Alle naturtypar har liten verdi.  
 
Arts- og individmangfald 

 
Frå synfaring i felt vart det kun registrert vanleg førekommande artar som spiraltang (Fucus spiralis), 
blæretang (Fucus vesiculosus), grisetang (Aschophyllum nodosum) og grønalgar som vanleg 
tarmgrønske (Ulva intestinalis). Området var artsfattig og er vurdert å ha liten verdi.  
 

   
 

   

Figur 18.  Oversikt over registrerte naturtypar i fjøresona i planområdet ved Holmane 
næringsområde. Øvst: strandberg, fjøresone- vasstrand på fast botn og strandeng og strandsump. 
Nedst: Konstruert botn og mark i fjøresona, samt strandberg og fjøresone-vasstrand på fast botn.  
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Figur 19.  Bileter av blæretang i fjøresona i planområdet ved Holmane næringsområde.  
 
Planområdet er prega av utbygging i fjøresona og øvre delar av sjøsona som har naturtypar og 
artsmangfald med liten verdi. Det er registrert eit regionalt viktig gyteområde i Osterfjorden som 
omfattar Fotlandsvågen og har middels verdi. Samla sett har marint biologisk mangfald middels verdi. 
 

 Marint biologisk mangfald har middels verdi. 
 
 

FISKE OG HAVBRUK 
 
Som skildra i kapittelet om marine naturtypar er det registrert eit gytefelt for torsk i Osterfjorden som 
omfattar Fotlandsvågen. Gytefeltet har middels verdi.  
 
I Fotlandsvågen er det registrert to låssettingplassar med stadnamn Bernesvika (i nord) og 
Fotlandsvågen (i sør). Brukarfrekvensen til låssettingplassane har vore låg dei siste åra (statistikk 
sildesalgslaget) og er lite brukt. Låssettingplassane er truleg kun av lokal verdi (pers med. Ola Midtun, 
Fiskeridirektoratet). Det er registrert ein fiskeplass med passive reiskaper rett utanfor Fotlandsvågen, 
ved Bernestangen. Dette er eit område for fiske av lange, lyr og sei.  
 

 Fiske og havbruk har middels verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Låssettingplassar (raude område) og  
fiskeplass (grå firkant) ved Bernestangen. Grå 
skravur viser gytefelt for torsk (kart frå Fiskeri-
direktoratet).   
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OPPSUMMERING AV VERDIAR  

I Fotlandsvågen er det gytefelt for torsk, samt beite og rasteområde for fugl og raudlista artar med  
middels verdi. I tabell 8 er verdisettinga for dei ulike fagområda oppsummert.  
 
Tabell 8. Samla vurdering av verdiar i tiltaks- og influensområdet ved Holmane næringsområde.  

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

   Raudlisteartar   Oter (VU), bergand (VU), fiskemåse (NT), sjøorre (NT), svartand 
(NT) og ask (NT).  

----------------------- 
                  

Terrestrisk 
biologisk mangfald  

Ingen registrerte naturtypar og for det meste fattig vegetasjon. 
Fotlandsvågen er eit viktig raste-/beiteområde for fugl.   

----------------------- 
             

Marint biologisk 
mangfald 

Gytefelt for torsk i Osterfjorden, regionalt viktig. Vanleg 
førekommande artar, med låg diversitet og lite artsmangfald. 

----------------------- 
                  

Fiske og havbruk Gytefelt for torsk i Osterfjorden, regionalt viktig. ----------------------- 
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VERKNAD OG KONSEKVENSVURDERING 
 
FORHOLD TIL NATURMANGFALDLOVA 

Denne rapporten tek utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfesta i naturmangfaldlova, som er at artane 
skal førekomme i livskraftige bestandar i sine naturlige utbreiingsområde, at mangfaldet av naturtypar 
skal ivaretakast, og at økosystema sine funksjonar, struktur og produktivitet vert ivaretatt så langt det 
er rimeleg (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget vert vurdert som ”godt” for tema som er omhandla i denne 

konsekvensutgreiinga (§ 8). ”Kunnskapsgrunnlaget” er både kunnskap om artar sin bestandssituasjon, 

naturtypar si utbreiing og økologiske tilstand, samt effekten av påverknader inkludert.  
Naturmangfaldet er tilstrekkeleg kartlagt innanfor tiltaksområdet, slik at "føre-var-prinsippet" ikkje 
kjem til bruk i denne vurderinga (§ 9). 
 
Denne utgreiinga har vurdert tiltaket i høve til dei samla belastningane på økosystema og naturmiljøet 
i tiltaks- og influensområdet (§ 10).  
  
Det er føreslått avbøtande tiltak, som tiltakshavar kan gjennomføre for å hindre eller avgrense skade 
på naturmangfaldet (§ 11). Tiltak som sikrar minst mogleg spreiing av forureina stadeigne masser, 
steinstøv og sprengstoffrestar vil vere gode tilpassingar. I anleggsfasen og drift av tiltaket skal ein 
unngå eller avgrense skadar på naturmangfald så langt som mogleg, og ein skal ta utgangspunkt i 
driftsmetodar, teknikk og lokalisering som gjev dei beste samfunnsmessige resultat ut frå ei samla 
vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 
 

RISIKOVURDERING AV SEDIMENT 
 
Grenseverdiar av miljøgifter for Trinn 1 risikovurdering i sedimentet ved Holmane næringsområde er 
overskriden. Gjennomsnittsverdien for samtlige miljøgifter som utgjer ein risiko tilsvarar moderat eller 
dårlig tilstand, og somme av enkeltstoffa er meir enn dobbelt så høg som grenseverdien (tabell 6). 
Dette medførar at området ikkje kan "friskmeldast". Det vil seie at sedimenta vert vurdert til å utgjere 
ein økologisk risiko, og i høve til rettleiar om  handtering av forureina sediment (TA 2960:2012)  bør 
utførast ei Trinn 2-risikovurdering for å vurdere faktiske effektar på human helse, risiko for spreiing 
og økologisk risiko.  Trinn 2 risikovurdering er meir omfattande og har som mål å fastslå om risiko for 
skade på miljø er akseptabel slik at området kan friskmeldast eller om ein bør vurdere tiltak. Risiko for 
spreiing, risiko for human helse og risiko for effektar på økosystemet er dei tre punkta som vert 
nærmare granska i ei Trinn 2 risikovurdering. 
 
I høve til rettleiar for handtering av sediment (TA2960/2012) kan ei full risikovurdering verte vel 
omfattande for små og mellomstore tiltak (1000-30000 m2) og det vil mogleg ikkje vere naudsynt å 
iverksette/pålegge ei ytterligare risikovurdering (Trinn 2/3) på grunn av tiltakets storleik. Det 
vurderast ikkje som naudsynt å gå vidare til Trinn 2 risikovurdering, men gå direkte til tiltaksvurdering 
sidan konsentrasjonar av miljøgifter i området er så høge. Ei Trinn 2 risikovurdering i dette tilfellet vil 
belyse det som allereie er stadfesta under Trinn 1: at området ikkje kan friskmeldast, at ein ikkje kan 
nå miljømål og at det er risiko for human helse, risiko for spreiing og økologisk risiko med eit tiltak 
som utfylling i sjø ved Holmane næringsområde. 
 
For Holmane næringsområde overskrid miljøgifter tilstandsklasse III og forureiningsmyndigheitene 
(TA 2960/2012) tilrår tiltaksmål ved tilstandsklasse II/III i område der kjelder er sanert og III/IV i 
område der tilførslar ikkje er sanert eller stoppa. Slike tiltaksmål vert gjennomført etter pålegg eller 
tillatelse gitt av forureiningsmyndigheitene. Granskingar av miljøgifter i sediment i planområdet frå 
2011 og 2014 viser til stadvis sterk forureining og det bør iverksettast tiltak for å redusere negative 
verknader for marint biologisk mangfald ved utfylling av steinmassar.  
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Forureina massar må dekkast til før utfylling for å hindre spreiing av miljøgifter. Det vil ikkje vere 
aktuelt å fjerne masser då sedimentet i området er finkorna og miljøgifter vil verte spreidd utover i 
Fotlandsvågen. Visar til kapittel om avbøtande tiltak for anbefalingar om tildekking av sediment. 

 
GENERELLE VERKNADER AV UTFYLLING 
 
Her vert presentert nokre generelle vurderingar knytt til effekten av utfylling ved Holmane 
næringsområde, samt mindre inngrep på land.  
Verknads- og konsekvensvurderingane er grunna ut frå desse generelle vurderingane. 
 
VERKNADER I ANLEGGSFASEN: 

 Auka trafikk og støy i områda 
 Tilførsel av steinstøv og sprengstoffrestar til sjø  
 Tilførslar av finstoff frå utfylling av sprengstein i sjø 
 Oppkvervling av stadeige finsediment og risiko for spreiing av miljøgiftar 
 Skadar ved moglege undervassprengingar 

 
I anleggsfasen vil støy og trafikk i samband med anleggsarbeidet kunne verke forstyrrande på faunaen 
i influensområda. Særleg i yngleperioden (april-juli) vil dette vanlegvis vere negativt.  
 
Utfylling av steinmassar vil medføre tilførsel av steinstøv og sprengstoffrestar til sjø. Sjølve utfyllinga 
i sjø og avrenninga frå sprengsteinfyllingene vil medføre eit betydeleg avrenningspotensiale for 
steinstøv til sjøområda, og dei mest finpartikulære delane vil kunne spreiast utover i Fotlandsvågen. 
Tilførslar av steinstøv kan gje både direkte skadar på fisk, og kan føre til generell redusert biologisk 
produksjon i ved nedslamming og også redusert sikt. Det er dei største og kvasse steinpartiklane som 
medfører fare for skade på fisk. I tillegg vil steinstøv og sprengstoffrestar kunne påverke makroalge- 
og taresamfunn negativt då dei er følsame for sedimentasjon og nedslamming som reduserer festet til 
algen og kan hindre spiring av små rekruttar. 
 
Avrenning frå og utvasking av slike sprengsteinfyllingar kan også resultere i tilførsel av 
sprengstoffrestar som ammonium og nitrat i ofte relativt høge konsentrasjonar (Urdal 2001; Hellen 
mfl. 2002). Dersom sprengstoffrestar finst som ammoniakk (NH3), kan dette sjølv ved låge 
konsentrasjonar medføre giftverknader for dyr som lever i vatnet. Andelen ammoniakk kjem an på 
mellom anna temperatur og pH, men vil sjeldan bli så høg at det vil medføre dødelegheit for fisk.  
 
Ved eventuelle opne undervassprengingar for å setja fyllingar, eller sprengingar i fjell like under vatn, 
vil det kunne skje skadar på livet i nærleiken av sprengingsstaden. Særleg ved eventuelle sprengingar 
der ladningane er plasserte i dei opne vassmassane, vil stigetida ved sprenginga vera i storleik 
mikrosekund (milliondels sekund), og det er lite som skjermar for sjokkbølgja. Verknadane av slike 
sprengingar kan då bli svært kraftige for fisk og dyr som oppheld seg i nærleiken, samstundes som 
sjokkbølgja vil gje store trykkdifferansar i vevet i det ho passerar, og det kan då oppstå store 
skjærspenningar.  
 
Eventuelle undervassprengingar kan såleis medføre skader på fisk i nærleiken av sprengingsstaden i 
form av vevsskader og indre og ytre blødningar utan at fisken døyr. Slike skader kan gro, men 
arrdanningar vil kunne påvisast på fisken i lang tid. I nærområda vil skadane i verste fall kunne 
medføre at fisken døyr. Skadeomfanget kjem an på storleiken på sprengladninga, avstand frå 
sprengingsstaden og om sprenginga oppstod i vassmassane eller i fast grunn, eller om sprengstaden på 
annan måte er dekka til slik at sjokkbølgjene blir avdempa. Ved ein ladning på 100 kg, vil ein prosent 
av fisken kunne døy i ein avstand på om lag ein km frå sprengstaden, medan avstanden for 1% 
dødelegheit teoretisk er 800 meter for ladningar på 25 kg (Ylverton mfl. 1975). 
 
VERKNADER I DRIFTSFASEN: 

 Arealbeslag/tap av leveområde 
 Arealbeslag/etablering av nye habitat og korridorar  
 Effektar av endra straum- og utskiftingstilhøve 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapportutkast 31 

 
Anleggsarbeidet medfører direkte arealbeslag i form av utfylling. Arealbeslag kan medføre direkte tap 
og fullstendig endringar av leveområde for både flora og fauna.  
 
I driftsfasen er det ikkje venta nemneverdig endringar av straum og utskiftingstilhøva i Fotlandsvågen. 
Utfylling av steinmassar vil skje langs eit område der store delar allereie er fylt ut, i hovudsak vil 
utfyllinga føre til ei utviding  av eksisterande utfylt område. Eventuelle endringar av straumbiletet vil 
vere så liten at det ikkje har noko betyding for Fotlandsvågen.  
Det er ikkje knytt negative verknader til straum og utskiftingstilhøve i planområdet til Holmane 
næringsområde. 

VERKNAD AV 0-ALTERNATIVET 

Konsekvensane av det planlagde tiltaket skal vurderast i høve til den framtidige situasjonen i det 
aktuelle området, basert på kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men utan det aktuelle tiltaket. Me 
er ikkje kjend med at det føreligg andre planar i influensområdet. 
 
NATURMILJØ 

Klimaendringar er gjenstand for diskusjon og vurderingar i mange samanhengar, og eventuell aukande 
«global oppvarming» vil kunne føre til mildare vintre og heving av snøgrensa på Vestlandet. 
Skoggrensa i tiltaksområdet kan og forventast å bli noko høgare over havet, og vekstsesong kan verte 
noe lenger. Det diskuterast om snømengd vil auke i høgfjellet ved at det kan verte større 
nedbørsmengde vinterstid. 
 
Havtemperaturen har vist ein jamn auke dei siste åra, sjølv om målingar viser at temperaturane også 
var nesten like høge på 1930-talet. Havforskningsinstituttet har målt temperaturar ved Flødevigen 
utanfor Arendal sidan 1960, og temperaturane har dei siste åra vore generelt stigande og høgare enn 
tidlegare år. Sidan 1990 har temperaturen langs Norskekysten auka med 0,7 grader, der 0,5 grader 
skuldast global oppvarming (Aglen mfl. 2012). Det er imidlertid store naturlege variasjonar i 
havtemperaturane. Det er vanskeleg å føreseie korleis eventuelle klimaendringar vil påverke 
temperaturen, og sjølv med lange kuldeperiodar dei siste vintrane, vil nok auka havtemperatur heller 
vere regelen enn unnataket.  
 
Ein fortsatt aukande sommartemperatur i sjøvatnet langs kysten, som følgje av naturlege eller 
menneskeskapte klimaendringar, vil sannsynligvis kunne medføre store endringar i utbreiinga av fleire 
marine artar. Trenden frå dei siste ti åra, der populasjonen av sukkertare langs Vestlandskysten stadvis 
har hatt ein variabel rekruttering og periodevis dramatisk nedgang, samt ein auke av sørlege 
raudalgeartar, vil sannsynlegvis fortsette ved aukande temperaturar. Klimaendringar ved auka 
temperatur vil kunne ha liten negativ konsekvens for marint biologisk mangfald.  
 
NATURRESSURSAR 
 
Det er ikkje venta noko endring for fiske og havbruk utover det som gjeld for marint biologisk 
mangfald.  
 

 0-alternativet vil truleg ha ubetydeleg til liten negativ konsekvens (0/-) for naturmiljø og 
naturressursar.  

 

VERKNADER OG KONSEKVENSAR AV TILTAKET 
 
RAUDLISTEARTAR 
 
Det er fyrst og fremst framtidige arealbeslag på land og i sjø som vil ha verknad for raudlisteartar, då 
det allereie er ein del støy og trafikk i influensområdet. I anleggsfasen kan støy og forstyrringar ha 
negativ verknad for fugl, særleg i hekkeperioden.  
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Det er venta at det kan ha ubetydeleg til liten negativ verknad for oter (VU) i området at aktuelle leve- 
område for arten blir råka ved arealbeslag eller ved eventuelle forstyrringar i anleggsperioden. Det 
same gjeld ål (CR) som vil få beslaglagt potensielle leveområde, men i relativt lite omfang.  
 
Dykkendene bergand (VU), sjøorre (NT) og svartand (NT) vil kunne få tapt leveområde ved ei 
eventuell utbygging, men det aktuelle området ligg moglegvis marginalt til for desse artane i 
Fotlandsvågen. Også fiskemåse (NT) er primært knytt til det marine miljøet i Fotlandsvågen og vil i 
ein viss grad få tapt leveområde ved ei eventuell utbygging.  
 
Dei grunne partia i strandsona er truleg viktige beiteområder for fleire av fugleartane. Unge asketre 
(NT) veks i området og nokre av desse blir truleg råka av tiltaket. Arealbeslaga vil samla ha middels 
til liten negativ verknad for raudlisteartar.  
 
Tiltaket vurderast å gi liten negativ verknad på raudlisteartar i anleggsfasen og middels til liten negativ 
verknad i driftsfasen.  

 Middels verdi og liten negativ verknad gjev liten til middels negativ konsekvens i anleggsfasen 
(-). 

 Middels verdi og middels til liten negativ verknad gjev liten til middels negativ konsekvens i 
driftsfasen (-/--). 
 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFALD 
 
Ingen verdifulle naturtypar vert råka av tiltaket. For flora og fauna på land vil den største verknaden 
vere permanente arealbeslag, då dei fører til direkte tap av leveområde for planter og dyr. Dei samla 
arealbeslaga på land er små, men inngrepa i strandsona blir betydelege. Grunne parti av strandsona er 
truleg viktige beiteområder for fugl. Sidan strandsona er påverka av inngrep frå før, vurderast 
verknaden av driftsfasen å vere middels til liten negativ.  
 
I anleggsfasen vil det vere relativt stor trafikk og mykje aktivitet i tiltaksområda. Sprengingsarbeid 
skapar ristingar og forstyrrar fugl og pattedyr. Desse artsgruppene er mest utsette for forstyrring i 
hekke-/yngleperioden om våren. Tiltaksområdet ligg i nærleiken av tett bustad og stor trafikk. 
Anleggsfasen vil difor ikkje ha noko særleg ytterligare verknad på fauna.  
 
Tiltaket vurderast å gi liten negativ verknad på terrestrisk miljø i anleggsfasen og middels til liten 
negativ verknad i driftsfasen.  

 Middels til liten verdi og liten negativ verknad gjev liten negativ konsekvens i anleggsfasen (-). 
 Middels til liten verdi og middels til liten negativ verknad gjev liten negativ konsekvens i 

driftsfasen (-). 
 

MARINT BIOLOGISK MANGFALD 
 
I anleggsområdet vil avrenning av steinstøv og sprengstoffrestar frå fyllingar ha liten til middels 
negativ verknad på marint biologisk mangfald. I tillegg til støv og avrenning frå steinmassar vil sjølve 
utfyllinga kvervle opp det stadeigne sedimentet i tiltaksområdet, som òg vil kunne ha negative 
verknader, spesielt for fisk. Spreiing av steinstøv og sprengstoffrestar frå utfyllingsstein, samt 
avrenning frå sprengingsområde på land vil kunne føre til ei kortvarig endring i vasskvaliteten i 
området med omsyn på turbiditet og sprengstoffrestar. Sprengsteinmasser medfører tilførslar av 
sprengstoffrestar som ammonium og særs nitrat i ofte relativt høge konsentrasjonar. Det er imidlertid 
sjeldan at det medfører så høge konsentrasjonar at det medfører giftigheit for voksen fisk, men det er 
uvisst kva konsentrasjonar som skal til for å påverke torskeegg negativt.  
 
Sedimentet som er registrert i planområdet er stadvis sterkt forureina, finkorna og vil truleg føre til 
høg turbiditet og spreiing i området under anleggsarbeidet dersom det ikkje vert tildekt før tiltaket vert 
iverksett. Spreiing av miljøgifter i sediment vil kunne ha negative verknader for marint biologisk 
mangfald, men særskild for fisk og for gyteområde for torsk. Ei forureining av vassøyla i samband 
med aktivisering av miljøgifter kan ha middels negativ verknad på torskeegg og larvar. Hovudsakelig 
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vil effekten på gyteområde vere at vassøyla kan verte mindre eigna som gyteområde og mindre eigna 
for egg og larvar. Granskingar har vist at torskeegg og larvar er  sårbare for endringar i vasskvalitet, 
som til dømes forureining og endringar i oksygentilhøve (Bunn mfl. 2000). Dette kan føre til 
dødelegheit og deformasjonar. Det er svake straumtilhøve i Fotlandsvågen (Tveranger & Brekke 
2011) og ein forventar dermed at spreiing av steinstøv og stadeigne massar vil hovudsakleg vere lokal 
for Fotlandsvågen og mogleg noko ut i Osterfjorden.  
 
Sidan egg av torsk er pelagiske, og ikkje ligg på botnen, vil det ikkje vere risiko for nedslamming av 
gytte egg frå torsk.  
I larvestadiet er det imidlertid viktig for larvar å sjå byttedyr for å ta til seg føde og for å unngå 
predatorar. Kraftig auke i turbiditet i anleggsfasen vil kunne redusere sikta i vassøyla, og det kan få ein 
midlertidig effekt på overleving av fiskelarvar (Meager mfl. 2005). Nærområda vil i anleggsperioden 
vere mindre optimale som gyteområde, men relativt kort tid etter at arbeidet tar slutt vil området og dei 
optiske tilhøva vere som før tiltaket.   
 
Det vil mogleg vere sprengingsarbeider i samband med planering, men området består allereie av ein 
del utfylte massar, samt at det er relativt flatt, slik at omfanget av sprenging truleg er begrensa. 
Sprengingsarbeid vil ha middels negativ verknad lokalt for gyteområdet. 
 
Det må understrekast at det registrerte gyteområdet i Osterfjorden er stort og Fotlandsvågen utgjer ein 
liten del av det. Tiltaket er vurdert å kunne ha middels negativ verknad og gje middels negative 
konsekvensar lokalt for gyteområdet. 
 
I Havforskningsinstituttet sin rapport om gytefelt for torsk, vert det presisert at tiltak og utbygging i 
sjø kan redusere verdien av eit gytefelt, då den kan ha verknad på rekruttering og overleving (Espeland 
mfl. 2013). Kysttorsk kan ha gytefelt i område der det er høgt press frå tiltak som fylling av 
steinmassar og mudring. Det vert òg presisert i denne rapporten at det er knytta stor usikkerheit til kva 
dei faktiske effektane av ulike tiltak har på gytefelt. Sidan dette er noko usikkert er det viktig å vere 
«føre var», då dette er eit gytefelt som er registrert som regionalt viktig. Tiltaket vil imidlertid ikkje 
føre til endring av straumbildet eller endringar i tilførslar frå vassdrag, som på sikt ville kunne hatt 
større verknad for gytefeltet.  
 
Tilførslar til sjø og sprengingsarbeider i anleggsfasen vil kunne ha liten negativ verknad for andre 
naturtypar og algevegetasjon registrert i tiltaksområdet då turbiditet og nedslamming vil redusere 
lysopptak og vekst av vegetasjon.  
 

 Middels verdi for marint biologisk mangfald og middels negativ verknad gir middels negativ 
konsekvens (--) i anleggsfasen. 

 
I driftsfasen er det ikkje venta verknader på gyteområde for torsk. Torskeegg vert ikkje vert lagt på 
botnen, det beslaglagde arealet av fyllinga vil ikkje ha nokon verknad for gyting eller egg. Driftsfasen 
vil kunne ha liten negativ verknad for anna marint biologisk mangfald i sjølve tiltaksområdet grunna 
arealbeslag, i form av fylling i sjø. Slike arealbeslag førar til tap av leveområde for flora og fauna. 
Fyllingar på hardbotn vil med tida kunne rekoloniserast med vanlege førekommande artar for 
Osterfjorden. For marint biologisk mangfald i og på sediment vil endringa av habitatet vere 
fullstendig.  
 

 Middels verdi for marint biologisk mangfald og liten negativ verknad gir liten negativ  
konsekvens (-) i driftsfasen. 

 
FISKE OG HAVBRUK 
 
Verknader for gyteområde for torsk er skildra under tema marint biologisk mangfald. Det er imidlertid 
ikkje venta at tiltaket vil medføre betydelege endringar av kvaliteten på heile gyteområdet, då 
Fotlandsvågen kun utgjer ein liten del av det. 
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For låssettingplassar er det ikkje venta negative verknader dersom det ikkje står fisk i 
låssettingplassane. Dersom låssettingplassane er i bruk vil oppkvervling av forureina sediment og 
avrenning av steinstøv og sprengstoffrestar kunne ha middels negativ verknad i anleggsfasen. Det vil 
ikkje vere negative verknader knytt til driftsfasen for låssettingplassar i Fotlandsvågen.  
 

 Middels verdi for fiske og havbruk og middels verknad gir middels negativ  konsekvens (--) i 
anleggsfasen. 

 Middels verdi for fiske og havbruk og ingen verknad gir ubetydeleg konsekvens (0) i 
driftsfasen. 

 
Tabell 9. Oppsummering av verdi, verknad og konsekvens ved utviding av Holmane næringsområde.  

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

  Verknad 
Stor neg.   Middels    Liten / ingen    Middels    Stor pos. Konsekvens 

                         anlegg 
 
Raudlisteartar 
                            drift 

----------------------- 
   

 

---------------------------------------------------------- 
                                          

Liten negativ (-) 

---------------------------------------------------------- 
                                 

Liten til middels 
negativ (-/--) 

                         anlegg 
Terrestrisk biologisk 
mangfald 
                            drift 

----------------------- 
                

 

---------------------------------------------------------- 
                                         Liten negativ (-) 

---------------------------------------------------------- 
                                  

Liten negativ (-) 

                         anlegg 
Marint biologisk 
mangfald                                                      
                             drift 

----------------------- 
                   
 

---------------------------------------------------------- 
                     Middels negativ (--) 

---------------------------------------------------------- 
                              

Liten negativ (-) 

                         anlegg 
Fiske og Havbruk 
                                                      
                             drift 

----------------------- 
                   
 

---------------------------------------------------------- 
                      Middels negativ (--)  

---------------------------------------------------------- 
                                        

Ubetydeleg (0) 
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AVBØTANDE TILTAK 
 
Nedanfor er det beskrive anbefalte tiltak som har som formål å minimere dei eventuelle negative 
konsekvensane og virke avbøtande med omsyn til naturmiljø ved tiltaket for Holmane næringsområde. 
 

TERRESTRISK BIOLOGISK MANGFALD 
 
Ei utbygging omfattar permanente arealbeslag på land og i sjø. Det er lite som kan avbøte for dette. 
Tiltaksområdet ligg til område med tett busetnad og stor trafikk, slik at det er ikkje å vente at ein auke 
i støy og forstyrringar vil ha nokon særleg verknad på fauna i driftsfasen. Sprengingsarbeid i 
anleggsfasen bør, så langt det er praktisk mogleg, avgrensast i yngleperioden for fugl og pattedyr, dvs. 
i perioden mars/april-juli. 
 

MARINT BIOLOGISK MANGFALD 
 
Ved utfylling i sjø vil både det stadeigne og forureina sedimentet, og finpartiklar frå dei utfylte 
massane kunne drive med straumen utover Fotlandsvågen og mogleg noko ut i Osterfjorden. Spreiing 
av finpartikulære massar til nærliggjande område vil normalt kunne reduserast ved utplassering av 
oppsamlingsskjørt/lenser utanfor fyllingsområdet. Dette sørgjer for meir lokal sedimentering og vil 
soleis både avgrense mogelege skadeverknader og dempe dei visuelle verknadane av tilførslane. Det 
vil og vere aktuelt å vaske steinmassar før deponering i sjø for å redusere spreiing av fine partiklar i 
sjø. Då det er stadvis sterk forureining vil ein fyrst og fremst tilrå tildekking av sedimentet i 
utfyllingsområdet for å hindre spreiing av miljøgifter og redusere skadeverknader. Nedanfor følgjer ei 
anbefaling til tildekking av sediment i Fotlandsvågen. 
 
"For å hindre oppkvervling av finsediment ved deponering av steinmassar, vil den beste løysinga vere 
å legge fleire lag oppå kvarandre med suksessivt auka storleik  for å halde dei forureina sedimenta i 
sjakk. Fyrst vert det lagt eit omtrent 15-20 cm tjukt lag med sand / grov sand som fundament over 
heile det relevante området, så vert det lagt eit tilsvarande lag med grus / grov grus, og enno eit 
tilsvarande lag med mindre knust stein. Då har ein eit fundament på vel 50 cm som bør vere 
tilstrekkeleg til at dei forureina sedimenta på botnen ikkje kvervlar særleg opp når ein begynner å 
dumpe dei fyrste lassa med mindre sprengstein. Etter eit godt lag med mindre sprengstein (1 meter) 
kan òg dei største sprengsteinane verte dumpa  
 
Erfaring frå tilsvarande prosjekter i andre hamnebasseng i Norge, syner at når sedimenta er svært 
blaute og finkorna er det naudsynt å bruke geotekstil/fiberduk oppå sedimenta før ein legg steinen 
lagvis som skildra. Dermed unngår ein at dei fyrste laga med sand og grus søkkjer ned i den forureina 
botnen og spreier forureininga vidare. Det bør nyttast  brytningsmassar til dumping / tildekking frå 
nærmiljøet". 
 
Kysttorsken gyt i tidsrommet frå februar til april, og sidan store delar av Osterfjorden, inkludert 
Fotlandsvågen, er eit regionalt viktig gyteområde for torsk, vil ein tilråde særskilt aktsemd i denne 
perioden med omsyn på å hindre spreiing av miljøgifter og auka turbiditet frå utfylling og avrenning 
frå anleggsarbeidet.   
 
For låssettingplassar er det viktig at anleggsarbeidet ikkje pågår dersom dei er i bruk.  
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OM USIKKERHEIT 
 

I høve til dokumentasjon av aktuelle tema innanfor naturmiljø skal og graden av usikkerheit i 
vurderingane diskuterast.  
 
VURDERING AV FELTREGISTRERING OG VERDIVURDERING 
 
Når det gjeld raudlisteartar og terrestrisk miljø, byggar verdivurderinga i stor grad på eksisterande 
informasjon. Det er ikkje utført feltundersøkingar av landområda, men arealbeslaga på land er svært 
små og omfattar i stor grad område som er påverka av inngrep frå før. Heile Fotlandsvågen er 
registrert som eit viktig beiteområde for andefugl, og influensområdet kunne med fordel vore 
undersøkt i hekketida. Den føreliggande informasjonen vurderast likevel som tilstrekkeleg grunnlag og 
usikkerheten knytt til verdivurderinga av raudlisteartar og terrestrisk miljø vert vurdert som liten.  
 
Når det gjeld marint miljø, er det gjort feltundersøkingar. Verdivurderinga er gjort ut frå feltarbeidet 
og føreliggande informasjon i nasjonale databasar. Feltarbeidet er imidlertid utført i november, som er 
litt for seint på året til å sikre at ein fangar opp det biologiske mangfaldet. Usikkerheten knytt til dette 
vurderast likevel å vere relativt låg, sidan store delar av tiltaksområdet er påverka av eksisterande 
inngrep.  
 
VURDERING AV VERKNAD OG KONSEKVENS 

I denne, og i dei fleste tilsvarande konsekvensutgreiingar, vil kunnskap om biologisk mangfald og 
mangfaldet sin verdi ofte vere betre enn kunnskap om effekten av tiltaket sin moglege påverknad for ei 
rekke tilhøve. Det kan gjelde omfang av påverknad av spreiing av stadeigne massar, steinstøv og 
sprengstoffrestar.  

Sidan konsekvensen av eit tiltak er ein funksjon både av verdiar og verknader, vil usikkerheit i enten 
verdigrunnlag eller i årsakssamanhengar for verknad, slå ulikt ut. Konsekvensvifta vist til i 
metodekapittelet, medførar at det biologiske tilhøve med liten verdi kan tole mykje større usikkerheit i 
grad av påverknad, fordi dette i særs liten grad gjev utslag i variasjon i konsekvens. For biologiske 
tilhøve med stor verdi er det ein meir direkte samanheng mellom omfang av påverknad og grad av 
konsekvens. Stor usikkerheit i verknad vil gje tilsvarande usikkerheit i konsekvens.  

For å redusere usikkerheit i tilfelle med eit moderat kunnskapsgrunnlag om verknader av eit tiltak, har 
vi generelt valt å vurdere verknad ”strengt”. Dette vil sikre ei forvalting som skal unngå vesentleg 

skade på naturmangfaldet etter ”føre var prinsippet”, og er særleg viktig der det er snakk om biologisk 

mangfald med stor verdi. 

Det vert vurdert å vere noko usikkerheit knytt til vurderingane av verknad og konsekvens for marint 
biologisk mangfald og naturressursar då det er ei viss usikkerheit knytt til kunnskapen om verknader 
på gytefelt for torsk. 
 

OPPFØLGJANDE GRANSKINGAR 
 
Det vil ikkje vere naudsynt med tilleggsinformasjon ut over det som er belyst i føreliggjande 
konsekvensutgreiing for å kunne ta stilling til det planlagde tiltaket.  
 
Dersom tiltak i det aktuelle planområdet vert realisert vil det vere nyttig å etablere eit 
overvakingsprogram i anleggsperioden for  eventuelle påverknadar for gyteområdet for torsk. Aktuelle 
overvåkingsparametrar i samband med gjennomføring av tiltak vil kunne vere måling av turbiditet, 
vassprøvar for miljøgifter og sedimentfeller. Bakgrunnsverdiar bør målast i tiltaksområdet minimum ei 
veke før oppstart. 
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VEDLEGG 
 
Vedlegg 1: Verdikart for biologisk mangfald 
 
Verdiane er i hovudsak knytt til sjøareala. Det meste av Fotlandsvågen er eit viktig beiteområde for 
fugl (middels verdi), medan djupare delar av vågen er eit viktig gytefelt for torsk (middels verdi). I 
tillegg er det observert fleire raudlista fugleartar i influensområdet som ikkje er punktfesta på dette 
kartet.   
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FORORD
Lonevåg beslagfabrikk AS har starta arbeidet med å utarbeida reguleringsplan for 
næringsområde i Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Hovudformålet med planarbeidet er å 
utvida eksisterande næringsområde gjennom utfylling i sjø og legge til rette for langsiktig 
områdeutvikling i til tillegg til å ta omsyn til miljø og samfunn. 

Det er utarbeida planprogram for reguleringsplanen, som har krav om konsekvensutgreiing. 
Denne rapporten er ein av temarapportane i arbeidet.

Oppdragsleiar for planarbeidet hos Asplan Viak er Anna Wathne. Temarapporten 
Landskapsbilete er gjort av landskapsarkitekt Charlotte Hvidevold Hystad. Visualisering av 
tiltaka i planen er utarbeida av arkitekt Anders Sletten Eide. Der ikkje anna kjelde er gitt er 
foto og illustrasjonar utarbeida av Asplan Viak. 
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1 BAKGRUNN

1.1 Innleiing
Planforslaget har som hovudmålsetjing å leggje til rette for vidare utviding av eksisterande 
næringsareal, samt samordning av hovudadkomst og parkering. Utviding av næringsareal 
skal hovudsakleg gjerast gjennom utfylling av det grunne hamnebassenget mellom dei to 
utstikkande halvøyene, som i hovudsak utgjer næringsområde i dag. 

Hovudelement i planen:

 Fylling i vågen for etablering av nytt landområde 
 Etablering av ny sjøfront og kaianlegg på sørlegaste halvøy
 Utviding av eksisterande og etablering av ny bygningsmasse for næring
 Riving av eksisterande bygningsmasse nord på sørlegaste halvøy
 Etablering av ny avkøyrsel til området
 Utviding av fylkesvegen, med to køyrefelt og fortau 

1.2 Definisjon og avgrensing av rapporten
Landskap er eit område forma under påverknad frå og i eit samspel med naturlege og 
menneskelege faktorar (Den europeiske landskapskonvensjonen, 2004). Landskapsbilete 
omhandlar dei visuelle kvalitetane i landskapet rundt oss. Dette er sett saman av ulike 
komponentar, og totalinntrykket definerer me gjerne som summen av dei tre 
hovudkomponentane; naturgrunnlaget, arealbruk og bygg/kulturspor. Landskapsbilete 
omfattar såleis alle typar landskap, frå urørt natur til busette område og urbane landskap.

Konsekvensutgreiinga for dette fagtema har som hovudmål å legge fram kunnskap om 
verdiar knytt til landskapsbiletet i plan- og influensområdet i dag, samt vurdere korleis 
dei visuelle aspekta av omgjevnaden vert endra som følgje av det aktuelle tiltaket. Med 
influensområdet meinast, for dette tema, dei områda tiltaka i planområdet vert synleg frå. I 
denne samanhengen inkluderer dette vågsbotn i Fotlandsvågen, samt motståande landside 
for sjølve planområdet. 

Temaet i rapporten tar for seg korleis tiltaket er tilpassa landskapet sett frå omgjevnadene, 
både som nær- og fjernverknad. Denne kunnskapen kan såleis leggjast til grunn i vurderinga 
av tiltaket.

1.3 Kjelder og metode for arbeidet
Arbeidet blir utført med bakgrunn i synfaring, registreringar, kartmateriale, flyfoto og bilete, 
samt anna tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Landskapsbilete er skildra ut frå verdi, omfang 
og konsekvens, i samsvar med rettleiinga i Handbok V712, Konsekvensanalyser, 20141 , frå 
Statens vegvesen. 

1 Statens vegvesen. Handbok V712, Konsekvensanalyser. Vers. 1.1, 2015
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Arbeidsmetoden kan i korte trekk oppsummerast i følgjande arbeidstrinn:

 Landskapsanalyse med skildring av overordna karakteristiske trekk.
 Inndeling i heilskaplege område med bakgrunn i landskapsbilete.
 Verdivurdering av områda i høve til kriteria gitt i Statens vegvesen si handbok V712. 

Med verdi meinast ei vurdering av kor verdfullt eit område eller eit miljø er.
 Omfangsvurdering av endringane ved ferdig anlegg. Med omfang meiner ein 

vurdering av kva endringar tiltaket vil påføre dei aktuelle områda, og graden av denne 
endringa. Omfanget vert vurdert i høve til eksisterande situasjon.

 Samla vurdering av konsekvensar for planområdet. Konsekvensar for landskapet vil 
vere fordelar og ulemper tiltaket vil medføra i høve til situasjon i dag, ut frå å 
samanhalde verdi- og omfangsvurderingane.
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2 DAGENS SITUASJON

2.1 Overordna karakteristiske trekk
Fotlandsvågen er situert nordvest på Osterøy. Her strekkjer ei mindre grein av den sørvest-
nordøstgåande Osterfjorden seg inn i landet som ei bukt/ein våg. Vågen ligg nordvest-
søraustvendt, og har visuell kontakt med vassflata i Osterfjorden og landsida på den 
motsette sida av fjorden.

I Norsk referansesystem for landskap2 høyrer området til landskapsregion 21, Ytre 
fjordbygder på Vestlandet, som karakteriserer eit kystnært landskap mellom ytterkyst og 
innlandsfjordar. Fotlandsvågen er her del av det forgreina fjordlandskapet til Osterfjorden, 
der mange mindre vågar, storsund og småfjordar, alle i hovudsak i nordvest-søraustgåande 
retning, knyt seg til sjølve fjordløpet.

Vestsida av Fotlandvågen vert dominert av ei bratt, skogkledd skråning. Denne ligg i den 
same nordvest-søraustgåande retninga som vågen har. Skråninga er ein tydeleg vegg og eit 
sterkt romdannande element i det overordna landskapsrommet. Austsida av vågen har eit 
meir kupert og lågareliggande terreng. Her er i tillegg sjølinja til vågen meir buktande enn det 
den er langs skråninga i vest. Bernesvika opnar vågen mot aust i nordlegast del.

Innarst i vågsbotn ligg tettstaden Fotlandsvåg der bustad, næring, skule, barnehage og 
idrettsanlegg er samla. Det er noko spreidd busetjing i skråningssida på vestsida av vågen, i 
hovudsak der landskapsmessige forhold, som terrenghyller, mogleggjer dette. Austsida av 
vågen, der terrenget er lågare, er derimot i stor grad nytta til bustadområde med 
einebustadar og tilhøyrande hageanlegg.  

Planområdet ligg i strandsona ytst i den innarste og smalaste delen av Fotlandsvågen – på 
vestre side. Planområdet inkluderer to halvøyer og ein mellomliggande våg. 

Området grensar mot fylkesveg 567. Denne går nord-sør over heile Osterøy, og følgjer 
langsmed heile vestsida av Fotlandsvågen. Ved vågsbotnen dreier den vidare  austover, og 
følgjer såleis ikkje austsida av vågen.

2.2 Landskapstype og landskapsverdi
Stordelen av Osterøy er som nemnt plassert i landskapsregion 21 Ytre fjordbygder på 
Vestlandet i Norsk referansesystem for landskap3. 

Fotlandsvågen er vidare klassifisert som landskapstype 21-03; småfjord og 
storsundlandskap4. Landskapstypen har stor utbreiing i Hordaland og er kjenneteikna av 
middels store sjøflater omgitt ulike hovudlandformer, der større åsar er mest vanleg. Mange 
små fjordarmar og overgangar mellom større og mindre fjordrom pregar landskapstypen, 
som er omgitt av låg strandflate og rolege åsar. 

2  Puschmann. Nasjonalt referansesystem for landskap – Beskrivelse av Norges 45 
landskapsregioner. NIJOS rapport. 2005.
3  Puschmann. Nasjonalt referansesystem for landskap – Beskrivelse av Norges 45 
landskapsregioner. NIJOS rapport. 2005.
4  Puschmann, Oskar. Landskapstyper langs kyst og fjord i Hordaland. NIJOS rapport 10/04
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Bilete 1: utsyn mot sør-aust Bilete 2: utsyn mot nord-vest. Osterfjorden i det fjerne. 

Landskapsområdet Fotlandsvågen (21-03-15) 5 er definert som eitt område då det framstår 
som ei tydeleg sideforgreining av Osterfjorden. Området er omgitt av skogkledde åsar og 
åsdrag med spreidd busetjing. 

Fotlandsvågen er i regional samanheng gitt verdiklasse 2, landskap med vanleg førekomst, 
basert på regional førekomst (Hordaland fylke) av landskapstypen.6

Figur 1: Fotlandsvågen (innanfor raud stipla line) landskapsområde er definert som eit småfjord- og 
storsundlandskap. Kart: www.kartivest.no (Hordaland fylkeskommune)

5 Puschmann, Oskar. Landskapstyper langs kyst og fjord i Hordaland. NIJOS rapport 10/04
6 Clemetsen, Uttakleiv og Skjerdal. Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke. Aurland 
Naturverkstad rapport 7-2011.

http://www.kartivest.no/
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2.3 Planområdet 

Figur 2: Kartutsnitt – planområdet innanfor stipla linje (kjelde, kartutsnitt: avinet.no).

Vestsida av Fotlandsvågen er definert av skråningssida til ein markert nordvest-
søraustgåande åsrygg. Strandlinja på denne sida er relativt rettlinja og homogen, med 
unntak av sjølve planområdet. Dette ligg på to mindre halvøyer med ein mellomliggjande 
våg/bukt. 

Fylkesveg 567 følgjer langsmed foten av skråninga. Ved planområdet ligg den mellom 
halvøyene og skråningsfoten.  

Begge halvøyene ber preg av eit forma og kultiverte terreng. Båe historisk og eksisterande 
arealbruk har forma område med fyllingar i sjø og planering av terreng. Større flater på 
begge halvøyer er bygd opp med murar eller steinskråningar. 

Det står att lite opphavleg strandlinje. Dette er hovudsakleg langs fylkesvegen ved vågen, 
samt nokre mindre område med knausar og berg på halvøyene inn mot vågen. Strandlinja 
elles er bygd opp av fyllingar, plastringar og kaikantar mot sjøen. 
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2.4 Einskapelege område og verdivurdering

For å gi ei skildring og verdivurdering av landskapsbilete er planområdet og 
influensområde delt opp i einskaplege område.

Figur 3: Einskaplege område – landskapsbilete

2.4.1 L1 - Holmen
Delområdet L1 omfattar den nordlegaste av dei to halvøyene innanfor planområdet. Bygg og 
arealbruk knyta til dette definerer i stor grad opplevinga av landskapet her, då eit større 
næringsbygg opptar store delar av området. Rundt bygget er grusa eller asfalterte flater, der 
høgdeforskjellar er tatt opp i skråningar og murar. Høgdeforskjellane er størst på sørsida av 
bygget, der det er særleg visuelt tydeleg at bygget ligg på ei flate høgare enn det 
omkringliggjande kaiområdet.

Sjølve sjølinja i området er i hovudsak opparbeida kantar, her både steinplastringar og 
oppmurte kaikantar. Det er nokre mindre innslag av opphavleg sjølinje, med berg og 
knausar, sør i området.  Arealet i sørenden er brukt som kaiområde med oppstillingsplassar 
for båtar på land.

I strandsona har området nær visuell kontakt med sjøflata i vågen, samt det store 
landskapsrommet halvøya ligg i. På vestsida av delområdet er den skogkledde skråningssida 
her ein tydeleg vegg i landskapsrommet. Landformene på dei motståande sidene av fjorden 
er opnare og vekslar mellom skogkledde åskammar i ulike høgder, samt bakanforliggjande 
snaue fjellmassiv. Dette dannar ei lag-på-lag horisontlinje. På nordsida av området har ein 
god visuell kontakt med fjordflata i Osterfjorden og landsidene på andre side av fjorden.
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Det er nær visuell kontakt mellom dei to landsidene av Fotlandsvågen, og som nærutsikt for 
delområdet er strandlinja og bustadområde på motsett side av vågen særleg viktig.

Arealbruken og terrengarronderinga på halvøya dempar dei visuelle opplevingskvalitetane av 
landskapet i sjølve delområdet. Dette er eit monotont landskap, utan heilskap til 
landskapsbilete ellers i Fotlandsvågen. Den visuelle kontakten ein i strandsona, særleg på 
austsida av halvøya, har mot omkringliggjande fjord- og åslandskap er ein verdifull kvalitet. I 
eigenskap av å vere ute på ei halvøy i fjordrommet, får ein her nær kontakt mot det store 
landskapsrommet. 

Bilete 3: Næringsbygg og arronderte flater rundt dette. 

Verdi for L1, Holmen, er vurdert til liten til middels.

2.4.2 L2 - Den mellomliggjande vågen
Området er karakterisert av ein mindre, markert våg ut mot Fotlandsvågen. Småbåthamn 
med tilhøyrande anlegg (flytebrygger, kaikant og rampe/slipp) nyttar heile vågen, samt 
strandsona i nord.

Området grensar mot fylkesveg 567, og strandsona mellom denne og sjøen er dominert av 
berg og steinknausar, samt kantvegetasjon beståande av mindre lauvtre med 
undervegetasjon. I sør går vågen over i ei mindre fjære. Denne ligg mellom fylkesvegen og 
eit utstikkande nes på den sørlegaste halvøya i planområdet. Saman med ein større 
bergknaus på utsida av kaianlegget til småbåthamna, utgjer desse områda eit av dei få partia 
der det er naturleg strandsone i planområdet. 

Den naturlege strandsona skapar variasjon og mangfald til den visuelle opplevinga, 
samstundes som det gir ein kontinuitet til strandlinja elles i Fotlandsvågen. Saman med den 
nære kontakten til sjølve fjordflata, hevar desse såleis dei visuelle opplevingskvalitetane av 
området.

Eit industribygg langs sørsida av vågen er ein særleg romleg avgrensing i det vesle 
landskapsrommet, og bygget er med på å lukke landskapsrommet rundt den vesle fjæra sør i 
delområdet.  
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Bilete 4: Småbåthamn i vågen 

Verdi for L2, den mellomliggjande vågen, er vurdert til middels.

2.4.3 L3 - Den sørlegaste halvøya
Området har ein differensiert arealbruk. Fleire, mindre næringsbygg saman med ein 
einebustad utgjer den bygde massen. Arealbruken rundt desse varierer såleis frå opparbeida 
hage til grusa flater for parkering og lager i tilknyting til dei einskilde næringsbygga. 
Terrenget utgjer fleire arronderte flater på ulike høgder, der skråningar eller murar tar 
høgdeforskjellane. Strandsona vekslar mellom naturleg fjære, støypte kaikantar og 
steinplastringar.  

I sør dominerer i hovudsak bygg og anlegg knytt til Sjøtroll AS, medan HBH nyttar heile 
arealet på neset i nord. Det mellomliggjande arealet er meir oppstykka i høve til bruk, og 
inkluderer ein einebustad med hage (situert sør for fjæra).

Området er prega av lite heilskap, både i den bygde massen og i terrengarronderinga, noko 
som dempar dei visuelle opplevingskvalitetane av området.

I strandsona er det god visuell kontakt mot fjordflata og omkringliggjande fjordlandskap. Som 
i delområde L1, Holmen, er dette ein verdifull kvalitet. 

     
Bilete 5: Oversiktsbilete frå delområde

Verdi for L3, den sørlegaste halvøya, er vurdert til liten til middels.
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2.4.4 L4 - FV 567
Området er særmerka av det langsgåande landskapsrommet langs med vegen, som ligg 
plassert mellom skråningsfoten på eine sida og strandsona til Fotlandsvågen på andre. Ved 
halvøyene, som inngår i planområdet, går vegen på innsida, medan den ligg heilt i 
strandsona ved den mellomliggjande vågen.

I dette landskapsrommet er den bratte, skogkledde skråningssida ein særleg tydeleg og 
markert vegg. Lauv- og krattvegetasjon er med å forsterke opplevinga av dei bratte 
skrentane og vegskjeringane, og gir vegrommet ein tydeleg romleg avgrensing.

På den nordlegaste halvøya ligg næringsbygget plassert ut mot strandsona, og området 
mellom veg og bygg er i hovudsak opne, grusa eller asfalterte flater. Landskapsrommet til 
vegen opnar seg såleis opp mot desse flatene, og der ikkje den sørlege langsida på bygget 
verkar som romleg avgrensing, har ein utsyn mot sjøflatene og landsidene på motståande 
sider.

Der vegen følgjer vågen er den visuelle kontakten mot sjøflatene ein verdifull 
opplevingskvalitet, saman med fjernutsikten mot omkringliggjande landsider. Desse utsyna 
gir vegrommet på dette strekket ein visuell tilknyting til det store landskapsrommet i 
Fotlandsvågen.

Langs den sørlegaste halvøya møter vegen ein differensiert arealbruk. Ulike vegetasjonsfelt, 
innkøyringar med tilhøyrande opne flater og bygg i ulik avstand og høgde til vegen dempar 
dei visuelle opplevingskvalitetar og gir vegrommet uklare romlege avgrensingar.

Bilde 6: Vegen følgjer langsmed den skogkledde skråningssida på eine sida og strandsona langs fjorden i store 
delar av området. Her ved den mellomliggjande vågen i planområdet. 

Verdi for L4, FV 567, er vurdert til middels verdi.

2.5 Influensområde

2.5.1 O1 - Vågsbotn
Frå vågsbotn har ein utsyn over Fotlandsvågen, med sjøflata ut til Osterfjorden og 
landsidene på kvar side av vågen.

Strandsona i dette utsynet er karakterisert av naustbygg og kaianlegg i småskala mellom 
natureleg strandsone beståande av berg og knausar med vegetasjon.
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I dette utsynet skil planområdet seg i dag ut, med bygningsmasse i større skala og med 
samanhengande kaianlegg og steinplastringar, som gjer strandsona i dette området mindre 
differensiert enn elles i vågen. 

2.5.2 O2 – Motståande landside
Motståande landside er i hovudsak karakterisert av einebustadar med hageanlegg på den 
låge åsryggen, og mindre kai- og naustanlegg langs strandsona. Området har planområdet 
som nærutsikt.

Arealbruken på halvøyene innanfor planområdet, saman med ei lite differensiert strandsone, 
dempar dei visuelle opplevingskvalitetane av området. Den mellomliggjande vågen har såleis 
ein viktig visuell kvalitet, då den deler områda og gir strandsona større visuell variasjon.  

2.5.3 O3 – Fjorden/vågen
Frå sjøflatene i vågen har ein nær kontakt med det store landskapsrommet til Fotlandsvågen. 
Halvøyene i planområdet har her ein visuell opplevingskvalitet i den elles rettlinja strandsona 
på vestsida av vågen. Arealbruk, bygd masse og terrengforming på sjølve halvøyene dempar 
på ei anna side den visuelle opplevingsverdien av dette landskapet, då dette har ein større 
skala og eit meir homogent visuelt uttrykk enn strandsona elles. 
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3 OMFANG 

Planområdet er i dag prega av ein manglande heilskapleg utbygging. Store delar av området 
er nytta til næringsareal, men dei ulike næringsanlegga innanfor området manglar ei sameint 
utbygging. Ulik type bygningsmasse og terrengarrondering reduserer dei visuelle 
opplevingskvalitetane. 

Ved utviding og vidareutvikling av eksisterande næringsområde, er det lagt vekt på å skape 
funksjonelle bygg og uteareal for næringsbedriftene som skal nytte området. Samstundes er 
det særleg vektlagt å løfte dei estetiske kvalitetane i sjølve området, og skape gode 
overgangssoner til omkringliggande område. 

Følgjande punkt er vektlagt i samband med utforminga av området:

 Fylling i vågen, samt i mindre grad langs den langsgåande strandlinja, for å slik 
oppretthalde breidda på fjordflata i Fotlandsvågen mest mogleg og halde avstanden 
mot bustadområdet på motståande landside.

 Ny bygningsstruktur med vekt på romslege mellomrom mellom bygga for å 
oppretthalde kontakten mellom fjord og skogkledd fjellside. Større bygningsmassar 
og skala for å slik kunne både tilfredstille faktiske behov for næringsareal og kunne 
skape romslege mellomrom. 

 Ta vare på naturleg strandlinje, i form av berg og knausar, ut mot fjordflata
 Variere ny strandsone med steinplastringar og kaianlegg.
 Grønstruktur langs fylkesveg
 Grønstruktur inne på næringsareal for å vektlegge siktlinjer mot fjorden

 

Figur 4: Illustrasjonsplan
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Det er utarbeida 3D-modell av planforslaget, visualisert med bygningsvolum som synleggjer 
maks utbygging som planforslaget gir rom for. Modellen er brukt til å hente ut stillbilder av ny 
situasjon frå viktige standpunkt.

3.1 Verknad av anleggsfase
Tiltaka i planforslaget vil verte bygd ut over tid. Rekkefølge og intensitet i utbygginga vil vere 
avhengig av behova til tiltakshavarane, konjunkturane i marknaden, samt tilgang på 
fyllmasse/stein. På grunn av desse usikre faktorane er verknader ved anleggsfase ikkje 
omtala vidare i rapporten. Det er likevel viktig å understreke at konsekvensane ved 
anleggsarbeid i hovudsak vil gi negative verknader for tilgrensande bustadområde, og det 
bør tilstrebast å redusere verknadane for desse.

3.2 Verknad av ferdig anlegg
Ved ferdig opparbeiding vil landformene i området verte endra i stor grad; frå to halvøyer 
med ein mellomliggande våg til ei langsgåande halvøy med ei samanhengande, meir rettlinja 
strandsone på ca 600m. Strandlinja vil, i høve til eksisterande situasjon, verte mindre variert, 
og mistar også område med naturleg strandlinje.

Den bygde massen sør og nord på den nye halvøya vil verte tatt vare på og utvida. I nord 
gjennom ei større utviding vidare sørover. Denne skal byggast i ein samanhengande 
struktur, men med ulike volum satt forskyvd inn mot kvarandre. Skala på utviding står i høve 
til eksisterande bygg. I sør vil den nye utvidinga koplast til eksisterande bygningsmasse frå 
sjøsidene av bygget. Næringsbygga lengst nord på eksisterande sørlegaste halvøy vil verte 
rive. To nye næringsbygg skal byggast. Med unntak av utvidinga i sør, som vil halde same 
byggehøgde som eksisterande bygg, vil dei nye næringsbygga vere høgare enn dagens 
bygningsmasse. Eksisterande einebustad og næringsbygg sør for denne vil verte uendra. 

Ny avkøyrsel midt på halvøya vil verte etablert, medan to av dei i dag totalt fire avkøyrslene 
vil verte fjerna. 



3.2.1 Nærverknader / Direkte verknader
Tiltaka vil gi direkte verknader på områda innanfor sjølve planområdet, L1, L2, L3 og L4, 
samt det tilgrensande området O3.

L1 – Holmen: Området vil verte inkludert i den nye langstrakte landskapsforma utfyllinga 
skapar. Området vil såleis miste sjølinja i sør. Området i sør vil samstundes få ein stor ny 
bygningsmasse. Saman vil endringane medføre store endringar i dei visuelle karaktertrekka 
ved dagens halvøy.

Den nye bygningsmassen, saman med ny vegstruktur i området, vil vere med å skape meir 
variasjon i den romlege opplevinga av området. Eksisterande skjemmande 
terrengarrondering vil verte utjamna ved ny utbygging og utfylling, og den visuelle oppleving 
av delområdet vil alt i alt få ein større grad av heilskap. Området kan i dag verke tilfeldig og 
einsformig, og tiltaka i planforslaget har moglegheit til å tilføra nye kvalitetar. Den nye 
bygningsmassen vil samstundes hindre kontakt med fjorden på vestsida av området, noko 
som vil verke negativt for den visuelle opplevinga av tilknytinga til det store 
landskapsrommet.
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Naturleg sjølinje i søraust, med berg og knausar, vil verte tatt vare på i ny sjøfrønt. Dette vil 
vere viktig for å ta vare på noko av heilskapen til sjølinja elles i Fotlandsvågen.

Planforslaget er vurdert til å medføre eit lite negativt omfang.

L2 – den mellomliggjande vågen: Utfyllinga vil fylle heile vågen fram til den møter 
strandsonene på eksisterande halvøyer nord og sør. Eksisterande arealbruk, småbåthamn, 
vil måtte flyttast, og planforslaget viser ei større utviding av bygningsmasse knytt til næring 
(også omhandla i førre delområde). 

Planforslaget vil i svært stor grad endre landskapsbiletet i delområdet. Naturleg strandsone 
forsvinn, saman med nærkontakten med sjølve fjordflata. 

Den bygde massen vil fylle store delar av det nye landområdet, og medfører slik at all visuell 
kontakt med fjorden og det store landskapsrommet forsvinn frå vestsida av området. Frå 
aust- og sørsida vil denne framleis verte oppretthaldt, men utan den nære kontakten mellom 
land og sjø, slik som er tydelege kvalitetar i dag.

Planforslaget er vurdert til å medføre eit stort negativt omfang. 

L3 – Den sørlegaste halvøya: Delområdet vil få ei større utfylling langs store delar av den 
langsgåande strandlinja, omtrent 25m i breidde, og reduserer såleis sjølve fjordflata og 
avstanden til motståande landside. 

Delområdet kan i dag, som heilskap, verke uryddig og lite oversiktleg, og tiltaka i 
planforslaget, særleg ny bygnings- og vegstruktur, har moglegheit for å tilføre ny struktur og 
nye kvalitetar til området.

Planforslaget viser at to bygg sentralt på eksisterande halvøya vert rivne. Ny 
bygningsmasse, i form at to enkeltståande bygningskroppar og ei større utviding av 
eksisterande bygg knytt til Sjøtroll AS, vil vere større i både areal og høgde.

Utfyllinga i vågen medfører at strandlinja i nord forsvinn. Planforslaget viser samstundes at 
eksisterande bygg i dette området vert rive, og dette området nytta til vegformål. Denne nye 
arealbruken vil medføre at landskapsbiletet nord i delområdet i stor grad vil verte endra, og 
området vil få ein større visuell kontakt med det store landskapsrommet enn eksisterande 
situasjon. 

I motsetnad til omgivnadane rundt, vil eksisterande einebustad og næringsbygget sør for 
denne i seg sjølv verte uendra. Det tilgrensande nærområdet er i dag prega av eit småskala 
landskap, særleg høve til den naturlege fjæra i nord. Tiltaka i planforslaget vil gi eit 
nærområde med større skala på dei ulike elementa – større bygde strukturar, større opne 
flater og nærare tilknyting til vegareal – og dette vil gi reduserte kvalitetar i landskapsbiletet.

Planforslaget er vurdert til å medføre eit lite negativt omfang.  

L4 – FV 567: For opplevinga av landskapsbiletet knytt til delområdet, vil utfyllinga i vågen 
vere den største visuelle endringa, då kvalitetane ved den fysiske nærleiken til fjordflata 
forsvinn. Planforslaget vil likevel auke den visuelle opplevingsverdien av næringsområdet 
som eit heilskapleg område. Nye ordna avkøyrsler, opparbeida, tilgrensande grønstruktur og 
ny bygd struktur med tydelege siktlinjer mot fjord og bakanforliggjande landsider vil 
strukturere området til ha eit meir oversiktleg og ordna visuelt uttrykk enn området har i dag.

 

Planforslaget er vurdert til å medføre lite til middels positivt omfang. 

O3 – Fjorden/vågen: Ved utfylling i vågen vil sjøflata i fjordrommet verte redusert, og 
strandsona langs Fotlandsvågen som heilskap vil verte mindre variert. 
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Planforslaget er vurdert til å medføre eit middels negativt omfang. 

3.2.2 Fjernverknader/ Visuelle verknader / Influensområde
Planområdet er ei halvøy i Fotlandsvågen, og i eigenskap av dette, vil tiltaka vere synlege for 
store delar av vågen. Tiltaka vil gi endra utsyn/ visuell oppleving av omgivnadane for områda 
rundt, sjølv om dei ikkje gir direkte endringar innanfor eige område. Dette gjeld særleg 
områda O1 og O2, og dei er difor omtala i det følgjande.

O1 – Vågsbotn

Frå vågsbotn er det i hovudsak sørlege del av halvøya som er tydeleg i landskapsbiletet. 
Utvidinga av kaifronten mot aust vil redusere fjordflata, sett frå dette området, og såleis også 
endre den visuelle opplevinga av flata/golvet i det store landskapsrommet.

Synsvinkelen frå vågsbotn gjer at dei to eksisterande halvøyene framstår som ei 
samanhengande strandsone, og det største tiltaket innanfor planområdet, utfylling i vågen, 
får såleis få liten til ingen påverknad på den visuelle opplevingsverdien av planområdet. 

I hovudsak vil det vere den nye bygningsmassen, som er planlagt høgare og større enn 
eksisterande, som vil utgjere den største endringa i landskapsbiletet for dette området. 
Planområdet vil framstå som eit område med større landskapsskala enn i dag. Dette vil 
likevel ikkje redusere viktig sikt mot Osterfjorden og landsidene bak.  

Bilete 7: Utsyn frå vågsbotn (kjelde: google maps)

O2 – Motståande landside

Motståande landside har planområdet som nærutsikt. Utfyllingar i sjø, båe i vågen og langs 
eksisterande sjøfront i sør, vil redusere avstanden mellom motståande landside og 
planområdet. Sjølve sjøflata er ein visuelle opplevingskvalitet for dette området, og sjølv om 
vågen og sjøflata her i dag er nytta som småbåthamn med flytebrygger, vil utfylling såleis 
redusere desse kvalitetane. 

Den rettlinja strandsone i planforslaget vil vere eit meir homogent utsyn enn eksisterande 
situasjon, og saman med at ein stor del av det som var att av naturleg strandlinje forsvinn, vil 
det nye landskapsbiletet ha mindre grad av mangfald og variasjon. 

Dette, saman med den nye bygningsstrukturen, vil endre dei visuelle karaktertrekka til eit 
planområde som i dag framstår som eit småskala og samansett område til eit område med 
større strukturar og skala. Dei bygde element vil i større grad konkurrere med den store 
bakanforliggjande fjellsida om visuell tyngde. Dei breie, opne flatane i planforslaget vil såleis i 
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denne samanheng ha ein viktig visuell verdi, for å oppretthalde visuell kontakt med 
bakanforliggjande landskap. 

Ny bygningsstruktur, inkludert romma mellom bygga, og ny strandsona vil samstundes skape 
større grad av heilskap og oversikt, og gi landskapsbiletet større grad av struktur.

Bilde 8: Utsyn frå motståande landside i dag, sør.

Figur 5: Illustrasjon av utsyn frå motståande landside, sør. Illustrasjonen er visualisert med bygningsvolum som 
synleggjer maks utbygging som planforslaget gir rom for. 

Bilde 9: Utsyn frå motståande landside i dag, nord.
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Figur 6: Illustrasjon av utsyn frå motståande landside, nord. Illustrasjonen er visualisert med bygningsvolum som 
synleggjer maks utbygging som planforslaget gir rom for.

Bilde 10: Utsyn frå innerst i vågen

Figur 7 Illustrasjon av tiltaket sett frå innerst i vågen
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Figur 8 Illustrasjon av tiltaket sett frå vegen, med eksisterande bygningar ved LOBAS i front

3.3 Konsekvensar 
Konsekvensane for landskapsbilete er vurdert i høve til verknadane av ferdig anlegg slik det 
er framstilt i plan og illustrasjonar. 

Dersom alle tiltak i planen vert gjennomført og ferdigstilt innanfor planen sine rammer, vil 
ferdig anlegg ha positive landskapsmessige verknader på den heilskaplege strukturen av 
planområdet. Tiltaka vil avbøte og reparere dei negative verknadane av tilfeldig og stykkevis 
utbygging av eksisterande næringsområde, då særleg med tanke på terrengarrondering og 
bygningsstruktur.

Dei store terrenginngrepa, ved utfyllingar i fjorden, vil redusere båe fjordflata og strandsona i 
området, og reduserer såleis særs viktige visuelle karaktertrekk ved området i dag. Samla gir 
dette negative verknader til landskapsbiletet, båe som direkte verknad i sjølve planområdet 
og som visuell verknad, særleg for motståande landside.

Storleiken på ny bygd masse vil endre karaktertrekka ved områda sett i høve til eksisterande. 
Området vil endrast frå eit småskala til eit storskala næringsområde, og sett i samanheng 
med landskapsrommet ellers i Fotlandsvågen, vil dette gi negative konsekvensar for 
landskapsbilete. Dette gjeld i særleg grad for fjernverknadane av utbygginga.

Samla sett vil planforslaget gi eit lite til middels negativ konsekvens for landskapsbiletet.

3.4  Avbøtande tiltak
FOR AVBØTANDE TILTAK VERT DET VIST TIL §5.1.9 I PLANFØRESEGNENE TIL 
REGULERINGSPLANEN.
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4 SAMANDRAG
Dagens situasjon

Planområdet ligg i Fotlandsvågen, situert nordvest på Osterøy, og omfattar i hovudsak to 
halvøyer og ein mellomliggande våg. 

Landskapsområdet Fotlandsvågen framstår som ei tydeleg sideforgreining av Osterfjorden. 
Området er omgitt av skogkledde åsar og åsdrag med spreidd busetjing. Landskapstypen 
har stor utbreiing i Hordaland og er kjenneteikna av middels store sjøflater omgitt ulike 
hovudlandformer, der større åsar er mest vanleg. Fotlandsvågen er i regional samanheng gitt 
verdiklasse 2, landskap med vanleg førekomst, basert på regional førekomst (Hordaland 
fylke) av landskapstypen.7

Planområdet er i hovudsak nytta til næringsformål. Området er i dag prega av ein manglande 
heilskapleg utbygging, der dei ulike næringsanlegga innanfor området manglar ei sameint 
utbygging. Ulik type bygningsmasse og terrengarrondering dempar dei visuelle 
opplevingskvalitetane. Særleg verdifulle visuelle karaktertrekk ved området i dag er 
nærleiken til fjordflata og strandsona langs denne.

Verknader av ferdig anlegg

Ved ferdig opparbeiding vil landformene i området verte endra i stor grad; frå to halvøyer 
med ein mellomliggande våg til ei langsgåande halvøy med ei samanhengande, meir rettlinja 
strandsone på ca 600m. 

Ferdig anlegg vil ha positive landskapsmessige verknader på den heilskaplege strukturen av 
planområdet. Tiltaka vil avbøte og reparere dei negative verknadane av tilfeldig og stykkevis 
utbygging av eksisterande næringsområde, då særleg med tanke på terrengarrondering og 
bygningsstruktur.

Dei store terrenginngrepa, ved utfyllingar i fjorden, vil redusere båe fjordflata og strandsona i 
området, og reduserer såleis særs viktige visuelle karaktertrekk ved området i dag. Samla gir 
dette negative verknader til landskapsbiletet, båe som direkte verknad i sjølve planområdet 
og som visuell verknad, særleg for motståande landside.

Storleiken på ny bygd masse vil endre karaktertrekka ved områda. Området vil endrast frå eit 
småskala til eit storskala næringsområde, og sett i samanheng med landskapsrommet ellers 
i Fotlandsvågen, vil dette gi negative konsekvensar for landskapsbilete. Dette gjeld i særleg 
grad for fjernverknadane av utbygginga.

7 Clemetsen, Uttakleiv og Skjerdal. Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke. Aurland 
Naturverkstad rapport 7-2011.
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Innledning og formål 
I perioden 04.-05.11. 2014 gjennomførte Bergens Sjøfartsmuseum marinarkeologiske 
registreringer i planområdet for Holmane næringsområde, Osterøy kommune.  
 
Foranledningen for undersøkelsene var reguleringsplan for Holmane næringsområde i 
Fotlandsvågen. Formålet er å utvide dagens næringsareal. Museet varslet krav om 
marinarkeologiske registreringer 08.04. 2014. Med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner, §§ 9 og 14, ble det derfor fra Bergens Sjøfartsmuseum som vedkommende 
myndighet, stilt krav om marinarkeologiske registreringer i søknadsprosessen. 
 
Formålet med registreringene var å vurdere tiltakets grad av konflikt i forhold til eventuelle 
marine kulturminner, samt å vurdere det maritime kulturlandskapet i det berørte området. 
 
 
Undersøkelsesområde og bakgrunn 
Vi kjenner til flere skipsvrak i området. Ved «Saltverket» nord for planområdet er det spor etter 3 
skipsvrak samt andre havnefunn som krittpipe og keramikk. I Drangevågen er det 3 skipsvrak. 
 
Undersøkelsene 
Undersøkelsene ble utført av Eirik Herdlevær Søyland og Tord Kristian Karlsen ved Bergens 
Sjøfartsmuseum, samt innleid dykker Fredrik Sivertsen. Alle er sertifisert for vitenskapelig 
dykking (klasse S eller B). Det ble benyttet selvforsynt pusteutstyr (SCUBA) med 
kommunikasjon mellom dykker og dykkeleder. Redningsdykker sto parat ved dykk. Som 
utgangspunkt for undersøkelsene ble det brukt kart fra tiltakshaver. Det ble gjennomført visuelt 
søk ved bruk av dykker i området.  
 

 
Figur 1 Oversikt over næromådet. Kart: Statkart. 
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Figur 2 Kart over undersøkt område. Kart: Statkart 
 
Resultater 
Sjøbunnen i planområdet er sterkt preget av sedimentering og industrivirksomhet. Det ble sondet 
med sondestang i planområdet men det ble ikke avdekket strukturer nedi sedimenteringen. I 
utkanten av kaianlegget sørøst i planområdet ble det funnet en del keramikk men ikke av noen 
betydning.  
 
Konklusjon 
Under de marinarkeologiske registreringene ved reguleringsområde for reguleringsplan Holmane 
næringsområde ble det ikke funnet spor etter kulturminner som er vernet av §14 i 
Kulturminneloven.  
 
Bergen, 07.11. 2014 
Eirik Søyland 
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Postboks 7800 
5020 Bergen 
E-post: bergens.sjofartsmuseum@bsj.uib.no 
Hjemmeside: www.bsj.uib.no 

Kontoradresse 
Haakon Sheteligs plass 15 
5007 Bergen 
Telefon: 55 54 96 00 
 

Bankgiro 
1602 40 76168 

Org.nr. 
980 769 798 MVA 

 

 
Hordaland Fylkeskommune 
Kulturavdelinga 
(sendast kun på e-post) 
 
Dykkar ref.  Vår ref. 14/1105/1054 M Bergen, 07.11. 2014 

 
 
Vedr. Holmane næringsområde gnr. 96 bnr. 17 m.fl., Osterøy kommune – 
Resultat frå marinarkeologiske registreringar. 
 
Vi viser til tidligare korrespondanse i saka. Museet varsla krav om marinarkeologiske 
undersøkingar i fråsegn dagsett 08.04. 2014. 
 
Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte 04.-05.11. 2014 dei marinarkeologiske undersøkingane i 
reguleringsområdet.  
 
Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminne, § 14. 
 
Vi har elles ingen andre merknader til reguleringa. 
 
Det er mogleg at det kan ligge kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at 
tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn 
skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli 
råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp 
att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil 
være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. 
 

Med vennlig helsing 
for STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM 
 
Eirik Søyland 
Sakshandsamar marinarkeologi 
 
Direkte telefon: 55549604 
E-postadresse: marinarkeologi@bsj.uib.no 
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Lonevåg beslagfabrikk AS Asplan Viak AS

FORORD
Lonevåg beslagfabrikk AS har arbeida utkast til reguleringsplan for Holmane næringsområde 
i Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Hovudformålet med planarbeidet er å utvida eksisterande 
næringsområde gjennom utfylling i sjø og legge til rette for langsiktig områdeutvikling til 
tillegg til å ta omsyn til miljø og samfunn. 

ROS-analyse er eit viktig verktøy for kunne vurdera omsyn til miljø og samfunn. Ei ROS-
analyse skal visa alle risiko- og sårbarheitstilhøve som har betyding for om arealet er egna til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringar i slike tilhøve som følgje av planlagt utbygging.

Føremålet med analysen er å gje eit oversiktleg risikobilete, og peike på kva tiltak som er 
naudsynt for at risikoen i planområdet og som følgje av tiltaket vert så låg som mogleg.

ROS-analyse er utarbeidd av Asplan Viak AS på vegne av Lonevåg beslagfabrikk AS.

Spørsmål til planarbeidet og ROS-analyse kan rettast til:

LOBAS              v/ Sigbjørn Reigstad              tlf: 40645260, sr@lobas.no 
Asplan Viak AS v/ Anna Wathne                     tlf: 48171410, anna.wathne@asplanviak.no 

Bergen, 20.05.2016/sist revidert 10.04.19

Anna Wathne
Oppdragsleiar
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1 SAMANDRAG
Den gjennomførte ROS-analysen har ikkje avdekka risiko- og sårbarheitstilhøve som er 
uakseptable. Det er 9 tilhøve som er avdekka i «ALARP-sonen» (jf. s. 5), der tiltak bør 
vurderast for å gjere risikoen / sårbarheita så lita som mogleg. Dette gjeld sårbarheit i høve til 
ekstremvind, stormflo- og havnivåstigning, ekstremnedbør, sårbar fauna/fisk, tidlegare 
forureining, avfallsdeponering, samt to hendingar som gjeld trafikkfare. Planframlegget peiker 
på avbøtande tiltak i høve desse (planføresegna §§ 2.6.1 – 2.6.10). På bakgrunn av desse 
tiltaka vurderer vi at risikoen endrast frå gul risiko til grøn og akseptabel risiko og samla 
utgjer dermed planframlegget lita risiko.
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2 BAKGRUNN
I følgje plan- og bygningslovas § 4-3 skal myndigheitene ved utarbeiding av planar for 
utbygging sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse gjennomførast for planområdet. Analysa skal 
visa alle risiko- og sårbarheitstilhøve som har betyding for om arealet er egna til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringar i slike tilhøve som følgje av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarheit merkast av i planen som omsynssone. Denne ROS-
analysen skal ivareta dette kravet i plan- og bygningslova. 

Føremålet med analysen er å gje eit oversiktleg risikobilete, og peike på kva tiltak som er 
naudsynt for at risikoen i planområdet og som følgje av tiltaket vert så låg som mogleg 
(ALARP – As low as reasonable practicable). 

Denne ROS-analysen tilfredsstiller krava etter plan- og bygningslova, men er ikkje 
gjennomført som risikovurdering etter handbøkene til Statens Vegvesen. 

For fleire detaljar om planområdet og planlagt arealbruk, vert det vist til planskildringa.
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3 METODE OG PROSESS

3.1 Overordna metodikk
Den overordna metodikken tar utgangspunkt i sivilbeskyttelseslova1, krav til risikovurderingar 
i NS 5814:20082 og plan- og bygningslova.

I følgje NS 5814:2008 er risiko eit uttrykk for kombinasjonen av sannsynet for og 
konsekvensen av ei uønskt hending. Sannsynet kan definerast som i kva grad det er truleg 
at ei hending vil inntreffa, og konsekvensen er mogleg følgje av ei uønskt hending. Uønskt 
hending er ei hending som kan føra til tap av verdiar. Dette kan gjelda til dømes liv/helse, 
miljø, materielle verdiar, funksjonar, samfunnsverdiar eller omdømme. Samanfatning av 
dette: 

Risiko = sannsyn x konsekvens

«Risikoakseptkriteriar» er ei skildring av kva risiko som vert akseptert innafor aktuell 
kommune, og desse må minst reflektera dei krav som vert stilt i ulike sektorlovar og 
forskrifter, til dømes byggteknisk forskrift (TEK10). Risikoakseptkriteriene kan uttrykkast med 
ord eller vere talfesta, eller ved ein kombinasjon av desse, til dømes som ulike sonar i ein 
risikomatrise.

Osterøy kommune har fastsatt risikoakseptkriteriar for arealplanar i kommunen3. Desse 
akseptkriteriane er nytta i denne ROS-analysen og går fram under i klassifisering av 
sannsyn, konsekvensklassifisering og risikomatrise

Klassifisering av sannsyn:

1 Sivilbeskyttelseslova - LOV-2010-06-25-45. JD (Justis og beredskapsdepartementet).
2 NS 5814:2008 – Krav til risikovurderingar, utgåve: 2 (2008-07-01).
3 Metode og akseptkriteria for ROS-analyse i samband med planarbeid. Revidert utgåve, sist dagsett 
07.09.12.

Omgrep Vekt Definisjon

Særs sannsynleg 6 Ei hending oftare enn kvart 20. år
Mykje sannsynleg 5 Ei hending pr. 20 – 100 år
Sannsynleg 4 Ei hending pr. 100 – 200 år
Noko sannsynleg 3 Ei hending pr. 200 – 1000 år
Lite sannsynleg 2 Ei hending pr. 1000 - 5000 år
Usannsynleg 1 Sjeldnare enn ei hending pr. 5000 år
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Konsekvensklassifisering:

Konsekvens Vekt Menneske Ytre miljø (luft vatn, jord) Materielle verdiar

Katastrofalt 6 Fleire enn 10 døde 
eller fleire enn 20 
alvorleg skadde

Varige og alvorlige
miljøskader av stort 
omfang. (alvorleg skade,
på td. Vatn / vassdrag, 
med konsekvensar for
eit større utslags-
område).

Fullstendig øydelegging av 
materiell, utstyr og andre 
økonomiske verdiar. 
Skadar for > kr. 20 mill. 
Varig produksjonsstans.

Kritisk 5 Inntil 4 døde, eller fare
for inntil 20 alvorleg
skadde.

Langvarig, og i verste 
fall varig alvorleg skade
på miljøet. (raudlista 
artar og naturtypar
forsvinn, bestand kraftig 
redusert)

Fullstendig øydelegging av 
materiell, utstyr og andre 
økonomiske verdiar. 
Skadar for < kr. 20 mill. 
Produksjonsstans < 6mnd.

Alvorleg 4 Inntil 5 alvorlege
personskadar eller
mange mindre
personskadar, men
med sjukefråvær,
vesentlege
helseplager og 
ubehag.

Store skadar på ytre 
miljø, som det vil ta tid å
utbetre (fleire tiår. Artar 
og naturtypar kan
forsvinne).

Tap av, og/eller kritisk 
skade på materiell, utstyr 
og andre økonomiske 
verdiar. Skadar  for < kr. 2 
mill. Produksjonsstans < 3 
mnd.

Moderat 3 Personskader som
medfører sjukemelding
og lengre fråvær.

Miljøskade av stort 
omfang men middels
alvorleg, eller; Skade av 
lite omfang, men med 
høg grad av alvor.

Alvorleg skade på materiell, 
utstyr og andre økonomiske 
verdiar. Skadar for < kr. 
200.000. Produksjonsstans 
< 1 mnd.

Liten 2 Personskade kan
førekomme, fråvær
avgrensa til bruk av
eigenmelding.

Mindre skadar på ytre 
miljø, men som naturen 
sjølv betrar på kort tid.

Mindre lokal skade på 
materiell, utstyr og andre 
økonomiske verdiar: 
Skader for < kr. 100.000. 
Produksjonsstans < 2 
veker.

Ubetydeleg 1 Ingen, eller små 
personskadar

Ingen eller ubetydeleg
skade på ytre miljø.

Små eller ingen skadar på 
materiell, utstyr og andre 
økonomiske verdiar. 
Skadar for < kr. 20.000. 
Produksjonsstans < 3 
dagar.
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Risikomatrise: 

Klassifiseringane for sannsyn og klassifiseringane for konsekvens saman med akseptkriteria 
vil gje ei risikomatrise. Når risikoanalysar er utført for alle avkryssa kombinasjonar av 
tiltak/risiko, kan resultatet visast i risikomatriser etter inndelinga liv og helse, ytre miljø og 
materielle verdiar.

Nokre av cellene i matrisene er markert med glidande overgang frå gult til rødt (striper) for å 
markere at faktisk risiko både kan ligge i gul (ALARP) sone og raud sone, eller med 
overgang grøn til gul (striper) for å markere at faktisk risiko både kan ligge i grøn sone og gul 
(ALARP) sone.

Akseptkriteria:

Eit generelt prinsipp i ROS-arbeid er at tiltak som reduserer sannsynet vert vurdert først. 
Dersom dette ikkje gjer effekt eller er mogleg, vert tiltak som avgrensar konsekvensane 
vurdert.  
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3.2 Gjennomføring av analysa
ROS-analysens sentrale delar er skildra i FylkesROS 20144:

Osterøy kommune har foreløpig ikkje mal for utarbeiding av ROS-analyse i reguleringsplanar 
Denne analysen er gjennomført etter mal for ROS-analyse utarbeida av Asplan Viak AS. 
Malen inneheld sjekkliste for alle tenkelege hendingar som kan vurderast i analysen. 
Hendingar omfattar både hendingar som kan skje innafor planområdet på grunn av 
omgjevnadene / miljøet, og hendingar som kan skje utanfor planområdet, som følgje av 
tiltaka i planen.

Det vert først vurdert om aktuell hending er aktuell for tiltaket. Er den det vert det gjort ei 
vurdering av sannsynet og ei konsekvensvurdering i høve til akseptkriteriane. Dersom 
risikoen havnar i gul eller raud sone vert det gjort ei tiltaksvurdering. Aktuelle 
datakjelder/vurderingsmetode er lista opp for dei aktuelle hendingane, og dei viktigaste 
kjeldene samanfatta i kjeldehenvisninga bakarst i dokumentet. 

4 FylkesROS Hordaland 2014 (30.12.2014)
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4 GJENNOMGANG AV SJEKKLISTE / ANALYSESKJEMA
Tenkelege hendingar, risikovurdering og moglege tiltak er samanfatta i tabell 2. For nærare 
detaljar om planområdet og planlagt arealbruk, viser vi til planskildring og plankart. 
Hendingar som er vurdert til å ha gul eller raud risiko er gitt ei utdjuping etter tabellen.
Tabell 1: Bruttoliste for moglege uønskte hendingar

Potensiell risiko forHending/Situasjon

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold Er området utsett for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1 Ekstrem vind (sterk 

storm/orkan)
Sa5/k1 Sa5/k2 Sa5/k2 Sterk vind, stormar og orkanar har ført til store 

skadar mange stader i Noreg dei siste åra, ikkje 
minst på Vestlandet. Det er venta ein liten auke i 
sannsynet for kraftige stormar og orkanar, gjerne 
i kombinasjon med høge nedbørsmengder, 
spring- og stormflo. Dette fører til fleire og større 
skadar på materiell og infrastruktur.

Risiko er her knytt til skadar på bygg og lausøre 
som følgje av periodar med sterk vind. 

Risikoreduserande tiltak: 
Gode rutinar for sikring og eventuelle 
vinddempande konstruksjonar. Bygge solide 
bygg etter TEK17.  

Kjelde: FylkesROS 2015. 

2 Maksimal stormflod + 
havnivåstigning

Sa5/k1 Sa5/k1 Sa5/k2 I følge rapporten «Havnivåstigning og stormflo - 
samfunnssikkerhet i kommunal 
planlegging»(DSB, 2016) vil vann-nivå i 
planområdet, ved 200 års 
stormflod(sikkerheitsklasse 2/Tek 17) med 
klimpåslag, ligge 206 cm over nomallnull 
NN2000 og ved 1000 år 
stormflod(sikkerheitsklasse 3/Tek 17)  med 
klimapåslag ligge på 213 cm.

I høve til fremherskande vindretning og 
planområdet sin plassering vil bølger i svært liten 
grad verka inn på tiltaket.  Nye bygg vil i tillegg 
ligge i «le» av eksisterande næringsbygg.

Risikoreduserande tiltak:
Det tas høgde for ekstremvannstand i 
utbygginga, planeringen er lagt på kote 3, ny 
byggehøyde 3,1

Kjelde: «Havnivåstigning og stormflo - 
samfunnssikkerhet i kommunal 
planlegging»(DSB, 2016)

3 Radongass Sa2/k3 Sa2/k1 Sa2/k1 Bygteknisk forskrift (TEK10) skal følges. Det er 
en bygning for varig opphald i planområdet. 
Dette bygget er eksisterande bustad og det vert 
ikkje lagt ikkje til rette for nytt bustadformål i 
planforslaget. 

Det er ingen registreringer i tilgjengelige 
databaser for temaet.  

Kilde: Miljostatus.no
4 Ekstremnedbør – Sa5/k1 Sa3/k2 Sa3/k2 Nedbørsendring fram mot år 2100 er mellom 20-
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

elveflom/flomskadar 25% (auke). Faren for skred vil med dette også 
auke.

Skredfarekartlegging er utført og konklusjonen at 
det vurderte området tilfredsstiller lovverket sitt 
krav til sikkerhet mot skred for nybygg i 
sikkerhetsklasse S2, der årlig sannsynlighet for 
skred ikkje må overskride 1/1000. Tilhøyrande 
uteareal tilfredsstillar krav til sikkerhet mot skred 
for sikkerhetsklasse S1, der årleg sannsynlighet 
ikkje må overskrida 1/100.

Faresonar er lagt inn i plankartet og føresegner.

Flomvegar er vist på VA-rammeplanen, med 
avrenning mot sjø, desse vil ivareta 
avrenning/flomvann ved store nedbørsmengder.

Kjelde: Utført skredfarekartlegging (vedlegg til 
planskildringen), og miljostatus.no

5 Masseras/utglidingar Sjå pkt. 4 og 6.

6 Snø-/isras og 
lausmasseskred

Sa3/k2 Sa3/k2 Sa3/k2 Det er ikkje registrert skredhendingar i eller ved 
planområdet men planområdet inngår i eit 
aktsomheitsområde for snøskred og 
lausmasseskred (både utløysningsområde og 
utløpsområde). Sjå figur (øvre bilde er snøskred 
og nedre bilde er lausmasseskred).

Det er ingen registrerte hendingar i det kartlagde 
området, og dersom det vert utløyst snøskred 
eller laumasseskred fra noen av løsneområda 
som ligger utanfor planområdet vurderer vi at 
disse ikkje vil nå inn i planområdet (kjelde: utført 
skredfarekartlegging). 

Det vurderte området tilfredsstiller lovverket sitt 
krav til sikkerhet mot skred for nybygg i 
sikkerhetsklasse S2, der årlig sannsynligheit for 
skred ikkje må overskride 1/1000. 
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

Vi vurderer at faren for skred er mindre enn det 
aktsomhetskarta for snøskred og 
lausmasseskred antyder.

Det er ikkje registrert skredhendingar for 
lausmasser i eller ved planområdet men 
planområdet inngår i eit aktsomheitsområde for 
lausmasseskred (både utløysningsområde og 
utløpsområde). Sjå figur.
Det er ingen registrerte hendingar for i det
kartlagde området, og dersom det vert utløyst
lausmasseskred fra noen av løsneområda som 
ligger utanfor planområdet vurderer vi at disse 
ikkje vil nå inn i planområdet. Det vurderte 
området tilfredsstiller lovverket sitt
krav til sikkerhet mot skred for nybygg i
sikkerhetsklasse S2, der årlig sannsynligheit for
skred ikkje må overskride 1/1000.
Vi vurderer at faren for skred er mindre enn det
aktsomheitskarta for lausmasseskred antyder.

Kjelde: Utført skredfarekartlegging (vedlegg til 
planskildring), og miljostatus.no

7 Fjellskred/steinsprang Sa3/K1 Sa3/k2 Sa3/k2 Det er ikkje registrert skredhendingar i eller ved 
planområdet men planområdet inngår i eit 
aktsomheitsområde for steinsprang 
(utløpsområde, dvs. terreng nedanfor 
utløsningsområdene som kan nås av 
steinsprang). Sjå figur.

I det kartlagde området er løsneområdene for 
steinsprang vurdert til å gi utløp ned på fv. 567 
med årlig skredsannsynlighet >1/100.

Det vurderte området tilfredsstiller derfor ikkje 
lovverket sitt krav til sikkerhet mot skred for 
nybygg i sikkerhetsklasse S2, der årlig sannsyn 
for skred ikkje må overskride 1/1000. Dette 
gjelder likevel berre for området langs fv. 567 og 
ikkje ved planlagt næringsbyggareal (for 
utdjuping av dette, sjå skredfarekartlegginga, 
vedlegg Faresonekart).

Kjelde: Utført skredfarekartlegging (vedlegg til 
planskildring), og miljostatus.no.

8 Skog-/lyngbrann Nei Det ligg ikkje føre data på skogbrannhendingar 
eller fare for slike i området.

Kjelde: dirnat.no
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

Sårbare objekt/område. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

9 Naturvernområde Nei Kjelde: dirnat.no

10 Sårbar flora Sa1/k1 Sa1/k1 Sa1/k1
Ingen verdifulle naturtypar vert råka av tiltaket. 
Arealbeslag på land er små, men i strandsona 
vert dei betydelege. Sidan delar av strandsona 
er påverka av inngrep frå før, vurderast 
verknaden å vere middels til liten negativ i 
driftsfasen. Støy og forstyrringar i anleggsfasen 
vil truleg ha liten negativ verknad. 

Det er registrert 1 sårbar art utanfor planområdet 
(sjå kart). Skoddelav (på fjellet).

For utdjupande informasjon om emnet, sjå KU-
rapporten om Naturmiljø, vedlegg g til 
planskildringa.

Kjelder: dirnat.no (kartlag: artsdatabanken) og 
KU-rapport om Naturmiljø, vedlegg g til 
planskildringa.

11 Sårbar fauna/fisk Sa5/k2
I anleggsfasen kan støy og forstyrringar ha 
negativ verknad for raudlista fugl, særleg i 
hekkeperioden. Tiltaket vil medføre noko 
arealbeslag og tapt leveområde i driftsfase som 
vert vurdert å ha middels til liten negativ verknad 
for raudlisteartar. Det let seg ikkje gjera med 
avbøtande tiltak for dette.

I anleggsfasen vil spreiing av stadeige forureina 
sediment, steinstøv og sprengstoffrestar, samt 
sprengingsarbeid kunne ha middels negativ 
verknad for fisk og gyteområde for torsk i 
området.

Arealbeslag i driftsfasen er det ikkje venta 
negative verknader for gyteområde for torsk. Det 
er ikkje venta at tiltaket vil medføre betydelege 
endringar av kvaliteten på heile gyteområdet, då 
Fotlandsvågen berre utgjer ein liten del av dette. 

For låssettingplassar vil det vere middels negativ 
verknad i anleggsfasen for fisk og ingen negative 
verknader i driftsfasen. 

Risikoreduserande tiltak:
Verknad av spreiing av stadeige sediment, samt 
tilførslar av finpartiklar frå utfylte massar, vil 
normalt kunne reduserast med 
oppsamlingsskjørt / lenser utanfor 
utfyllingsområdet. Då det er stadvis sterk 
forureining i området vil ein fyrst og fremst tilrå 
tildekking av sedimentet i utfyllingsområdet for å 
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

hindre spreiing av miljøgifter og for å redusere 
skadeverknader for marint biologisk mangfald og 
naturressursar. 

Kysttorsk gyt i tidsrommet frå februar til april og 
det vil vere viktig å utøve særskild aktsemd i 
denne perioden for å hindre spreiing av 
miljøgifter og auka turbiditet frå utfylling og 
avrenning frå anleggsarbeidet.

Dersom tiltak i det aktuelle planområdet vert 
realisert vil det vere nyttig å etablere eit 
overvakingsprogram i anleggsperioden for 
eventuelle påverknadar for gyteområdet for 
torsk. Aktuelle overvåkingsparametrar i samband 
med gjennomføring av tiltak vil kunne vere 
måling av turbiditet, vassprøvar for miljøgifter og 
sedimentfeller.

Krav til risikoreduserande tiltak (nemnt over) er 
inkludert i føresegna. Sjå §§ 2.6.1 og 2.6.2.

For utdjupande informasjon om emnet, sjå KU-
rapporten om Naturmiljø, vedlegg g til 
planskildringa.

Kjelde: KU-rapport om Naturmiljø, vedlegg g til 
planskildringa.

12 Vassdragsområde  Sa2/k1 Sa2/k1 Planområdet inngår ikkje i vassdragsområde. 

Det passerar ein elv/bekk under bygget til 
Sjøtroll (sjå kart). Denne går i røyr frå vestsida 
av vegen og heilt ut i vågen (sjå bilete).

Tiltenkt utbygging på Sjøtroll-tomten (sjå 
illustrasjonsplan) viser utviding av kai-fronten og 
bygg. Det vert viktig å sikra tilhøve til den 
røyrgåande bekken ved utbygging og i driftsfase. 
Dette vert sikra gjennom krav til prosjektering og 
utbyggar.

Sjøtroll
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

 

13 Fornminne (automatisk 
freda)

Ingen funn i databaser.

Kjelde: dirnat.no (kartlag: Riksantikvaren) og KU-
rapporten Marinarkeologiske registreringar, 
vedlegg i til planskildringa.

14 Kulturminne/-miljø
Ingen funn i databaser.

Kjelde: dirnat.no (kartlag: Riksantikvaren) og KU-
rapporten Marinarkeologiske registreringar, 
vedlegg i til planskildringa.

Omgjevnadar

15 Naturlege 
terrengformasjonar som 
utgjer spesiell fare (stup 
o.a.)

Sa1/k2 Utanfor planområdet vest for FV 567 er det fleire 
skrentar og stup (jf. kart).

Det ferdast ikkje menneske i desse områda. 
Rasfare frå områda er kommentert i punkt 4 – 7.

Kjelde: Asplan Viak-kartet (Asplan Viak si 
kartløysing).

16 Regulerte vassmagasin 
med spesielle fare for 
usikker is

Ikkje aktuelt.

17 Risikofylt industri i 
nærleiken

Ingen kjende.

18 Avfallsbehandling i 
nærleiken

Ingen kjende

19 Oljekatastrofeområde Ingen kjende.

20 Forureiningskjelder i 
nærleiken

Ingen kjende

21 Støv og støy frå industri 
eller andre kjelder.

Sa6/K2 Sa6/K1 Sa6/K1 Gjeldande støyretningslinjer er satt som 
føresegner og sikrar dermed at retningslinene 
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

skal følgjast. Reguleringsføresegnene setter 
krav til støymålingar både i anleggs- og 
driftsfasen og set krav til støy i både anleggs- og 
driftsfasen. Det er også satt krav til 
kompenserande tiltak dersom grensene 
overskridast. Ovannemnte er sikra i §§ 2.6.6 – 
2.6.8.

Nødvendige tiltak mot støv i forbindelse med 
anleggsverksemd sikrast i krav til entreprenør.

22 Høgspentline 
(elektromagnetiske felt)

Sa1/k2 Sa1/k2 Sa1/k2 Planområdet får straum frå hovudleidninga vest 
for fylkesvegen (sjå kart). 

Nokre leidningar vidareførast via lyktestolpar 
langs vegen og inn i planområdet ulike stader 
(sjå eksemplar på dette under).

Dersom tiltenkt utbygging set føre omlegging 
eller ny-etablering av transformator må 
eventuelle omsynssonar visast i plankartet. 
Føresegna set krav til at eventuell etablering av 
transformator innan planområdet etablerast etter 
dei reglar som gjeld for dette (jf. § 1.2.1).

Kjelde: Asplan Viak-kartet (Asplan Viak si 
kartløysing).

23 Er annan bruk i nærleiken 
skadelidande som følgje 
av tiltaket?

Ingen kjende.

Overordna infrastruktur
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

24 Vil tiltaket medføre auka 
belastning på eks. 
vegnett?

Tiltaket vil ikkje medføra vesentleg auke i 
trafikken (estimert til ca. 10% auke på fv567, jf. 
planskildringa).

Kjelde: planskildringa.

25 Er det trafikkfarleg tilkomst 
til området?

Sa6/k2 Sa6/k2 Sa6/k2 Hele FV567-strekket som inngår i planområdet 
er smal og til tider uoversiktleg. Dette utgjer ein 
viss trafikkfare. Det er registrert 2 bilulukker på 
vegstrekket men om det skyldast vegstandard 
eller ikkje vitast ikkje. 

Risikoreduserande tiltak:
Planframlegget legg til rette for oppgradering av 
alt veganlegg innan planområdet til vegnormal-
standard. Det er sanert ein avkjørsel til 
næringsområdet(direkte til BN3), ein er 
innsnevra for å gje ein tryggare løysing (til BN4) 
og ein er flytta for å gje betre sikt(til BN2 og 
sørlige del av BN1). Dei registrerte ulykkene er i 
nærleiken av den sanerte og den innsnevra 
avkjørsla, dette vil truleg bedra tryggleiken.

Kjelde: Vegkart.no 

26 Vil tiltaket medføre auka 
belastning på hamn, 
kaianlegg?

Sa6/k1 Sa6/k1 Sa4/k1 Planframlegget legg til rette for at større båtar 
kan bruka kaianlegget ved å oppgradera / utvida 
kaien. Planframlegget i seg sjølve legg ikkje til 
rette for auka anløps-frekvens på kaien.

27 Sjukehus/-heim, kyrke i 
nærleiken som vert 
påverka av tiltaket?

Nei

28 Utrykkingstid 
Brann/politi/ambulanse

Sa6/k1 Sa6/k1 Sa6/k1 Vil ikkje få negative konsekvensar. Betre 
adkomsttilhøve og tilgjenge til sjø for utrykking. 
Brannbil er lokalisert i eksisterande 
næringsbygg, brannvesenet leiger plass hos 
LOBAS.

29 Er vassforsyninga i 
området utsett som følgje 
av tiltaket.

Sa2/k2 Sa2/k2 Sa2/k2
Vassforsyninga i området vurderast å ha god 
kapasitet. Alle bygg skal koplast på offentleg 
vassforsyning og basert på talet på 
parkeringsplassar antar ein at det vidare at det i 
framtida vil vere rundt 60 personar som har sin 
arbeidsplass i planområdet. Det er berre Sjøtroll 
som har trong for vatn i produksjonen og dette 
vert dekka via dei to eksisterande separate 
vassleidningane i sjø DN250 og DN500 i den 
sørlige enda av planområdet. Dette 
vassforbruket inngår derfor ikkje i berekninga av 
vassbehovet. 

Det totale maksimale vassbehovet forventast ut 
frå berekninga å liggja på ca. 0,7 l/s, men 
ettersom det inngår ein del antakelse i 
berekninga og det enno er uvisst om bygga skal 
sprinklast, må endeleg dimensjonering av 
leidningar inn til bygg og plassering av 
vassleidningane derfor avklarast i 
detaljprosjekteringa.

Kjelde: VA-rammeplan, vedlegg e) til 
planskildringa.

30 Forsvarsområde Nei
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

31 I konflikt med farlei? Sa3/k1 Sa1/k1 Sa3/k1 Planforslaget set føre utviding av kaiareal ut mot 
eksisterande farlei. Tiltenkt utviding vil ikkje 
forringa eksisterande farlei i Fotlandsvågen.

Tidlegare bruk

32 Er området forureina frå 
tidlegare verksemd?

Sa2/k2 Sa4/k3 Utførde undersøkingar (innleiande 
miljøundersøking og undersøking av naturmiljø) 
viser forureining i grunnen med høge 
konsentrasjonar av miljøgifter og behov for 
vidare miljøtekniske grunnundersøkelser 
innanfor planområdet som må avklare kva som 
eventuelt finnes av forureining i grunnen, og kva 
som i så fall må treffes av tiltak ved bygging.

Skissa over viser forslag til områder for nærmare 
miljøtekniske grunnundersøkelser i 
prosjekteringsfase av bygging/graving på 
eksisterande landareal. Areala er sirkla inn med 
grøn strek.

Det er også behov for miljøkartlegging av bygg 
som skal rives og/eller rehabiliterast. Denne 
kartlegginga må gjørast tidlegast to år før sjølve 
arbeidet med rivinga og rehabiliteringa skal 
starte. Det er sannsynlig at det er bygnings-
materialar som innehelder helse- og miljøfarlige 
stoffer, som bl.a. asbest og PCB, som må 
handterast spesielt ved riving/rehabilitering.

Risikoreduserande tiltak:
- Det er satt krav i føresegna til nærmare 

undersøkingar av eventuell forureining i 
grunnen og eventuell tiltaksplan som følgje 
av eventuelle funn i undersøkingane, jf. §§ 
2.6.1 og 2.6.2. 

- Det er satt krav i føresegna til 
miljøkartlegging av bygg som skal rivast og/ 
eller rehabiliterast og at denne skal gjerast 
tidlegast 2 år før sjølve arbeidet med 
rivinga og rehabiliteringa tek til, jf. § 2.6.3. 

- Det er satt krav i føresegna til 
miljøsaneringsplan for rivningstiltak som tek 
utgangspunkt i funna i miljøkartlegginga og 
utførast iht. til forureiningslova m / forskrift, 
jf. § 2.6.4. 

- Det er satt krav i føresegna til avfallsplan, jf. 
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

2.6.5.

Kjelde: Rapport – Innleiande miljøundersøkingar, 
vedlegg f til planskildringa.

33 Finst gruver /opne sjakter, 
steintipper mv?

Ingen kjende.

34 Industriverksemd, 
herunder 
avfallsdeponering?

Sa2/k2 Sa4/k3
I tillegg til det som er omtala i pkt. 32 har det 
vore brenning av avfall fra møbelproduksjon, i 
tillegg til at andre aktørar truleg dumpet avfall på 
staden, for brenning. Antatt avfallsdeponering 
tok slutt ca. 2011. Avfalls- og forbrennings-rester 
fjernet av Oster Transport & Entrepr. (ifølge 
dem).

Risikoreduserande tiltak:
Sjå pkt. 32  

Verksemdsrisiko Medfører planen/tiltaket:  

35 Fare for akutt forureining Sa1/k2 Sa5/k2 Sa1/k1 Båt-anløp kan vera kjelde til akutt forureining.

36 Støy og støv frå trafikk Sa3/k2 Sa3/k2 Gjeldande støyretningslinjer er satt som 
føresegner og sikrar dermed at retningslinene 
skal følgjast. Reguleringsføresegnene setter 
krav til støymålingar både i anleggs- og 
driftsfasen og set krav til støy i både anleggs- og 
driftsfasen. Det er også satt krav til 
kompenserande tiltak dersom grensene 
overskridast. Dette er sikra i §§ 2.6.6 – 2.6.8.

37 Støy og støv frå andre 
kjelder 

Sa2/k2 Sa2/k2 Sjå pkt. 36

38 Forureining til 
sjø/vassdrag

Sa2/k2 Sa2/k2 Bedrifter er pålagt å følgja gjeldande reglar for 
forureining. Mindre utslepp kan likevel hende.

39 Risikofylt industri mm 
(kjemikaliar/eksplosiv osv)

Sa2/k2 Sa2/k2 Sa2/k2
- Gass med høgt trykk vil i avgrensa omfang 

bli oppbevart på området. 
- Kjemikaliar frå verksemd. 
- Eksplosjon på høgspent / trafo
- Mv..

Risiko vert handtert av gjeldande krav og 
retningsliner til verksemda.

40 Meir transport med farleg 
gods 

Sa2/k1 Sa2/k1 Sa2/k1 Planframlegget legg ikkje til rette for vesentleg 
større biltrafikk. Det er heller ikkje planlagt 
næringsverksemd som genererer transport med 
farlig gods.

41 Auka trafikkulukkesrisiko 
utanfor planområdet

Sa2/k2 Sa2/k2 Sa2/k2 Planframlegget legg ikkje til rette for vesentleg 
større biltrafikk og legg til rette for oppgradering 
av vegsystemet i tråd med vegnormalar for dette 
(jf. planskildringa).

42 Usikre avkøyringar? Sa2/k2 Sa1/k1 Sa2/k2 Planframlegget legg til rette for avkøyringar 
utforma etter vegnormalen (sjå planskildringa).

43 Anna trafikkfare? Ingen kjende.

Ulovleg verksemd
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Hending/Situasjon Potensiell risiko for Kommentar/Tiltak

Liv og 
helse

Ytre 
miljø

Materiel
le 
verdiar

44 Er tiltaket i seg sjølv eit 
sabotasje-/terrormål?

Nei.

45 Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærleiken? 

Ingen kjende.

Spesielle høve ved utbygging/gjennomføring

46 Trafikkulukke ved 
anleggsgjennomføring

Sa3/k3 Sa2/k1 Sa2/k1 Anleggstrafikk inn og ut av området kan medføre 
redusert trafikksikkerhet. 

Risikoreduserande tiltak:
Det vert sett krav til entreprenør og HMS-plan i 
forbindelse med anleggsarbeid.

Det er også satt krav i føresegna til sikringsplan 
for området i bygge- og anleggsperioden, jf. § 
2.6.11.

47 Etablering av teknisk 
infrastruktur

Sa2/k2 Sa2/k2 Sa2/k2 Føresegna set krav til at eventuell etablering av 
transformator innan planområdet etablerast etter 
dei reglar som gjeld for dette (jf. § 1.4.1).

48 Sprengingsulukke 
(sprut/vibrasjon)

Sa2/k2 Sa2/k2 Sa2/k2
Sikra gjennom krav til entreprenør 
(sprengingsplan). 
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5 RISIKOBILETE OG AVBØTANDE TILTAK 
KONSEKVENS

Ufarleg Liten Moderat Alvorleg Kritisk KatastrofaltRISIKOMATRISE
Liv og helse K1 K2 K3 K4 K5 K6

Særs sannsynleg Sa6 26,28 21, 25

Mykje sannsynleg Sa5 1,2,4

Sannsynleg Sa4

Noko sannsynleg Sa3 7,31 6,36 46

Lite sannsynleg Sa2 40 29,32,34,37, 
38,39,40,41,42, 
47, 48

3SA
N

N
SY

N

Usannsynleg Sa1 10 15,22,35

Tabell 2: Endeleg risikovurdering for Liv og helse 

KONSEKVENS

Ufarleg Liten Moderat Alvorleg Kritisk KatastrofaltRISIKOMATRISE
Ytre miljø

K1 K2 K3 K4 K5 K6
Særs sannsynleg Sa6 21,26,28 25

Mykje sannsnyleg Sa5 2 1,11,35

Sannsynleg Sa4 32,34

Noko sannsynleg Sa3 4,6,7, 36

Lite sannsynleg Sa2 3,12,40,46 29,35,37,38,39, 
40,41,47,48

SA
N

N
SY

N

Usannsynleg Sa1 10,31,42 22

Tabell 3: Endeleg risikovurdering for Ytre miljø 

KONSEKVENS
Ufarleg Liten Moderat Alvorleg Kritisk KatastrofaltRISIKOMATRISE

Materielle verdiar K1 K2 K3 K4 K5 K6
Særs sannsynleg Sa6 21,28 25

Mykje sannsnyleg Sa5 1,2

Sannsynleg Sa4 26

Noko sannsynleg Sa3 31 4,6,7,25

Lite sannsynleg Sa2 3,12,40,46 29,39,40,41,42, 
47, 48

SA
N

N
SY

N

Usannsynleg Sa1 10,35 22

Tabell 4: Endeleg risikovurdering for Materielle verdiar 

Generelt risikobilete som går fram av tabell 2-4 visar at det ikkje er hendingar/tilhøve som 
utløyser høg risiko i risikovurderinga. Det er hendingar/tilhøve som vil gi middels risiko, og 
desse omtales nærare under.
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Nr. + Hending Avdekka risiko i gul sone Avbøtande tiltak
1.   Ekstremvind Skadar på bygg, lausøre og 

vegetasjon.
Bygg og lausøre: Gode rutinar for 
sikring og eventuelle 
vinddempande konstruksjonar. 
Bygge solide bygg etter TEK10.

Vegetasjon: Uhensiktsmessig.
2.   Stormflo og   
      havnivåstiging

100-års stormflo i 2100 med 
opptil 221-276 cm høgare 
vannstand og havnivå 53-108 cm 
høgare enn 0-nivå.

Planering vert lagt på kote 3 i 
reguleringsplanen.

11. Sårbar fauna/fisk I anleggsfasen vil spreiing av 
stadeige forureina sediment, 
steinstøv og sprengstoffrestar, 
samt sprengingsarbeid kunne ha 
middels negativ verknad for fisk 
og gyteområde for torsk i 
området.

For låssettingplassar vil det vere 
middels negativ verknad i 
anleggsfasen for fisk og ingen 
negative verknader i driftsfasen. 

I anleggsfasen kan støy og 
forstyrringar ha negativ verknad for 
raudlista fugl, særleg i 
hekkeperioden. Tiltaket vil medføre 
noko arealbeslag og tapt 
leveområde i driftsfase som vert 
vurdert å ha middels til liten negativ 
verknad for raudlisteartar. Det let 
seg ikkje gjera med avbøtande 
tiltak for dette.

I anleggsfasen vil spreiing av 
stadeige forureina sediment, 
steinstøv og sprengstoffrestar, samt 
sprengingsarbeid kunne ha middels 
negativ verknad for fisk og 
gyteområde for torsk i området.

Arealbeslag i driftsfasen er det ikkje 
venta negative verknader for 
gyteområde for torsk. Det er ikkje 
venta at tiltaket vil medføre 
betydelege endringar av kvaliteten 
på heile gyteområdet, då 
Fotlandsvågen berre utgjer ein liten 
del av dette. 

For låssettingplassar vil det vere 
middels negativ verknad i 
anleggsfasen for fisk og ingen 
negative verknader i driftsfasen. 

Risikoreduserande tiltak:
Verknad av spreiing av stadeige 
sediment, samt tilførslar av 
finpartiklar frå utfylte massar, vil 
normalt kunne reduserast med 
oppsamlingsskjørt / lenser utanfor 
utfyllingsområdet. Då det er stadvis 
sterk forureining i området vil ein 
fyrst og fremst tilrå tildekking av 
sedimentet i utfyllingsområdet for å 
hindre spreiing av miljøgifter og for 
å redusere skadeverknader for 
marint biologisk mangfald og 
naturressursar. 

Kysttorsk gyt i tidsrommet frå 
februar til april og det vil vere viktig 
å utøve særskild aktsemd i denne 
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perioden for å hindre spreiing av 
miljøgifter og auka turbiditet frå 
utfylling og avrenning frå 
anleggsarbeidet. Dersom tiltak i det 
aktuelle planområdet vert realisert 
vil det vere nyttig å etablere eit 
overvakingsprogram i 
anleggsperioden for eventuelle 
påverknadar for gyteområdet for 
torsk. Aktuelle overvakings-
parametrar i samband med 
gjennomføring av tiltak vil kunne 
vere måling av turbiditet, 
vassprøvar for miljøgifter og 
sedimentfeller.

Krav til risikoreduserande tiltak (i 
høve det som går fram over) er 
inkludert i føresegna. Sjå §§ 2.6.1 
og 2.6.2.

21. Støv og støy frå 
industri eller andre 
kjelder.

Støy og støv i anleggsfasen har 
høgare grenseverdiar  enn i 
permanent situasjon.  Dette kan 
gi helseutfordringar om det vert 
buande folk i bustaden innafor 
planområdet

Gjeldande støyretningslinjer er satt 
som føresegner og sikrar dermed at 
retningslinene skal følgjast. 
Reguleringsføresegnene setter krav 
til støymålingar både i anleggs- og 
driftsfasen og set krav til støy i 
både anleggs- og driftsfasen. Det er 
også satt krav til kompenserande 
tiltak dersom grensene 
overskridast. Dette er sikra i §§ 
2.6.6 – 2.6.8.
Nødvendige tiltak mot støv i 
forbindelse med anleggsverksemd 
sikrast i krav til entreprenør.

25.Er det trafikkfarleg 
tilkomst til området?

Hele FV567-strekket som inngår 
i planområdet er smal og til tider 
uoversiktleg. Dette utgjer ein viss 
trafikkfare. Det er registrert 2 
bilulukker på vegstrekket men 
om det skyldast vegstandard 
eller ikkje vitast ikkje. 

Risikoreduserande tiltak:
Planframlegget legg til rette for 
oppgradering av alt veganlegg 
innan planområdet til vegnormal-
standard. Det er sanert ein 
avkjørsel til næringsområdet(direkte 
til BN3), ein er innsnevra for å gje 
ein tryggare løysing (til BN4) og ein 
er flytta for å gje betre sikt(til BN2 
og sørlige del av BN1). Dei 
registrerte ulykkene er i nærleiken 
av den sanerte og den innsnevra 
avkjørsla, dette vil truleg bedra 
tryggleiken.

Kjelde: Vegkart.no 
32. Tidlegare forureining Utførte undersøkingar 

(innleiande miljøundersøking og 
undersøking av naturmiljø) viser 
forureining i grunnen med høge 
konsentrasjonar av miljøgifter og 
behov for vidare miljøtekniske 

Det er satt krav i føresegna til 
nærmare undersøkingar av 
eventuell forureining i grunnen og 
eventuell tiltaksplan som følgje av 
eventuelle funn i undersøkingane, 
jf. §§ 2.6.1 og 2.6.2. 
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grunnundersøkelser innanfor 
planområdet som må avklare kva 
som eventuelt finnes av 
forureining i grunnen, og kva 
som i så fall må treffes av tiltak 
ved bygging.

Det er sannsynlig at det er 
bygnings-materialar som 
innehelder helse- og miljøfarlige 
stoffer, som bl.a. asbest og PCB, 
som må handterast spesielt ved 
riving/rehabilitering.

Det er satt krav i føresegna til 
miljøkartlegging av bygg som skal 
rivast og/ eller rehabiliterast og at 
denne skal gjerast tidlegast 2 år før 
sjølve arbeidet med rivinga og 
rehabiliteringa tek til, jf. § 2.6.3. 
Det er satt krav i føresegna til 
miljøsaneringsplan for rivningstiltak 
som tek utgangspunkt i funna i 
miljøkartlegginga og utførast iht. til 
forureiningslova m / forskrift, jf. § 
2.6.4. 

Det er satt krav i føresegna til 
avfallsplan, jf. 2.6.5.

34. Avfallsdeponering Brenning av avfall fra 
møbelproduksjon, i tillegg til at 
andre aktørar truleg dumpet 
avfall på stede, for brenning. 
Antatt avfallsdeponering vart 
avslutta ca. 2011. Avfalls- og 
forbrenningsrester fjernet av 
Oster Transport & Entrepr. 
(ifølge dei).

Se punkt 32.

35. Fare for akutt 
forureining

Akutt forureining frå båtar kan 
skje.

Vanskeleg å sett krav utover det 
som ligg i lovverket.

46. Trafikkulukke ved  
anleggsgjennomføring

Anleggstrafikk inn og ut av 
området kan medføre redusert 
trafikksikkerhet. 

Det vert sett krav til entreprenør og 
HMS-plan i forbindelse med 
anleggsarbeid.

Det er også satt krav i føresegna til 
sikringsplan for området i bygge- og 
anleggsperioden, jf. § 2.5.10.
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6 KJELDER OG SENTRALE GRUNNLAGSDOKUMENT
 Risikoakseptkriteriar for Osterøy kommune
 NS 5814:2008 – Krav til risikovurderingar
 NGU – Arealis
 NGU - radonkart
 NVE - www.skredatlas.nve.no 
 NVE - Atlas
 Statens Vegvesen – Vegkart.no
 www.artsdatabanken.no
 Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning
 Riksantikvaren – Fredete bygninger, SEFRAK-bygninger
 Klima- og forureiningsdirektoratet – grunnforureining.
 KU-ROS til Arealdelen til kommuneplanen.
 FylkesROS 2015
 Rapporten Havnivåstigning (DSB 2009)
 Miljostatus.no
 Dirnat.no
 KU-rapport: Naturmiljø, vedlegg g til planskildringa
 KU-rapport: Innleiande miljøundersøkingar, vedlegg f til planskildringa
 Asplan Viak – kartet
 Planskildringa
 Skredfareutgreiing, vedlegg k) til planskildringa

http://www.skredatlas.nve.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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SAMMENDRAG 

Lonevåg beslagfabrikk AS (LOBAS) har startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for næringsområde i 
Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å utvide næringsarealet ved utfylling i bukta og 
ny kai/sjøfront framfor eksisterende næringsområde. Planen utløser krav om konsekvensutredning og som del av 
dette har Multiconsult på oppdrag fra Asplan Viak AS utført geotekniske grunnundersøkelser på sjø. 
Foreliggende notat gir en innledende vurdering av mulighet for utfylling i området og et overslag over fyllingsvolum. 
Resultatene fra grunnundersøkelser viser at det i undersøkelsespunktene i bukta er løst lagrede masser av gytje over 
silt/siltig leire med mektighet på mellom 0,0 og 5,3 m innerst. Ytterst er det antatt bart berg.  
Langs eksisterende næringsareal er det i ett sonderingspunkt i midtre del av området en løsmassemektighet på 5,6 m 
med gytje over et tynt lag av morene på antatt berg. I resten av sonderingspunktene er det liten løsmassemektighet. 
For området inne i bukta er det i sonderingspunktene registrert gytjemasser som må fortrenges, noe som medfører en 
labil fyllingsfront og fare for utglidning.  
Langs eksisterende næringsområde er det i sonderingspunktene liten løsmassemektighet bortsett fra i ett punkt der 
det er registrert betydelige mengder med gytje. En må anta at det kan være større mengder med gytje som må 
fortrenges der fyllingen kommer ut i området der sjøbunnen flater ut. 
Dette medfører at massene hovedsakelig anbefales lagt ut fra lekter eller ubemannet doser for å ivareta sikkerheten 
med tanke på liv og helse. I områder lengst inne ved land langs eksisterende næringsområde der det er registrert liten 
løsmassemektighet kan det være mulig å legge ut massene med gravemaskin fra endetipp, men risikoen for utglidning 
må vurderes. I områder lengst nordvest og sørøst i bukta vil det antakelig være for liten dybde til å bruke splittlekter, 
for å få tilfredsstillende sikkerhet ved utleggingen vil det beste være å bruke fjernstyrt bulldoser i dette området, 
alternativt stor gravemaskin med lang arm. 
Beregningene gir følgende overslag over fyllingsvolum: 
Oppfylling i bukta:                                      ca. 46 500 m3  
Utenfor eksisterende næringsområde:  ca. 61 000 m3 
Totalt:                                                           ca. 107 500 m3  

1 
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1 Innledning 
Lonevåg beslagfabrikk AS (LOBAS) har startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for 
næringsområde i Fotlandsvåg i Osterøy kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å utvide 
næringsarealet ved utfylling i bukta og ny kai/sjøfront framfor eksisterende næringsområde. Planen 
utløser krav om konsekvensutredning og som del av dette har Multiconsult på oppdrag fra Asplan 
Viak AS utført geotekniske grunnundersøkelser på sjø. 

Foreliggende notat gir en innledende vurdering av mulighet for utfylling i området og et overslag 
over fyllingsvolum. 

2 Bakgrunn 
Asplan Viak AS har tidligere utarbeidet "Planprogram Holmane næring, Fotlandsvåg – 
høyringsutgåve" datert 10.04.2014. Bakgrunnen for planarbeidet er å få en mer tjenlig 
arealdisponering innenfor planområdet. 

Planområdet omfatter fire bedrifter, LOBAS, AS Oster transport og entreprenør, Osterfjord 
maskinstasjon AS og Sjøtroll Havbruk AS, se oversiktskart over planområdet i Figur 1. Totalt er det 
åtte grunneiere innenfor planområdet. 

Lengst nordvest har LOBAS sitt eksisterende bygg på et område kalt Holmen. Dette er ønsket 
utvidet med et bygg på 2100 m2 i sørøst som delvis kommer på utfylling i bukta som i dag ligg 
mellom Holmen og næringsområdet lenger sørøst. På utfyllingen i bukta er det i tillegg ønske om et 
nybygg på 2000 m2 som HBH Innredning AS kan flytte sin aktivitet over i. Videre mot sørøst ønsker 
AS Oster transport og entreprenør å bygge en lagerhall på 1500 m2 og et nybygg på 300 m2. Lengst i 
sørøst har Sjøtroll Havbruk AS et eksisterende bygg som ønskes utvidet med 1905 m2 på fylling i 
sjøen mot nordøst. 

Langs deler av området skal det etableres kai. For den delen av kaien som ligger utenfor Sjøtroll 
Havbruk AS er det opplyst at det må være mulig å komme til med båter som er inntil 7 m dype, 
mens dybden utenfor resten av kaien tilpasses grunnforholdene og sjødybden i området. I henhold 
til opplysninger fra Asplan Viak AS bør en ha et par meter ekstra i tillegg til en dybde på 7 m under 
laveste astronomiske tidevann (sjøkartnull) som ligger på kote minus 0,9 m i Fotlandsvåg 
(www.sehavnivå.no). Hvor stor sikkerhetsavstand som er nødvendig, kommer an på 
grunnforholdene. Berg krever større avstand enn bløte masser. 

 
Figur 1: Oversiktskart over planområdet og yttergrenser for tiltak samt plangrense (Asplan Viak AS) 
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Figur 2: Utsnitt av illustrasjonsplan (Asplan Viak AS) med markering av områder der det er planlagt fylling, kai og kai for 
båter som opptil 7 meter dype 

3 Grunnundersøkelser 
Det ble utført grunnundersøkelser i området som er presentert i Multiconsult rapport 615760-RIG-
RAP-001 og omfattet 14 totalsonderinger, opptak av to prøveserier og lodding i to profiler. 

Resultatene fra grunnundersøkelser viser at det i undersøkelsespunktene i bukta er løst lagrede 
masser av gytje over silt/siltig leire med mektighet på mellom 0,0 og 5,3 m innerst. Ytterst er det 
antatt bart berg.  

Langs eksisterende næringsareal er det i ett sonderingspunkt i midtre del av området en 
løsmassemektighet på 5,6 m med gytje over et tynt lag av morene på antatt berg. I resten av 
sonderingspunktene er det liten løsmassemektighet. 

Loddingene ble utført i to profiler fra innerst i bukta og utover. Resultatene viser at sjøbunnen er 
relativt flat med vanndybder opptil 6 m fram til den faller bratt i antatt østlig retning ved 
sonderingspunkt nr. 8/like utenfor sonderingspunkt nr. 4. Ut fra loddingene ser det ut som 
terrenget deretter flater ut ved ca. kote minus 17. Disse loddingene ble utført fra land og utover 
med fast avstand mellom loddepunktene, men hvert enkelt loddepunkt ble ikke målt inn. 

  1 
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Figur 3: Utsnitt av Borplan, tegning 615760-G1 

I etterkant av grunnundersøkelsen ble det utført supplerende loddinger i fire profiler utenfor 
eksisterende næringsområde. Det ble i tillegg forsøkt å lodde sørøstover fra eksisterende loddinger 
inne i bukta, men her kom vi ikke til med båten på grunn av liten vanndybde. Hvert enkelt 
loddepunkt ble målt inn med GPS-utrustning av typen Leica RX 125 XC. 

4 Fyllingsvolum 
Overslaget over fyllingsvolum er delt i to deler; oppfylling i bukta og utfylling utenfor eksisterende 
næringsområde. Det er tatt utgangspunkt i en skråningshelning på 1:1,5 for fyllingen. 

I bukta er det tatt utgangspunkt i de to loddeprofilene og oppfylling opp til kote +3,0 med 
fortrengning av gytjemasser. Der det ikke var mulig å komme til med båt for å utføre loddinger er 
det antatt en gjennomsnittsdybde multiplisert med arealet for å finne volumet. 

For utfylling utenfor eksisterende næringsområde er det tatt utgangspunkt i de fire loddeprofilene. 
Det er antatt at kaien blir etablert på stålrørspeler med forankringsplate i bakkant. I den nordre 



Holmane næringsområde - Fotlandsvåg  multiconsult.no 

Innledende vurdering av mulighet for utfylling i området og overslag over fyllingsvolum 

 

615760-RIG-NOT-001_rev01 16. september 2015 / Revisjon 01 Side 6 av 8 

delen der det ikke er restriksjoner på vanndybden er det lagt inn at det legges ut fylling til 10 m bak 
planlagt kaifront.  

I sør, der det skal være kai for båter som er opptil 7 m dype, må fyllingen avsluttes fra 15 m i nord 
til 16,5 m i sør bak planlagt kaifront for å unngå å redusere vanndybden utenfor planlagt kai. Ut i fra 
loddingene er vanndybden utenfor denne delen av kaien 8 m i sør og 7 m i nord. I sør øker 
vanndybden til 10 m i en avstand på 6 m fra planlagt kaifront, mens den i nord øker til 9 m i en 
avstand på 6 m fra planlagt kaifront. Det er utført totalsonderinger litt innenfor planlagt kaifront i 
hver ende av kaien. I sonderingspunkt nr. 11 i nord er det antatt berg i en dybde på 0,5 m under 
sjøbunn, mens det i sonderingspunkt nr. 12 i sør er 5,6 m med antatt gytje over et tynt lag av 
morene over antatt berg. Oppdragsgiver må vurdere om dette er tilstrekkelig ut i fra lengde og 
bredde på båter som skal anløpe kaien. Alternativt må kaien flyttes lenger ut eller det må sprenges i 
områder der en kan komme i konflikt med båter. 

Sør for kaien for båter som krever opptil 7 m vanndybde er kaien videreført 15 m før en går over til 
fylling for å unngå at utfyllingen skal redusere dybden utenfor kaien. 

Beregningene gir følgende overslag over fyllingsvolum: 

Oppfylling i bukta:   ca. 46 500 m3  

Utenfor eksisterende næringsområde: ca. 61 000 m3 

Totalt:     ca. 107 500 m3 

 

5 Aktuelle utfyllingsmetoder 
For området inne i bukta er det i sonderingspunktene registrert gytjemasser som må fortrenges, 
noe som medfører en labil fyllingsfront og fare for utglidning.  

Langs eksisterende næringsområde er det i sonderingspunktene liten løsmassemektighet bortsett 
fra i ett punkt der det er registrert betydelige mengder med gytje. En må imidlertid anta at det kan 
være større mengder med gytje som må fortrenges der fyllingen kommer ut i området der 
sjøbunnen flater ut. 

Dette medfører at massene hovedsakelig anbefales lagt ut fra lekter eller ubemannet doser for å 
ivareta sikkerheten med tanke på liv og helse. I områder lengst inne ved land langs eksisterende 
næringsområde der det er registrert liten løsmassemektighet kan det være mulig å legge ut 
massene med gravemaskin fra endetipp, men risikoen for utglidning må vurderes. I områder lengst 
nordvest og sørøst i bukta vil det antakelig være for liten dybde til å bruke splittlekter. For å få 
tilfredsstillende sikkerhet ved utleggingen vil en det beste være å bruke fjernstyrt bulldoser i dette 
området, alternativt stor gravemaskin med lang arm. 

 Utlegging med gravemaskin 
For å ivareta sikkerheten anbefales massene tippet fra lastebil minst 10 m bak fyllingskant for 
deretter å bli lagt ut med stor gravemaskin med lang arm.  

Kapasiteten ved utlegging med gravemaskin kan reguleres ved valg av størrelse på maskin og antall 
maskiner. 

 Utlegging fra lekter 
Bruk av lekter krever provisorisk kai på fyllingen, og denne må flyttes ved behov underveis på grunn 
av driftsmessige forhold under utfyllingsarbeidene. En aktuell og enkel kaitype er ei kai bygd opp av 
betongblokker. 

  1 
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For å oppnå massefortrengning må det fylles i retning fra land og utover mot de dypere områdene. 
Liten dybde inne i bukta gjør at det her kan bli problem med å få full åpning på lekteren ved bruk av 
splittlekter. 

Aktuell lektertype samt lastekapasitet må vurderes i samarbeid med aktuelle entreprenører.  

 Utlegging med fjernstyrt bulldoser 
Ved bruk av fjernstyrt bulldoser vil ytre del av fyllingen vil være labil, med fare for at det kan gå 
brudd under utfylling. En risikerer at doseren går tapt under utfylling, men ikke tap av menneskeliv 
om maskinen skulle følge med under en utglidning av ytre del av fyllingen. Risikoen for tap av 
maskin kan reduseres ved stabilisering av fyllingsfronten ved hjelp av fortløpende sprengning, en 
metode som er nokså vanlig, men ikke uproblematisk med tanke på lokal støy og sjokkbølger i 
vannet som kan være uheldig for levende organismer, spesielt fisk.  

Under utlegging av fyllingen anbefales massene tippet fra lastebil minst 15 m fra fyllingsfront før de 
doses videre utenfor fyllingsfronten. 

Én bulldoser kan ha stor nok kapasitet til å dose ut de aktuelle massene, men størrelsen av denne 
må vurderes. Sannsynligvis vil en maskin med størrelse ca. 25 tonn være tilfredsstillende. Hvis det 
skal sprenges i fronten av fyllingen vil det sannsynligvis være mulig å jobbe ved flere fyllingsfronter, 
slik at det er mulig å fylle på en front mens det sprenges på en annen. Dermed forsinkes ikke 
kapasiteten nevneverdig. 

 Erosjonssikring 
I den sonen av fyllingen som blir påkjent av bølger må det sikres at fyllingsmaterialet ikke eroderes 
vekk. Dette gjeldet i høydeintervallet mellom kote minus 1,5 og kote +1,5. I tillegg må det vurderes 
å erosjonsikre dypere i områder der det er anløp av båter. Erosjonssikringen kan utføres enten ved 
å plastre fyllingen eller ved å legge en hud av stor stein i det aktuelle området, kostnaden for dette 
vil avhenge mye av hvilken metode som blir valgt. Dette handler om å legge ut et steinlag som på 
forhånd er sortert. Siden dimensjonerende bølgehøyde i Fotlandsvågen er begrenset, vil det ikke bli 
behov for veldig stor stein i erosjonssikringen og stein som sorteres ut fra tunnelstein antas å være 
egnet. Nødvendig steinstørrelse er ikke dimensjonert i foreliggende notat. 

6 Setninger i fyllingen 
Setningene vil avhenge av utfyllingsmetode, hvor godt en greier å fortrenge gytje under fyllingen og 
fyllingshøyde. Med fyllingstopp på kote +3,0 vil det i bukta være en fyllingstykkelse på opptil 8,5 m. 
I og med at grunnforholdene i sonderingspunktene her varierer fra opptil 5,3 m med bløte masser 
til antatt bart berg vil være risiko for differansesetninger i fyllingen. Langs eksisterende 
næringsområde er det i profilene en fyllingstykkelse på opptil ca. 15 m. 

En god del av setningene i fyllingen vil bli unnagjort under utfyllingsarbeidene, men i deler av 
området vil det kunne gjenstå en del setninger etter at fyllingsarbeidene er avsluttet. 
Setningshastigheten avtar med tiden, og ved å la fyllingen ligge vil det sannsynligvis ikke bli behov 
for vesentlige tiltak med tanke på setninger på de delene av fyllingen som ikke planlegges med 
setningsømfintlige konstruksjoner.  

Normalt komprimeres fyllinger ved lagvis utlegging og bruk av vibrovalse over vann, men 
komprimering er en mer omfattende jobb for den delen av fyllingen som ligger under vann. Mulige 
metoder for å komprimere den delen av fyllingen som ligger under vann er å dypkomprimere ved 
bruk av fall-lodd eller å forbelaste fyllingen. 

Ved dypkomprimering vil det alt vesentlige av setningene være unnagjort etter at komprimeringen 
er utført og det er først og fremst kostnadene som er en ulempe, siden det her antakelig er snakk 
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om et begrenset areal, på grunn av at det vil være en betydelig mobiliseringskostnad. 
Dypkomprimering vil i tillegg gi støy samt rystelser som kan medføre skader på eksisterende 
konstruksjoner i nærheten. 

Ved forbelastning av fyllingen må det legges ut en vesentlig fylling (antatt 2-4 m høyde over 
planlagt terrengnivå). Forbelastningen kan med fordel legges i full høyde til planlagt konstruksjons 
utbredelse pluss halve fyllingstykkelsen under. Liten høyde og liten utbredelse av forbelastningen 
vil bety at forbelastningen må ligge lenger enn ved stor høyde og utbredelse. For å bestemme hvor 
lenge fyllingen skal ligge kan setninger måles etter at det det på forhånd er utarbeidet kriterier for 
maksimum setningshastighet ved fjerning av forbelastningen. Kriteriene vil avhenge av hvor det 
skal bygges, hva som skal bygges og hvordan konstruksjonen skal fundamenteres. Vi antar det kan 
være aktuelt å forbelaste fyllingen dersom det er planer om setningsømfintlige konstruksjoner og at 
forbelastningen bør ligge i størrelsesorden 2-4 måneder. 

Før det avgjøres om det skal treffes tiltak med tanke på å redusere setningshastigheten, og i så fall 
hvilke tiltak som skal velges, vil vi anbefale at det settes ut setningsbolter på fyllingsoverflaten som 
måles over tid. Resultatene fra disse målingene vil vise om det er behov for generelle, 
setningsreduserende tiltak. 

Alternativt for å unngå setninger kan man fundamentere byggene på borede peler. 

Øvrige tiltak på fyllingen som veier og parkeringsplasser kan fundamenteres direkte i steinfyllingen 
på vanlig måte. Setningene av anlegget vil styres av fyllingen og avhenger av tid etter og eventuelle 
setningsreduserende tiltak. Det vil være mulig å vente med å ferdigstille anlegget ved for eksempel 
å gruse veger og plasser inntil setningene er så godt som unnagjort. 
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Statens vegvesen

Asplan Viak AS
Fabrikkgaten 3
5059 BERGEN

Behandlande eining:

Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:

Jngelin Garen - 55516345

Var referanse:

2013/120721-002

Dykkar referanse: Vår dato:

28.11.2013

Uttale til varsel om oppstart av detaljplanarbeid med
konsekvensutgreiing - Holmane næringsområde - PlanlD 2053 2013
004 - gnr, 96 bnr. 17 m.fl. - Osterøy kommune

Vi syner til Dykkar brev motteke hos Statens vegvesen 14.10.2013. Brevet gjeld varsel om
oppstart av detaljplanarbeid med konsekvensutgreiing for Holmane næringsområde, gnr. 96,
bnr. 17mfl. i Osterøy kommune.

Planområdet er på 76 daa og det er opplyst at området i gjeldande kommuneplan er avsett til
«novaerande nering, noverande bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande vassdrag, og
LNFR»

Føremålet med planen er å leggje til rette for næringsføremål gjennom utviding av dagens
næringsareal, hovudsakleg gjennom utfylling av det grunne hamnebassenget mellom Holmen
og næringsområdet lenger sør. Eksisterande kai-areal er også planlagt utvida noko ut i
Fotlandsvågen.

Statens vegvesen uttaler seg til reguleringsplanar med bakgrunn i rollene som
Vegstyresmakt i riksvegsaker
Vegadministrasjon for fylkeskommunen i fylkesvegsaker
Statleg fagstyresmakt med sektoransvar for samordna areal- og transportplanlegging,
trafikktryggleik, kollektivtrafikk, tilrettelegging for sykkel og gange, universell
utforming og miljøulemper knytt til veg- og vegtrafikk.

Statens vegvesen har følgjande merknader til oppstartsmeldinga:

Uttale
Planforslaget legg opp til strukturelle endringar innanfor planområdet gjennom utfylling av
hamnebassenget mellom Holmen og næringsområdet lenger sør. Dette tilseier at ein i
planarbeidet bør sjå på mogelegheita for å samle dagens avkjørsler og i staden etablere ei
felles avkøyrsle inn til planområdet. Avkøyrsla må dimensjonerast for større kjøretøy jfr.
handbok 0 17.

Postadresse

Statens vegvesen

Region vest

Askedalen 4

6863 Leikanger

Telefon: 02030

Telefaks: 57 65 59 86

firmapost-vest@vegvesen.no

Kontoradresse

Spelhaugen 12

5147 FYLLINGSDALEN

Org.nr: 971032081

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnskap

Båtsfjordveien 18

9815 VADS

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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l planarbeidet må ein også vurdera forhold knytt til kollektivtrafikk og kva som vil vere ei

formålstenleg plassering av busslomme.

Det er nokre fa bueiningar innanfor planomrdet, mens det pa strekninga langs Fv. 567

mellom planområdet og Fotlandsvåg barneskule ligg fleire bustader. Langs Fv. 567 er det i

dag ingen tilbod til mjuke trafikantar. Fartsgrensa på staden er 80 km/t mens ADT total er

berekna til 600 kjøretøy. Statens vegvesen viser til at det i kommuneplanen er sett krav til at

trafikksikker tilkomst for køyrande og mjuke trafikantar skal vere etablert før areal sett av til

bygg og anlegg Gf. Pb!§ 11-7 nr. l) kan takast i bruk. Statens vegvesen vil krevje at det på

strekket mellom framtidig næringsområde og Fotlandsvåg barneskule, vert lagt til rette for ei

trafikksikker løysing med spesielt fokus retta mot mjuke trafikantar.

Utforming av veganlegg innanfor planområdet skal skje i samsvar med handbok 017. I

føresegnene til kommuneplanen, pkt. 2.38 er det også presisert at det i framtidige

næringsområder skal leggjast til rette for mjuke trafikantar. Frå Statens vegvesen si side vil

dette først og fremst innebere eit krav om trygg gangtilkomst til viktige målpunkt innanfor

næringsområdet og at det vert lagt opp til trygge kryssingspunkt som ikkje kjem i konflikt

med trafikken knytt til verksemda i området.

Tilrettelegging for mjuke trafikantar kan til dømes også være etablering av sykkelparkering

og garderobeanlegg. Samstundes minner vi om kravet til universell utforming av uteareal

knytt til arbeidsbygg jfr. TEKl0.

Når reguleringsplanen vert lagt ut til offentleg ettersyn og det ligg føre eit konkret

planframlegg vil vi vurdere om våre interesser er tilstrekkeleg sikra i planen.

Plan og forvaltning - Bergen
Med helsing

ode delp
Sindre Lillebø
Seksjonsleiar hue

Ingelin Garen



Sakshandsamar, innvalstelefon
Tord Bakke, 5557 2377

Vår dato
21.11.2013

Vår referanse
2013/13304 421.4

Dykkar  dato
10.10.2013

Dykkar referanse

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

Asplan Viak AS
Fabrikkgaten 3
5059 BERGEN

Uttale - Oppstart - Osterøy - Gnr 96 bnr 17 mfl - Detaljreguleringsplan for 
Holmane Næringsområde - Konsekvensutgreiing

Vi viser til dykkar brev av 10.10.2013 med melding om oppstart av planarbeid for Holmane 
Næringsområde, Gnr 96 bnr 17 mfl.

Planarbeidet ser ikkje ut til å vera i samsvar med overordna plan. Vi er samd i at det trengst 
utarbeiding av planprogram og konsekvensutgreiing, jf. pbl § 4-1 og 4-2.

Vi minner om at dei konsekvensane reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast i 
høve til naturmangfaldet, og at dette må kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. 
naturmangfaldlova §§ 7- 12.

Planarbeidet må vurdere støy og visuell eksponering for eksisterande bustader samt nytt 
planlagt bustadområde på andre sida av vågen. Dersom planen gjer det naudsynt å etablere 
nytt småbåtanlegg, ber vi om at desse spørsmåla òg vert teke opp i planarbeidet. 

Fylkesmannen vil elles gjere merksam på at ROS-analysen må nytte akseptkriteria som er i 
tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10). Analysen må vidare, som presisert i plan- og 
bygningslova, sjå på risiko både innanfor og utanfor planområde som kan påverke tiltaket, og 
eventuell endra risiko som følgje av tiltaket. Utfylling i grunne og smale vågar av denne type 
kan skape endra tilhøve for skips-/båttrafikk i området, planarbeide må avklare desse 
verknadane. 

Vi ønskjer lykke til vidare med planarbeidet.

Med helsing

Jostein Klette e.f. Tord Bakke
seksjonsleiar seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg
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Asplan Viak as

Fabrikkgaten 3

5059 BERGEN

Vår dato: 03 DES.2013
Vår ref.: NVE 201306468-2 rv/toot

Arkiv: 323 Sakshandsamar:
Dykkar dato: Toralf Otnes
Dykkar ref.:

Innspel til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for
Holmane næringsområde - GBnr 96/17 mfl - Osterøy kommune

Vi syner til brev datert 10.10.2013. Saka gjeld  iarsel om oppstart a‘ arbeid med detaljreguleringsplan
for Holmane næringsområde i Osterøy kommune. Planarbeidet har som mål å legge til rette for utviding

av eksisterande næringsareal, hovudsakleg gjennom utfylling av det grunne hamnebassenget mellom

Holmen og næringsområdet lenger sør.

Planområdet er definert som aktsemdområde for snøskred, jf. aktsemdkart for snøskred på

ww‘r.skrednett.no. Det betyr i første omgang at det må gjerast ei nærare vurdering av skredfaren i

samband med planarbeidet. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkeleg fagleg kompetanse, og
skredfarevurderinga må underleggast kontroll av sidemann eller uavhengig part. Dersom det ‘ert

konstatert at planområdet kan vere skredutsett må det definerast faresonegrenser i samsvar med

tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK10). Ev. fareområde må innarbeidast i planen, d‘s. syne

som omsynssone (jf PBL § 12-6), og ha tilhøyrande føresegner som sikrar akseptabel tryggleik før
utbygging kan finne stad. Dersom det er trong for sikringstiltak eller restriksjonar på arealbruk for å

oppnå tilstrekkeleg tryggleik rår vi til at det aktuelle området vert teke inn i planen.

Med helsing

n I

7 4, Brigt Samdal Toralf Otnes
-LL

regionsjef senioringeniør

Kopi: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN

Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 LONEVÅG

E-post• nve@nve no Postboks 5091 Majorstuen. 0301 OSIO. Telefon 09575 Intemett www nve no

Org nr NO 970 205 039 MVA Bankkonto 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn 1B Vargsvelen 73

Postboks 5091 Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR



OSTERØY INDUSTRILAG Telefon   56 19 22 70

v / Industrikonsulenten på Osterøy  Telefaks  56 19 21 01
5282 Lonevåg e-post lars.mjos@osteroyindustrilag.no

www.osteroyindustrilag.no 

 Asplan Viak AS
 Fabrikkgaten 3
 Postboks 2304 Solheimsviken
 5824 Bergen

anna.wathne@asplanviak.no

Osterøy 2.12.2013

Innspel til oppstart av planarbeid for Holmane Næringsområde, plan ID 
1253 2013 004, innspelsfrist 3.12.2013

Fotlandsvåg har vore eit industrityngdepunkt på Osterøy og bygda hadde i mange år eit 
svært godt arbeidsplasstilbod. Gjennom ein del år no har det vore klar nedgang i lokale 
arbeidsplassar og mange må i dag pendle.

Styret i Osterøy Industrilag synest det er svært prisverdig at Lonevåg Beslagfabrikk AS har 
etablert seg i Fotlandsvåg og no vil satse vidare både for eigne aktivitetar og ved å skaffe 
grunnlag for HBH Innredning til framleis å vere i bygda. Det er også positivt at planarbeidet 
omfattar alle aktørane i dette næringsområdet.

Så me er svært positive til at det no vert utarbeidd ein heilskapleg reguleringsplan for å 
utnytte området betre, for å «rydde opp» og gjere området mykje finare og for å leggje 
grunnlaget for å både sikre arbeidsplassar og skape nye.

Styret i Osterøy Industrilag stiller seg svært undrande til at «planmynde» i Osterøy 
kommune har tilrådd konsekvensutgreiing.
Her er det snakk om eit område som framsynte folk gjennom eit interessentselskap i 
mellomkrigstida erverva til industriføremål. Dette initiativet var svært vellukka og førte til at 
ei rekkje bedrifter har drive industri og anna næringsverksemd i området i generasjonar med 
fleire ti-tal arbeidsplassar på topp.

Ein svært høg del av strandlina innanfor området er i dag fylling og bebygd med kaier og 
bygg. Når ein ser på kor mykje av «urørt» strandline som har ein avstand til terrenginngrep 
(fylling, bygg, kai, veg osb) på meir enn 10 m, utgjer dette maksimalt 10%.
Og vika ein no ønskjer å fylle i og vinne inn til næringsareal er så godt som fullstendig 
omkransa av fyllingar, bygg og veg og «fylt opp» med tekniske innretningar (i form av 
flytebrygger og båtar).

Me kan ikkje forstå at planframlegget «vil bryte med dei statlege planretningslinene for 
differensiert forvalting av strandsona» og at planframlegget «vil ha vesentlege verknader for 
miljø og samfunn».

mailto:larsmjos@online.no
http://www.osteroyindustrilag.no/


Styret i Osterøy Industrilag tilrår difor at det ikkje vert stilt krav om konsekvensutgreiing. 
Men dersom ein likevel ikkje kjem unna dette kravet, vil me oppmode om at Kapittel 5 
«Viktige omsyn og trong for utgreiingar» vert gjennomført på ein enkel og grei måte.

Me er sjølvsagt samde i at ein skal vurdere miljø, landskap, risiko osb, og at ein ved 
gjennomføring av tiltak skal tilfredsstille lovar og føresegner, men me har sett i andre planar 
at detaljeringsgraden har vore altfor stor.

Dette er og skal i framtida vere eit industri- og næringsområde og då bør planprosessen vere 
enkel og grei slik at tiltak kan gjennomførast no som det er interesse og grunnlag for 
vidareutvikling.

Og så vil me oppmode om at det at Lonevåg Beslagfabrikk AS har vore svært velvillige og 
hjelpsame overfor båtlaget, ikkje no må brukast mot dei gjennom at bryggjeanlegget ikkje 
lenger kan vere der det er. Det vert vist til alternativ.

For styret i Osterøy Industrilag

Lars Magne Bysheim Lars Mjøs
formann sekretær



1

Anna Wathne

Fra: Jon Vegard Handeland <wanna_get_u@hotmail.com>
Sendt: 3. December 2013 00:25
Til: Anna Wathne
Emne: merknad; holmane fotlandsvåg

hei.
Var i kontakt med degtidligere ang konsekvensutredning for området på Holmane i Fotlandsvåg.
og vart oppmoa til å komme med mine kommentarer og merknader skriftlig.

Eg sitter her litt usikker på hva som skal sies uten å vite hva som vil komme av endringer i miljøet her ved
en ny regulering.
og ser vel egentlig store forandringer. Og det må eg sei plagar meg litt.
Kjøpte huset her i den tro at båthavnen og vika her atmed huset mitt kunne ingen gjæra noe med.
Men etter det eg har hørt er det ønsker om å fylla att heile eller store deler av området her.
Og med slike planar ser eg at det vil bli mindre attraktivt for meg å bo i dette området.

mine ønsker/kommentarer for denne saken:

* eigendommen huset mit står på skal regulerast til boligtomt.
* ha noke å sei for kva som vert lov av igjenfylling og bygging på nabo tomtene.
* evnt bli kjøpt ut eller få kompensasjon for all den aktiviteten og bråket en slik utbygging vil medføre, og
at boverdien her vil synke.

mvh

jon vegard bruaas handeland



Asplan Viak AS

Boks 2304

5824 Bergen

Kopi gar til: Osteriy Kommune

, .
p 4

J.nr.----------
Mott: - 7 NOV. 2013

AW
Pros].nr.

Fotlandsvåg den 27.10.2013

Styret i Fotlandsvåg Båtlag har registrert at det foreligger konkrete planer for utfylling av det

området som har vært benyttet til båthavn for Fotlandsvågsområdet i flere generasjoner. Båtlaget

har disponert området, som er den beste og kanskje den eneste mulige havneplass av en slik

størrelse, siden etableringen vår i 1987.

Båthavnen har vært opparbeidet på dugnad gjennom mange år, og har nå 44 brygger.

Vi vil på det sterkeste anmode om at vi får beholde båthavnen slik den er i dag.

Vi frykter likevel at et slikt «mykt» tiltak som et båtlag er, veier lite, stilt overfor det som kan kalles

framskritt og utvikling. Vi frykter at ansvarlige myndigheter som blir stilt overfor en mulighet

for nye arbeidsplasser og ekstra inntekter, er villig til å ofre et slikt tiltak som vi driver. Lignende

problemstillinger finnes det flere eksempler på.

Med dagens kostnader vil det ikke være mulig å gjennomføre en flytting med opparbeiding av nye

arealer. Forholdene var litt annerledes den gangen laget ble startet.

Vi vet også at det ikke er lett å finne en lokasjon i nærområdet som har slike rolige vindforhold ved

alle vindretninger som denne eldgamle fortøyningsplassen. Som et resultat av dette vil en flytting gi

oss større årlige vedlikeholdsutgifter på førtøyningutstyret som holder bryggene på plass. Vårt ønske

er at dette kan kompenseres ved at vi får disponere et nytt passende område uten årlige leieutgifter.

Båthavnen vi har i dag gir rikelig plass til opplag og parkering, og den ligger sentralt til slik at det ikke

er så lett å utføre tyverier i båtene.

Vi mener en båtbrygge/båthavn er en viktig del av lokalsamfunnet vårt. Uten denne vii mange miste

muligheten til å holde båt. Fjernes dette tilbudet for de som bor i Fotlandsvåg, er nedbyggingen

i bygda nesten total. Vi sitter kun igjen med en matvarebutikk og noen få bedrifter. Dette bør de

ansvarlige tenke på og bruke alle tilgjengelige midler for å hindre.

Derfor mener vi at før vi eventuelt blir presset ut av området, må det stilles et krav til utbygger/
myndigheter at det skaffes tilveie et område som gir plass til minst et tilsvarende antall brygger
som vi har  i  dag, samt parkering og opplag,fir det gis et klarsignal til det omsokte prosjektet.

Styret i Folandsvag B3tlag
,A-- f

d«lo



Sakshandsamar, innvalstelefon
Tord Bakke, 5557 2377

Vår dato
14.03.2014

Vår referanse
2013/13304 421.4

Dykkar  dato
04.03.2014

Dykkar referanse

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

Asplan Viak AS
Fabrikkgaten 3
5059 BERGEN

Uttale til nytt varsel om oppstart - Planprogram - Konsekvensutgreiing -
Osterøy - Gnr 96 bnr 17 mfl - Detaljreguleringsplan for Holmane 
Næringsområde

Vi viser til brev av 04.03.2014 med varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan 
for Holmane næringsområde. 

Fylkesmannen har ikkje ytterlegare kommentarar til planutvidinga, men viser til førre uttale 
av 21.11.2013 og ber om at desse kommentarane vert omsynsteke i planarbeidet.

Med helsing

Arve Meidell e.f. Tord Bakke
seksjonsleiar seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg



From: Garen Ingelin
To: Anna Wathne
Subject: Vedrørende nytt varsel om oppstart av dealjplanarbeid- Holmane næringsområde, Osterøy.
Date: 30. March 2014 21:16:54

Hei

Vedrørende nytt varsel om oppstart av detaljplanarbeid for Holmane næringsområde;

Statens vegvesen viser til sin tidligere uttalelse i saken og avklaringsmøte med Osterøy
kommune avholdt den 05.02.1 4.

Vegvesenet har ingen merknader til revidert oppstartsmelding.

Med hilsen
Ingelin Garen

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Spelhaugen 12, FYLLINGSDALEN
Telefon: +47 55516345 Mobil: +47 94171461 e-post/Lync: ingelin.garen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

mailto:ingelin.garen@vegvesen.no
mailto:Anna.Wathne@Asplanviak.no
mailto:ingelin.garen@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-vest@vegvesen.no


From: Ola Midttun
To: Anna Wathne
Subject: Osterøy kommune Hordaland - deltaljplan for Holmane næringsområde - høring av oppstartsmelding og

planprogram for KU - uttale
Date: 4. april 2014 15:17:23

AsplanViakAS Sakshandsamar: OlaMidttun

Fabrikkgaten3 Telefon: 46888567

Seksjon: RegionVestforvaltningsseksjon

5059BERGEN Vårreferanse: 14/3857

Dykkarreferanse: 529358

Vårdato: 04.04.2014
Dykkardato: 04.03.2014

Att:

Elektronisk post

OSTERØY KOMMUNE HORDALAND - DELTALJPLAN FOR HOLMANE

NÆRINGSOMRÅDE - HØRING AV OPPSTARTSMELDING OG

PLANPROGRAM FOR KU - UTTALE

Vivisertildykkarbrevav04.03.2014medvarselomoppstartavdeltaljplanleggingav

Holmaneindustriområdegnr96bnr117mfl. Osterøykommunesamt framleggtil

planprogramogkonsekvensutgreiingetter Plan-ogbygningslova.

Fiskeridirektoratetregionvestgjermerksampåat deterregistrert regional viktig

gyteområde for torskiFotlandsvågenogsjøområda utafor. Viberomatspørsmål

tilknytakonsekvensarforgyteområdetvedutfyllingavmassar isjøområdavertteke

medblant tema somskalkonsekvensutgreiast.

Fiskeridirektoratet region vest sitt ansvar

Fiskeridirektoratetregionvesterstatlegsektormynde forforvaltningav

fiskerinæringaogakvakulturnæringaiHordalandogSognogFjordane. Iplansaker

ogsøknaderomtiltaksomkjemiberøringmedvårtsektorområde,erdetvårtansvar

åivaretasjømatnæringane sine interesserogsyte foratdetvert teke omsyntil

bevaringavmarintbiologiskmangfald

Formål og planstatus

Formåletmedplaneneråleggjetilrette forutvidingaveksisterandenæringsareal,

hovudsakleggjennomutfylling avdetgrunne hamnebassengetmellomHolmenog

næringsområdetlengersør. LonevågBeslagfabrikkertiltakshavar ogsamanmeddei

andre aktørane påindustriområdet iFotlandsvågen,ASOstertransportog

mailto:Ola.Midttun@fiskeridir.no
mailto:Anna.Wathne@Asplanviak.no


entreprenør, Osterfjord maskinstasjon AS og Sjøtroll Havbruk AS ønskjer dei å leggje
til rette for meir teneleg arealdisponering innafor eit langsiktig perspektiv.  Det er
ingen gjeldande reguleringsplanar i planområdet.  I kommuneplanen er planområdet
avsett til novernade næring, noverande bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande
strandsone, samt LNFR-område. 
 
Planprogram og KU
Etter tilråding frå planmynde Osterøy kommune er utfylling av massar i
hamnebassenget handsama som eit KU-pliktig tiltak.   Oppstartsmelding og framlegg
til planprogram med KU vart fyrste gong varsla i perioden 15.10 – 03.12.2013.  I
samband med høyringa har Statens vegvesen kome med innspel om at planområdet
bør utvidast mot sør slik at planen med dette legg til rette for utbetring av Fv 567. 
Planprogrammet og revidert avgrensing av planområdet er varsla om igjen og er no
ute til avgrensa høyring hjå grunneigarar, naboar samt eit utval av offentlege etatar.
 
Merknader og innspel frå Fiskeridirektoratet region vest
Innleiingsvis gjer vi merksam på at Fiskeridirektoratet region vest fyrst vart varsla om
oppstart av planarbeid for Holmane industriområde i samband med noverande
høyring av revidert planprogram. 
 
Gyteområde i Osterfjorden
Det er registrert gyteområde for torsk i Osterfjorden utafor Fotlandsvågen.  I samband
med kartlegging av marint biologisk mangfald har Havforskningsinstituttet klassifisert
gyteområdet som regionalt viktig.  Førekomsta av kysttorsk har gjennom dei seinare
åra vorte meir sjeldan i Sør-Norge og for å sikre ressursgrunnlaget ser
Fiskeridirektoratet det som viktig å skydde om kjente gyte- og oppvekstområde.
Gjennom reguleringsplanen vil ein leggje til rette for å utvide industriområdet ved
utfylling av massar i Fotlandsvågen.  Masseutfyllinga kjem i berøring med sjøområda
 kor det er registrert gyteområde.  Vi kan ikkje sjå at spørsmål om gyteområde er teke
opp i planprogrammet under kap. 5 Viktige omsyn og trong for utgreiingar.  Vi ser trong
for at ein utgreier om utfylling av massar i sjøområda vil få konsekvensar for bevaring
av gyteområdet og vi ber såleis om at dette spørsmålet vert teke med blant tema som
skal konsekvensutgreiast.   For nærare informasjon og vurdering av spørsmål til
gyteområdet henviser vi til Havforskningsisntituttet i Bergen.
 
Fiskeridirektoratet region vest ber om haldast vidare orientert gjennom planprosessen
og gjer merksam på at framlegg til plan skal sendast oss til høyring.
 
 
 
 



 
 
 
Med helsing
 
 
Paul Jacob Helgesen
seksjonssjef

 
 
Ola Midttun
seniorrådgiver

 
Brevet er elektronisk godkjent og vert sendt utan underskrift
 
 
 
 
Kopi til:      
Kystverket Vest Plan- og

Kystforvaltningsavdelingen
6025 ÅLESUND

Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og
klimaavdelinga

5020 BERGEN

Hordaland Fylkeskommune Postboks7900 5020 BERGEN
Fiskarlaget Vest Slottsgt. 3 5003 BERGEN
Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes 5817 BERGEN
 
 



Asplan Viak AS
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen.

Merknad til oppstart av planarbeid Holmen Næringsområde.

Etter at Statens Vegvesen kom med nytt innspel om utviding av området i sør med utbetring
av den eksisterande Fylkesveg 567, berører dette ikkje berre min eigedom, men mange i
nærleiken til sjøen. Me synest dette urovekkande og stiller ein del spørsmål som me
forventar tilbakemelding på.

For Gnr 96 br nr 02 som er grunneigar av sjølinja heilt inn i Fotlandsvågen samt
dampskipskaien i sentrum av vågen får dette inngrepet store konsekvensar.

For Gnr96 br nr 46 som er eigar av eigedom og naust får dette store konsekvensar..

For Gnr 96 br nr 70 som er eigar av eigedom får dette store konsekvensar.

1. Me stiller spørsmål med den store utfyllinga. Ser på kartet at innlaupet blir mykje
mindre. Korleis skal større båtar komma inn til dampskipskaien ? Dette medfører at
eg som grunneigar ikkje kan ta i mot båtar med sand ,grus eller material for
byggfirma.

2. Me stiller oss og kritisk til om sjøen får det same inn og utflyten( flo og fjøre) som før
når så store områder blir fylt ut. Konsentrasjon av ferskvatten blir mykje større og
ein får inga isfri fjord.

3. Kva med nausta?. Opparbeiding av nye vegar til nausta og nye naust dersom nausta
blir berørte.

4. Nausta har historisk verdi. Dei er flytta frå sentrum og ut til noverande plass og har
eksistert i over hundre år. Dei tre Fotlandsgardane hadde felles kyrkjebåt i det største
naustet.

5. Eigedomane langs med vegen er ikkje interessert å mista meir av den opparbeide
hagen samt tilkjøyrselsveg fram til eigedomane. Naust og tilkomst til sjøen blir borte.
Da vil me sette krav om nye naust- tomter og oppsetjing av nye naust.

6. Me vil mista den naturlege utsikten ut over sjøen, og i staden må me sjå ein stor
stein -fylling som øydelegg den.

Ola Fotland.

Mette Marit Åsheim

Gro Fotland



ASPIAN VIAK AS,

v/ Anna Wathne.

ASPLAN VIAK BERGEN
J.nr.

Frå Interessentskapet Fotland

v/ styret.

Mot: 31 MARS 20

Be. A /
Prs[pr,

Viser til skriv av 04-03-2014.

Det første planutkastet valde me å ikkje kommentera, men det siste virkar så omfattende at det

synes å kunna øydeleggja heile naturgrunnlaget for Fotlandsvågen.

Vil minna om at Interessentskapet som vart stifta i 1919, med det føremål å skaffa industri til

bygda, :framleis set som eigar av ein del av det området som no skal konsekvensutgreiast Og

me tykker det er noko underleg at eit selskap som Asplan Viak ikkje finn det formålstenleg å

ta kontakt med oss på annan måte enn med eit nabovarsel.

I første omgang har me følgjande kommentarar og spørsmål:

På nordaustsida av Holmen, der Fotlandsvågen er smalast, ser det ut som det er planlagt ei

omfattande utfylling. Og sida innseglinga til Fotlandsvågen er djupast mot Holmen, risikerer

ein å stenga innseglinga for større båtar.

Me har forstått det slik at utfylling i sjøen skal skje med overskotsmassar. Får ein noko garanti

for at dei massene ikkje forureinsar?

Minner om at miljøomsyn har stoppa liknende utfyllingar.

Strandliner er noko av dei mest verdifulle områda ein har. Er det her teke omsyn til at fleire

hundre meter med strandline kan verta øydelagd?

K ven står som eigar av eit eventuelt innvunne tilleggsarial?

Skal utbygging av eksisterende kaianlegg skje med utfylling eller eller skal dei byggast på

pelar?
Det siste er spesielt viktig for Interessentskapet, for me står som eigar av fleire hundre meter

strandline.

Elles vil eg visa til brev frå Interessentskapet til Osterøy kommune ved fagansvarleg for

kart/oppmåling.

F or interessentskapet

John Fotland

"Taj »<

Even Fotland Torgunn Engstrøm



KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA
Kulturminnevern og museum - Kultur- og idrettsavd

Hordaland fylkeskommune

KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [5201 06 74239]

Holmane industriområde  - gnr. 96  bnr. 117 - Oppstart av
detaljplanlegging - Osterøy kommune

Vi viser til dykkar brev av 10.10.13. Vi beklagar seint svar i saka. Hordaland fylkeskommune har vurdert 
saka som regional sektorstyresmakt innan kulturminnevern. På grunn av ein inkurie vart ikkje saka sendt til 
rette vedkommande i Hordaland fylkeskommune, ein fekk difor ikkje varsla Bergens Sjøfartsmuseum om 
planen.

Planen sin verknad på kulturminne og kulturmiljø skal dokumenterast og vurderast som eitt av punkta
i planutgreiinga ved offentleg ettersyn. I planutgreiinga må det inngå omtale av kvart kulturminne og
vurdering av verneverdi. Her er det viktig å få fram ikkje berre fornminne, bygningar og
bygningsmiljø, men òg steingardar, gamle ferdselsårer, utmarksminne, tekniske kulturminne,
kulturlandskap, m.m. Ved offentleg ettersyn vil Hordaland fylkeskommune vurdere motsegn dersom
planen er i konflikt med automatisk freda kulturminne eller andre nasjonalt og regionalt viktige
kulturminne.

Ut frå våre arkiv er det ikkje kjend automatisk freda kulturminne eller andre kulturminne med høg verneverdi 
i planområdet.

Ettersom saka også gjeld areal i sjø er den lagt fram for Bergens Sjøfartsmuseum. Søknaden gjeld Lonevåg 

beslagsfabrikk som ynskjer å regulere mesteparten av planområdet til næringsføremål, hovudsakelig 

gjennom utfylling. Museet kjenner ikkje til marine kulturminne som kan bli direkte råka av tiltaket. 

Reguleringsområdet ligger derimot i et område med potensial for funn av marine kulturminne. Museet 

kjenner til fleire skipsvrak i nærområda. Det er potensialet for funn av verna eller automatisk freda 

kulturminne på sjøbotnen. 

Bergens Sjøfartsmuseum varslar derfor registreringar i strandsona og sjøen i samband med planarbeidet, jf. 

kulturminnelova §§ 9 og 14. Tiltakshavar pliktar å dekke kostnadene for slike undersøkingar jf. 

kulturminnelova § 10. Bergens Sjøfartsmuseum ber tiltakshavar om å ta kontakt med museet for å få 

gjennomført undersøkingane. Museet vil da utarbeide eit budsjett for registreringa, som må godkjennast før 

feltarbeidet kan gjennomførast.

Asplanviak

Fabrikkgaten 3

5059 BERGEN

Dato: 09.04.2014

Vår ref.: 2014/14921-3

Saksbehandlar: vigberg

Dykkar ref.:



Side 2/2

Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Hordaland fylkeskommune har ingen andre merknader til planen på noverande tidspunkt i planprosessen.

Per Morten Ekerhovd

fylkeskonservator

Vigdis Berge

Spesialrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Bergens Sjøfartsmuseum
Snorre Waage



MERKNADSKOMMENTARER - PLANOPPSTART

Asplan Viak AS - Fabrikkgaten 3 - 5059 Bergen asplanviak.no 

Oppdragsgivar: Lonevåg beslagfabrikk AS
Oppdrag: 529358 – Lobas, regulering av næringsområde i Fotlandsvåg
Dato: 2013-12-09/ sist rev 2019-03-29
Skrevet av: Christian Frønsdal og Anna Wathne
Kvalitetskontroll: Anna Wathne

Avsendar Merknader og uttaler Kommentar

Statens Vegvesen 1. Planarbeidet bør vurdera å samle 
dagens avkøyringar og etablere felles 
avkøyring inn til planområdet. 
Avkøyringa må dimensjonerast for 
større køyretøy, jfr. Handbok 017.

2. Planarbeidet må vurdera tilhøve til 
kollektivtrafikk og evt. plassering av 
busslomme.

3. SVV vil krevje at det på strekket 
mellom framtidig næringsområde og 
Fotlandsvåg barneskule, vert lagt til 
rette for ei trafikksikker løysing med 
spesielt fokus retta mot mjuke 
trafikantar. SVV visar til at det i 
kommuneplanen er sett krav til at 
trafikksikker tilkomst for køyrande og 
mjuke trafikantar skal vere etablert før 
areal sett av til bygg og anlegg (jf. Pbl 
§ 11-7 nr. 1) kan takast i bruk.

4. Visar til pkt. 2.38 i føresegnene til kpa 
som seier at det for framtidige 
næringsområder skal leggjast til rette 
for mjuke trafikantar. Dette vil først og 
fremst innebere krav om trygg 
gangtilkomst til viktige målpunkt innafor 
næringsområdet og at det vert lagt opp 
til trygge kryssingspkt. Som ikkje kjem i 
konflikt med trafikken knytt til 
verksemda i området. 

5. Gir eksempel på tilrettelegging for 
mjuke trafikantar: etablering av 
sykkelparkering og garderobeanlegg.

6. Minner om kravet til universell 
utforming av uteareal knytt til 
arbeidsbygg, jf. TEK10.

1. Tall avkøyringar til næringsområda er 
redusert frå 4 til 3 (ein er flytta til ei 
meir oversikteleg/trafikktrygg 
plassering), desse ar alle i høve til 
gjeldande krav. Ytterlegare redusering 
vil avgrense funksjonen til 
næringsområda. Dette gjeld særleg 
BN 4 som ligg høgare enn BN 2 og 
difor ikkje kan ha tilkomst over BN2.

2. Busslomme er innarbeida på begge 
sider av vegen

3. Fortau er regulert inn, ihht avtalt 
dimensjon/bredde.  

4. SVV trekkjer opp viktige moment som 
er innarbeida i planframlegget. Sjå 
kapittel 8.5 for oversikt over tema.  
Mellombels gangsti/veg er sikra i # 5 
og 6 og  i føresegnene, § 3.1.1 og 
3.2.1 samt 10.5

5. Krav til sykkelparkering og 
garderobeanlegg er lagt inn i 
føresegnene § 1.3.

6. Tas til orientering. Universell utforming 
er eit viktig tema i planarbeidet. 
Planframlegget legg til rette for at krav 
i TEK-17 for UU vert innfria. Sjå 
føresegna og plankart.

Fylkesmannen i 
Hordaland

1. Minner om at dei konsekvensane 
reguleringsplanen har for endra 
arealbruk skal vurderast i høve til 
naturmangfaldet, og at dette må kome 
tydeleg fram i planarbeidet, jf. 
naturmangfaldlova §§ 7 -12.

2. Planarbeidet må vurdere støy og 
visuell eksponering for eksisterande 
bustader samt nytt planlagt 
bustadområde på andre sida av vågen.

3. Dersom planen gjer det naudsynt å 
etablere nytt småbåtanlegg, bør desse 
spørsmåla tas opp i planarbeidet.

4. ROS-analysen må nytta akseptkriteria 
som er i tråd med TEK10. Analyse må 
vidare sjå på risiko både innanfor og 

1. Planskildringa inneheld eit eiga 
kapittel som omhandlar 
planframleggets tilhøve til 
Naturmangfaldlova.

2. Dette er innarbeida i ROS, 
planskildring og føresegner.

3. Løyst i framlegget.
4. Utført, brukt kommunens 

akseptkriterier



Merknadskommentarer-Planoppstart 2

utanforplanområde som kan påverke
tiltaket, og evtendrarisikosom følgje
avtiltaket. Utfylling i grunneog smale
vågaravdennetypekan skape endra
tilhøveforskips-/båttrafikki området,
planarbeide måavklaradesse
verknadene.

Noregs vassdrags-
og energidirektorat
(NVE)

1. Detmågjerastei nærarevurdering av
snøskredfaren i samband med
planarbeidet. Detmå nyttast
tilstrekkeleg fagleg kompetanse, og
skredfarevurderingamå underleggast
kontroll avsidemann elleruavhengig
part. Dersom detvertkonstatertat
planområdetkan vereskredutsattmå
detdefinerastfaresonegrenseri
samsvarmed tryggleikskravai
Byggteknisk forskrift(TEK10). Ev.
fareområdemåinnarbeidasti planen,
dvs. synesom omsynssone(jf. PBL §
12-6), og ha tilhøyrande føresegner
som sikrarakseptabel tryggleikfør
utbygging kan finne stad. Dersom det
ertrong forsikringstiltak eller
restriksjonarpåarealbruk foråoppnå
tilstrekkeleg tryggleik rårNVE til atdet
aktuelle områdetverttekeinn i planen.

1. Skredfarekartlegging erutførtog
konklusjonarerinnarbeidai ROSog i
planskildringa.

OsterøyIndustrilag 1. Forstårikkje kvifordetvertstilla kravtil
konsekvensutgreiing og meinerat
planframleggetikkjevil havesentlege
verknaderformiljø og samfunn.

2. Påbakgrunn avatplanområdetereit
eksisterandeindustri-og
næringsområdeog avsetttil detteogså
i framtida meinerein atplanprosessen
børvereenkel og grei slikattiltakkan
gjennomførastnosom deterinteresse
og grunnlag forvidareutvikling.

3. Oppmodarom atdetatLOBAS har
vorevelvillige og hjelpsameoverfor
båtlaget, ikkjenomåbrukastmotdei
gjennom atbryggjeanleggetikkje
lengerkan verederdeter. Detvertvist
til alternativlokalisering.

1. Osterøykommuneharbestemtatdeti
dennesakaskal utarbeidast
konsekvensutgreiing.

2. Ereinig i atplanprosessen på
tilpassastomfangetavtiltenkt
områdeutvikling og atprosessen må
verasåsnarog smidig som mulig for
åkunneutviklaområdetmensdeter
grunnlag fordet.

3. Tas til orientering. Deterbestemtat
småbåthamn skal etablerastinnersti
Fotlandsvågen. Rekkefølgekravi
føresegnene, §3.6.1, sikrarat
prosessen med nyhamn skal være
godti gang førområdetforeks
småbåthamn kan fylles igjen.

Jon Vegard
Handeland

1. Littusikkerpåkva merknaden skal
innehaldesidan han ikkje veitkva
konsekvensarplanframleggetvil føre
til.

2. Ønskerateigedomen husethansstår
påskal regulerasttil bustad

3. Ønskjeråhanåkeåsei forkvasom
vertlovavfylling i sjø og bygging på
nabotomtane.

4. Ønskjereventueltå bli kjøptutellerfå
kompensasjon forall den aktiviteten og
bråketein slikutbygging vil medføra,
og atverdien avbustaden vil synka.

1. Konsekvensaneavplanframlegget
kommertydeleg fram av
plandokumenta. Oppmodarom å
kome med merknad til offentleg
ettersyn.

2. Bustaden vertregulerttil næring, i trå
med overordnaplan -KPA

3. Tas til orientering og ertattopp i
planarbeidet, men sålengeheile
områdetvertregulerttil næring erdet
føringanefrå næringsinteressenesom
erlagtvektpå.

4. Problemstillinga eravprivatrettsleg
karakter. Detharværtdialog med
forslagsstillarutan atdetharresulterti
avtale.
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Fotlandsvåg Båtlag 1. Ynskjerom åfå beholde båthamna slik
den eri dag. Meineratførdeeventuelt
blir«presset» utavområdet, mådet
stilleskravtil utbygger/myndigheterom
finnaeitområdesom girplasstil minst
ettilsvarende antall bryggersom de
hari dag, samtparkering og opplag,
førdetgisetklarsignal til det«omsøkte
prosjektet».

Deterbestemtatsmåbåthamn skal
etablerastinnersti Fotlandsvågen.
Rekkefølgekravi føresegnene, §
3.6.1, sikraratprosessen med ny
hamn skal væregodti gang før
områdetforeks småbåthamn kan
fyllesigjen.

Etter ny utvida varsling kom detinn 6 merknader (pr 10.04.2014):

Fylkesmannen i
Hordaland, datert
14.03.2014

1. Fylkesmannen harikkjeytterlegare
kommentarartil planutvidinga, men
visertil førreuttale av21.11.2013 og
berom atdessekommentarane vert
omsynstekei planarbeidet.

Statensvegvesen
30.03.2014

1. Statensvegvesen visertil sin
tidligareuttale i saken og
avklaringsmøtemed Osterøy
kommune den 05.02.14. Vegvesenet
haringen merknadertil revidert
oppstartsmelding.

Fiskeridirektoratet
04.04.2014

1. Deterregistrertgyteområdefortorsk
i Osterfjorden utaforFotlandsvågen.
I samband med kartlegging avmarint
biologiskmangfald har
Havforskningsinstituttetklassifisert
gyteområdetsom regionaltviktig.

2. Den planlagdemasseutfyllinga kjem
i berøring med sjøområdakordeter
registrertgyteområde. Vi kan ikkje
sjåatspørsmål om gyteområdeer
tekeopp i planprogrammetunder
kap. 5Viktigeomsyn og trong for
utgreiingar. Vi sertrong foratein
utgreierom utfylling avmassari
sjøområdavil få konsekvensarfor
bevaring avgyteområdetog vi ber
såleisom atdettespørsmåletvert
tekemed blanttemasom skal
konsekvensutgreiast.

1. Opplysningane om gyteområde fortorsker
tattomsyn til i plan-og
konsekvensutgreiingsarbeidet.

2. Utgreiingaknytttil om utfylling avmassari
sjøområda vil fåkonsekvensarmarint
biologiskmangfald ertattmed i
planprogrammetog erutgreiasom del av
planarbeidet.

OlaFotland
MetteMaritÅsheim
GroFotland
02.04.2014

1. Mestillerspørsmål med den store
utfyllinga. Serpåkartetatinnlaupet
blirmykjemindre. Korleisskal større
båtarkommainn til dampskipskaien?

2. Mestillerossog kritisktil om sjøen
fårdetsame inn og utflyten som før
nårsåstoreområderblirfyltut.
Konsentrasjon avferskvatten blir
mykjestørreog ein fåringaisfri fjord.

3. Kva vil skje med nausta?
4. Naustaharhistorisk verdi
5. Eigedomane langsvegen ynskjerå

oppretthalda tilkomstog hagesamt
naustog tilkomsttil sjøen. Detvil bli
stiltkravom nyenaustetomterog
naust

1. Tilkomstmed storebåtarerviktig for
næringsområdetogså, detteersikrai
planen.

2. Utfyllinga erlang mindreomfattande enn
detsom varvarslaved oppstartav
planarbeid. Evkonsekvensarforinn-og
utflyterikkjesærskiltutredadådetteikkje
varstiltkravi planprogrammet.

3. Ingen avnaustaerråkaavplanarbeidet
4. Seover
5. Utvidinga avvegen vertlagtpåutsida,

plangrensainn i hagane erforatein skal
hamoglegheittil åleggaavgrensinga knytt
til arealbruken inn motvegen.

6. Landskapsanalysaavdekkerden visuelle
verknaden avtiltaket, måleteratdetskal
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6. Utsikten oversjøen vil verta erstatta
avei storsteinfylling

ta seg betre utenn i dag.

Interresentskapet
Fotland v/styret: John
Fotland, Even
Fotland og Torgunn
Engstrøm

1. Påpeikeratinteressentskapetikkje
erkontakta direkte

2. påpeikeratinnseglinga kan verta for
smal ved ei omfattande utfylling ved
holmen

3. Minnerom miljøomsyn ved utfylling
4. Stillerspørsmål ved øydelegging av

strandlina
5. Spøretterkven som verteigarav

nyttland –etterutfylling
6. Stillerspørsmål ved om utbygginga

avkai skal skje ved fylling ellerpelar
7. visertil eitbrevfrå

Interesseselskapettil Osterøy
kommune ved fagansvarleg for
kart/oppmåling

1. Asplan Viak harikkje vertkjend med
InteresseselskapetforFotland. Vi har
varsla naboar, grunneigararog
etatar/organisasjonaretterliste avklara
med kommunen. Deteroppretta kontakt
med interessentselskapetsidan oppstart.

2. Utfylling ved Holmen vil ikkje inngå i
planen og innsnevring i innseglinga vert
diforikkje eitproblem

3. Detverttattalle miljøomsyn og utfylling vil
skje med reine masser.

4. Standlina som inngåri næringsområdeter
lagtuttil næring i kommuneplanen.
Utviding avvegen ikkje skal råka
strandlina

5. Eigarforhold til nyttland erikkje avklara
6. Metode forutbygging avkai erikkje

avklara
7. Ukjentmed dette brevet

Hordaland
fylkeskommune,
kulturminnevern og
museum –Kultur- og
idrettsavd
09.04.2014

1. Planen sin verknad på kulturminne
og kulturmiljø skal dokumenterastog
vurderastsom eittpunkti
planutgreiinga ved offentleg ettersyn.
Alle typarkulturminnermå skildras.

2. Fylkeskommunen vil vurdermotsegn
dersom planen eri konfliktmed
automatisk freda kulturminnereller
andre nasjonaltog regionaltviktige
kulturminne.

3. Bergen sjøfartsmuseum harvarsla at
detikkje erkjende marine
kulturminnersom vertråka av
tiltaket, men detligg eitpotensiale
forfunn avverna ellerautomatisk
freda kulturminnerpå sjøbotn.

4. Bergen Sjøfartsmuseum verslar
registreringari strandsona og sjøen i
samband med planarbeidet.
Tiltakshavarpliktarå dekke
kostnadene, jfrkulturminnelova § 10
og bertiltakshavarkontakta museet
forå få gjennomførtundersøkinga .

1. Erutførtsom del avplanutgreiinga
2. Planen erikkje i konfliktmed automatisk

freda kulturminnerellerandre nasjonaltog
regionaltviktige kulturminne.

3. Inngåri som tema i utgreiingane, innhald i
kap 5.4–i planprogrammet, justertsom
fylgje avmerknaden. Marinarkeologiske
undersøkingarervedlegg til planrapporten

4. Marinarkeologiske undersøkingarer
vedlegg til planrapporten.



SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
049/19 Plan- og kommunalteknisk utval PS 08.05.2019 
026/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Heradsstyret PS 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Siren Juliussen 17/261 

Politisk avklaring. Detaljregulering, Kvernskarhaugen, Fotlandsvåg 

Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid_Kværnskarhaugen Fotlandsvåg_30.01.19 
103/3 - Hanstveit - Søknad om utviding av eksisterande bustadområde 
Kart og bilder 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Planinitiativet vert avist jamfør pbl § 12-8. Heradsstyret rår forslagstillar til å kome med innspel om 
bustadområdet ved rullering av kommuneplanens arealdel.  

Saksopplysningar: 

Bakgrunn 
Kommunen mottok ynskje om utviding av bustadareal/planinitiativ ved Kvernskarhaugen på 
Hanstveit i Fotlandsvåg 31.01.2017.  

Det ble avholdt oppstartsmøte/arealavklaringsmøte med forslagstillar og plankonsulent 31.10.2017. 
Det vart i møte og referat avklart at planinitiativet ikkje er i tråd med overordna plan. Vidare vart 
det informert at om rådmannen tilrår det må saka handsamast i Heradsstyre jamfør gjeldande 
delegasjonsreglementet.  

I etterkant av møte har Rådmannen avvist planinitiativet på bakgrunn av at det ikkje er i tråd med 
overordna plan. Sjølv om planinitiativet er interessant, så er det vurdert som hensiktsmessig å 
avvente nye planinitiativ til arbeidet med kommuneplanens arealdel er starta opp. Rullering av KPA 
er relativt nært føreståande (2019 jamfør planstrategien). Då kan ein sjå heilskapleg på området og 
vekte det føreslegne planområdet opp mot eksisterande planområde og det totale bustadbehovet i 
Fotlandsvåg og omegn. 



Forslagstillar vil likevel ha saka framlagt for heradsstyret styret jf pbl § 12 - 8. 
Vedlagt planinitiativ viser inntil 14 bueiningar, sentrert rundt/ved det som kallast Kvernskarhaugen. 

Vurdering 
Detaljregulering til bustadføremål av skissert område er ikkje i tråd med overordna plan og strir såleis 
med førande prinsipp for føreseieleg og heilskapleg planlegging.  

Det er ikkje utenkeleg at området har beliggenheit og kvalitetar som vil vere gunstig for framtidig 
fortetting/tettstadutvikling av Fotlandsvåg, men av omsyn til andre avsatte bustadareal i området 
(felt nordaust for RP-område Hanstveit i KPA) som ikkje er ferdig utvikla bør det vurderast gjennom 
kommuneplanens arealdel (KPA) om det er behov for begge, alt etter kva befolkningsframskrivingar 
og interesse viser.  

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2011-2023. 



Vidare så bør ein av omsyn til planlegging av samanhengande trafikknett  avvente å vurdere om det 
føreslegne planområdet er eigna til bustadføremål til KPA skal rullerast. Gjennom KPA kan ein og få 
utført ei betre vurdering av optimal planavgrensing. Planavgrensinga slik den er skissert ivaretek ikkje 
i tilstrekkeleg grad tilkomst til planområdet, særleg ikkje tilkomst og trafikktryggleik for mjuke 
trafikantar i høve målpunkt i bygda, og plangrensa bør i alle høve truleg utvidast fram til hovudvegen.  

Vidare så tilseier jordlova og omsynet til LNFR-areal at ein ikkje skal omdisponere landbruksareal 
utan at ein ser på moglegheiter for erstatningsareal og gjer ei grundig heilskapleg vurdering. Dette 
kan best ivaretakast gjennom rullering av KPA.  

Planinitiativet (vedlagt) foreslår inntil 14 bueiningar, sentrert rundt/ved det som kallast 
Kværnskarhaugen. Det er ikkje skissert om haugen vil bli planert, om bustadene skal byggast ved 
hjelp av byggegrop, eller om dei skal lokaliserast oppå haugen. I alle tilfelle vil dette innebere eit 
betydeleg landskapsinngrep – både i høve kulturlandskapet og landforma som Kvernskarhaugen 
utgjer. Verdien av Kvernskarhaugen som landemerke og kulturlandskap i bygda Fotlandsvåg bør 
utgreiast i samband med rullering av kommuneplanens arealdel slik at ulike omsyn og verdiar i eit 
større område /heile Fotlandsvåg kan settast opp mot ein annan.   

Detaljregulering som ikkje er i tråd med overordna plan kan fort medføre at enkeltområde blir bygd 
ned utan at det vert gjort tilstrekkelege vurderingar av enkeltområda sin samla verdi for Osterøy. 
Dette kan best gjerast gjennom prosessen med rullering av kommuneplanen sin arealdel, der 
naudysynte konsekvensutgreiingar og ROS vil liggje til grunn for avgjerdsla.  

Konklusjon 
Det er gjort eit godt arbeid med planinitiativet med skisserte løysingar for å ivareta viktige omsyn. Ei 
rekke omsyn vil òg bli satt til side ved å å gje løyve til oppstart av detaljregulering av føreslegne 
område utan overordna vurderingar på kommuneplannivå. Rådmannen vil derfor ikkje tilrå 
planoppstart. Forslagstillar oppmodast til å komme med innspel om bustadareal i området ved 
rullering av KPA.   
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OSTERØYKOMMUNE
RÅDHUSPLASSEN
5282 LONEVÅG

Bergen, 30. januar 2019

FORESPURNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 1 03, BNR. 3,
HANSTVEIT III, FOTLANDSVÅG.

På vegne av tiltakshavar Per Bjarte Hanstveit, vil Ard arealplan søke om å få starte opp arbeidet med ein
detaljreguleringsplan for Hanstveit III, gnr. 103, bnr. 3, i Osterøykommune. Eigedom gnr. 103, bnr. 3 er på
rundt 21 daa, og tiltakshavar ynskjer å leggje til rette for bustadbygging.

Det er ønskeleg at saken vert lagt fram for Heradssyret for avklaring på om eit planarbeidet i området kan
startast opp. I dette notatet og vedlagt teikningar, har ein skildra ønska planområde, mogeleg omfang av
utbygginga, mogeleg type og delvis plassering av bygg, mogeleg vegtilkomst, m.m. Ein har óg skildra korleis
landbruksareal og kulturlandskap skal takast i vare på best mogeleg måte ved ein eventuell utbygging. Til slutt
har ein vegd potensiale for bygdeutvikling opp mot verdien av landbruksareal og kulturlandskap.

Eit eventuelt planarbeid er vudert i høve til forskrift om konsekvensutgreiing. Dersom Heradsstyret er positive
til ein planoppstart i området, må ein utarbeide planprogram og gjere ei konsekvensutgreiing, ettersom planen
ikkje vil vere i tråd overordna plan i området (kommuneplanens arealdel), som no skal reviderast. Planprogram
må handsamast politisk, og dersom det vert vedtatt at ein kan melda oppstart, vert det varsla oppstart av
planarbeid samsundet som planprogrammetvert lagt ut på høyring.

Figur 1: Området sin plassering i Osterøy kommune. (Kjelde: Google Maps)
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Bakgrunn:

Planområdet er avsett til noverande bustad- og LNFR-areal i kommuneplanen sin arealdel. Tiltakshavar har
ynskje om å legge området til rette for bustadbygging.

Ard arealplan var saman med tiltakshavar Per Bjarte Hanstveit i oppstartsmøte med Osterøy kommune for
planområdet 23.10.2017. I møtet vart det m.a. avklara av eit eventuelt planarbeid ville krevje planprogram og
konsekvensutgreiing, og at det var trong for politisk avklaring før kommunen kunne gje sine førebelse
tilrådingar i høve oppstart av planarbeidet. Kommunen informerte om at strandsoneplanen var under
utarbeiding.

Figur 2: Kart som syner førebels avgrensing av planområdet, svart stipling. (Kjelde: norgeskart.no)
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Gjeldande planstatus:

• Arealdelen til kommuneplanen 2011 – 2023

Eigedomen er i kommuneplanen sin arealdel avsett til noverande bustad- og LNFR-areal. Byggegrense mot sjø
går også gjennom planområdet i sørvest. Byggegrense mot sjø er vist med raud line på kartutsnittet under.

Planområdet grensar til bustadareal i nord og sør, til LNFR-areal i vest og til sentrumsføremål i aust.

Figur 3: Utsnitt av arealdelen til kommuneplanen 2011-2023.

Noverande bustadareal

Noverande LNFR-areal

Byggegrense mot sjø
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• Kommunedelplan for sjø og strandsone

Heradstyret vedtok 21.02.2018 sjø- og strandsoneplanen. Planen som skal fungera som eit styrande dokument
for arealforvaltninga i sjø og for strandsona. Planen skal sikre innbyggjarar og andre tilgang til sjø, viktige
naturverdiar og ivareta mogelegheit for næringsutvikling. Byggegrense mot sjø gjennom planområdet i det
sørvestre hjørnet av føreslått planområdet.

Figur 4: Utsnitt av kommunedelplan for sjø-og strandsone. Byggegrense mot sjø vist med blå stipla line.

Byggegrense mot sjø
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• Reguleringsplanar

Området er ikkje detaljregulert i dag. I Fotlandsvåg ligg det ein vedtatt plan, og to planar som er påbegynt.

Nordvest for planområdet, på nordsida av Fotlandsvågen, ligg ein vedtatt plan frå 1973 (arealplan-ID: 504_1 7,
«Hanstveit, Fotlandsvåg»). Planen legg opp til einebustadtomtar, og i dag er om lag alle dei regulerte tomtane
bygd ut (med unntak av 6 stykk).

Figur 5: Plan for Hanstveit, Fotlandsvåg.

Vest for området, på sørsida av Fotlandsvågen, ligg eit planarbeid for næring som er i prosess
(arealplan-ID: 1 253 2014003, «Holmane næringsområde»).
Sentralt i Fotlandsvåg er det også eit planarbeid (arealplan-ID: 1 253 2007600, «bustad Fotlandsvåg»), men det
kan sjå ut til at dette arbeidet har stoppa opp.

Plan for Hanstveit,
Fotlandsvåg

(vedtatt)

Plan for bustad
Fotlandsvåg
(påbegynt)

Plan for Holmane
næringsområde

(påbegynt)



6

Forskrift om konsekvensutreiing:

Dersom det vert starta opp ein detaljreguleringsplan i det område som det no vert søkt om, må denne
konsekvensutgreiast og ha planprogram, jfr. Forskrift om konsekvensutgreiing, kapittel 2, § 6 b). Tiltaket fell
inn under punkt 25 i Vedlegg I, «nye bustad- og fritidsbustadområder som ikkje er i samsvar med overordna
plan», då delar av området er sett av som LNFR-areal i gjeldande kommuneplan for Osterøy.

Figur 6: Utsnitt fra Forskrift om konsekvensutredninger (Kjelde: Lovdata)
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Skildring av planområdet i dag:

Figur 7: Foto av dagens situasjon i planområdet. (Kjelde: Bjørn Ottosen Photography)

Planområdet

Planområdet
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Lokalisering i kommunen og servicetilbud

Fotlandsvåg er ein tettstad, nord på Osterøy. Tettstaden har 301 innbyggarar per 1.januar 2018. I Fotlandsvåg
finn ein nærbutikk, tannlege, bensinstasjon, Fjordslottet hotell, grendahus, bedehus, båtbrygge og frisør. Om
lag 300 meter frå planområdet ligg barnehage, barneskule og idrettsplass. Osterøy ungdomsskule ligg på
Lonevåg. Like ved planområdet ligg ein busshaldeplass (Hanstveit sør), og det tar om lag 20 minutter å reise
med buss til Lonevåg.

Planområdet ligg om lag 14 km nordaust for Lonevåg, som er lokalsenteret på Osterøy. På Lonevåg finn ein
kjøpesenter, daglegvarebutikkar, post i butikk, bank, bibliotek, treningssenter, politi, rådhus, kyrkjekontor,
NAV, legesenter, helsestasjon, tannlege, idrettshall, idrettsbane, båthamn, kro, pizzeria og mini hotell. Her
ligg og barnehage, barneskule, ungdomskule og vidaregåande skule. Pendlartida til Bergen er ca. 45 minutt frå
Lonevåg. Ein kan og køyre eller ta buss til Arna stasjon og ta toget til Bergen sentrum.

Det er starta opp eit LivOGLyst-prosjekt i Fotlandsvåg, https://www.facebook.com/fotlandsvaagLivOGLyst/.
Dette er eit samarbeidsprosjekt for å stimulere til mobilisering i lokalsamfunn for å setje i gang lokal
bygdeutvikling og entrepenørskap. Målsetjinga for forprosjektet er å mobilsere bygdefolket for å kartleggje og
utgreie korleis bygda kan verte meir triveleg for alle som bur der, og for dei som vil flytta til bygda. Korleis det
kan leggjast til rette for at bygda kan få fleire innbyggjarar og korleis ein kan skape fleire arbeidsplassar og
tryggje eksisterande.

Figur 8: 3D-foto, skråstilt mot nord. (Kjelde: Google Earth)

Planområdet

Barnehage, skule og idrettsplass

https://www.facebook.com/fotlandsvaagLivOGLyst/
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Infrastruktur

Planområdet er knytt til den kommunale vegen Hanstveitmyra i det nord. Den kommunale vegen munnar ut i
fylkesveg 567 Osterøyvegen i aust. Dette er en veg med ein ÅDT på om lag 700 køyretøy i døgnet (tal frå 2017,
Statens vegvesen).

Det går ein privat grusa veg inn i sjølve planområdet frå vegen Hanstveitmyra i nord, som gir tilkomst til
Hanstveitmyra 16. Dette er ein einebustad som ligg på gnr. 103, bnr. 3. Frå einebustaden er det og mogeleg og
køyra mot sør, og koma ut på ein køyreveg sør for planområdet. Denne vegen er først privat, før den går over
til å verta kommunal. Vegen munnar ut i fylkesveg 567 Osterøyvegen i søraust.

Figur 9: Oversikt over infrastruktur i området. (Kjelde: Vegkart frå Statens vegvesen)

Kryss Hanstveitmyra –fv.567

Kryss Osterøyvegen –fv.567

Viktig målpunkt for born og unge:
barnehage, skule og idrettsplass
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Figur 10: Kryss mellom kommunal veg Hanstveitmyra og fylkesveg 567 Osterøyvegen. (Kjelde: Google Maps)

Figur 11: Kryss mellom kommunal veg Osterøyvegenog fylkesveg 567 Osterøyvegen. (Kjelde: Google Maps)

Det er i dag få tilbod for mjuke trafikantar i Fotlandsvåg, og gåande og syklande må i stor grad ferdast i
vegbanen. Dei tilboda som finst er gangvegar, kor nokon av dei er køyrbare, samt ein kort strekning med
fortau. Frå fv. 567 og opp mot skuleområde kan mjuke trafikantar ferdast på gangveg/fortau/køyrbar gangveg.
Elles er det ein liten snutt med gangveg som koplar krysset med Osterøyvegen – fv. 567 til busshaldeplass. For
evt. born som vil bu i planområdet vil det vere naturleg å nytte den kommunale vegen Osterøyvegen sør i
planområdet når dei skal gå i skulen. Denne vegen blir berre brukt som tilkomst til 4 hus og er såleis lite
trafikkert. Denne vegen leier vidare inn på fortauet som går frå krysset med Osterøyvegen – fv. 567 til
busshaldeplass.



11

Temaplan for trafikksikring i Osterøy kommune 2016-2020 skal kartleggje utfordringar, leggje ein visjon og
setje mål, samt vise til satsingsområde og tiltak. I den vedlagte handlingsplanen for same periode, er det for
Fotlandsvåg sentrum definert ein utfordring med at det er utrygt for mjuke trafikantar. Handlingsplanen har
vurdert at det vil vere naudsynt med ein reguleringsplan for å få gjennomført enkelte tiltak, og har gitt denne
utfordringa ein 2. prioritet i kommunen. Handlingsplanen føreslår følgjande trafikksikringstiltak for Fotlandsvåg
sentrum:

- Utviding/utbetring av eksisterande busslommer i sentrum og ved butikken
- Fortau gjennom sentrum
- Oppmerking av gangveg
- Fartsdumpar på hovudveg inn til sentrum og opp til skule

Figur 12: Raude liner synar tilbod for mjuke trafikantar og blå sirklar synar busshaldeplass. Ynskja planområdet er vist med
oransje stipla line. (Kartkjelde: Kart frå Finn)
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Kulturminne

Fleire bygg i området er registrert som SEFRAK-bygg, det vil sei at dei er bygde før 1900.

Figur 13: Oversikt over SEFRAK registrerte bygg i området. (Kjelde: miljostatus.no/kart)
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Landbruk

I NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) sin kartdatabase, er området i stor grad registrert som overflatedyrka
jord og innmarksbeite.

Området i dag korkje brukt til landbruks- eller beiteområde. Det har tidlegare vore beite i området, samt at
nokre naboar har slått delar av marka. Området er hovudsakleg å rekne som utmark då store delar ikkje vert
slått pga. kupert terreng og har byrja å gro til med småskog. Størsteparten av området har heller aldri vorte
nytta til landbruk.

Det er ein del terreng i området, og det er i dei meir slake areala det har vore dyrka mark. Dette er avgrensa
areal. I nord, mot den kommunale vegen, ligg to areal som er registrert som overflatedyrka. Arealet er på 4,1
daa og 3,0 daa. Sentralt i området ligg eit areal på 0,8 daa, men dette er lite egna til drift då det er lite og ligg
avstengd frå dei andre områda.

Det ligg mange fleire, og større areal i nærleiken til Fotlandsvåg, og elles på Osterøy, som er registrert og i
bruk som både jordbruks- og beiteareal. Like i nærleiken til planområdet ligg det fleire jordbruksareal. Ingen
av desse er i drift i dag.

Figur 14: Jordbruksareal. (Kjelde: NIBIO)

4,1 daa

3,0 daa

0,8 daa
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Figur 15: Helling dyrkbar jord. (Kjelde: NIBIO)

Jordbruksarealet i planområdet er klassifisert med middels verdi. Dette vil i følgje NIBIO si areal med fulldyrka
organisk jord, fulldyrka tungbrukt jord, samt innmarksbeite og overflatedyrka jord som er jorddekt.

Vidare i følgje NIBIO vil areal med stor verdi si fulldyrka jord som er jorddekt og ikkje tungbrukt, og areal med
noko verdi vil si innmarksbeite og overflatedyrka jord som er grunnlendt eller har organiske jordlag.

Figur 16: Verdi av jordbruksareal og dyrkbar jord. (Kjelde: NIBIO)
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Strandsone

Sjø- og strandsoneplanen har definert ei funksjonell strandsone/ byggegrense mot sjø i området, som synt i
utsnittet under. Det meste av arealet som ligg innanfor den funksjonelle strandsona er bratt og lite egna til
meir utbygging. Noko areal er meir slakt. Dette arealet ligg i nærleiken til to naust. Areala som ligg utanfor
den funksjonelle strandsona er i stor grad areal sett av til LNFR-areal.

Figur 17: Utsnitt av kommuneplanen sin arealdel.

Bratte areal

Slakare areal
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Skisseforslag til eventuell utforming av planområdet:

Det er skissert ein mogeleg utnytting av området til bustadføremål, dersom det vert opna for eit planarbeid på
staden. Forslag til busetnad er vist på illustrasjonsplan under.

I skisseforslaget har ein lagt til rette for 11 rekkehus, 1 tomannsbustad og 1 einebustad, 14 einingar totalt.
Busetnaden er løyst i tråd med krav i kommuneplanen for uteoppholdsareal og leik. Alle einingane vil få sol og
gode utsiktsforhold.

Toppen av Kværnskarhaugen vert behaldt (høgste nivå), og busetnaden vert lagt inn i terrenget rundt toppen.
Med litt rom mellom bustadane her, blir uttrykket bli lettare og meir skånsamt enn om meir hadde vorte
nedbygd. Tanken er vidare at bustadene det vert lagt til rette for skal planleggjast i ein «Osterøy stil» som skal
vere felles for heile området og få det til å framstå som ein heilskap. Ved å leggja busetnad inn i terrenget og
la høgste del av Kværnskarhaugen stå ubygd, vil ein få rin fin fjernverknad av prosjektet.

Ein har plassert bustadene innanfor dei områda i planområdet som i dag ikkje er i bruk og som gror til.
Området i sørvest som kjem innanfor den funksjonelle strandsona, samt området i nord som er registrert som
overflatedyrka jord er ikkje tenkt utbyd og vil behaldast som grøntareal. Planen vil også sjå på korleis
strandsona kan gjerast meir tilgjengeleg og korleis denne kan tilretteleggjast for dei som skal bu i
planområdet, samt om noko av grøntarealet som ikkje vert utbygd kan nyttast som for eksempel kolonihagar
for dei som skal bu i planområdet.

Figur 18: Skisseforslag til mogleg utforming av planområdet. Byggegrense mot sjø er illustrert med raud line.
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Konklusjon:

Ein meiner at delar av dette sentrumsnære arealet i Fotlandsvåg med fordel kunne vore nytta til bustadføremål
og ikkje LNFR-føremål. Delar av tomta nærast sjø er avsett til bustadføremål, mens resten av tomta er avsett
til LNFR-området. LNFR-området ligg mellom områder allereie avsett til bustad i både i nord og i sør. Dette
samtidig som at området ligg sentralt plassert i Fotlandsvåg gjer det egna til bustadføremål. Samstundes som
ein meiner at noko areal kan nyttast til bustad, vil ein kunne ta vare på slake areal som er aktuell for dyrking.
Areal nærmast sjø, kor ein ikkje tenker utbygging, vil ein ha mogelegheit for å gjere enda meir tilgjengeleg og
brukarvennleg.

Å nytte området til bustadføremål vil vere med på å støtte opp under den bygdeutviklinga ein ynskjer å få til i
Fotlandsvåg. Nye bustader i planområdet vil liggja særs sentralt i Fotlandsvåg, like i nærleiken til m.a.
busshaldeplass, daglegvarebutikk, skule, barnehage og idrettsplass. Topografien på plassen gjer at ein kan få til
eit spanande bustadprosjekt med bustadar som får gode sol- og utsiktstilhøve. Frå planområdet vil det fint
kunne tilretteleggjast for mjuke trafikantar fram til hovudvegen og derfrå vidare på eksisterande gangveg til
busshaldeplass i sentrum. Med temaplanen som føreligg i Osterøy Kommune for trafikksikring 2016-2020
så har mjuke trafikkantar ein trafikksikker trase frå heim til skule/barnehage/idrettsplass.

I Fotlandsvåg er det no 3 ledige kommunale tomtar for sal på Hanstveitfeltet, i høve kommunen sin nettside.
Dette er einebustadtomtar, om lag 600-800 meter frå tilboda i Fotlandsvåg sentrum. Desse vil vere gode
bustadar for småbarnsfamiliar. Fotlandsvåg har òg trong for gode bustadtilbod for einslege og eldre, og
rimelegare rekkehus for småbarnsfamiliar. I planområdet vil ein kunne leggja til rette for ein variert busetnad,
med bustadar av ulik storleik og med ulike tomtestorleik. Ikkje alle har ønske om, eller kapasitet til å forvalta,
ein stor tomt med hage og det som høyrer med. Nye bustader på Kværnskarhaugen vil kunne trekke til seg nye
innflyttarar til Fotlandsvåg, gjere til at ein beheld eksisterande innbyggjarar som ynskjer eit anna bustadtilbod,
samt kan trekkje til seg utflytta ungdom.

Ard arealplan as

Hedvig Godvik Olsen
Landskapsarkitekt/planleggar
Tlf: 55 31 95 00/46 41 98 15
hgo@ardarealplan.no

Vedlegg:

- Illustrasjonsplan som syner mogleg utnytting av planområdet
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Osterøy Kommune
Planavdelinga
5282 Lonevåg

Fotlandsvåg 31.01.2017

Gnr. 103 / Bnr. 3 HANS TVEIT - FOTLANDSVAG
SØKNAD OM UTVIDING AV EKSISTERNADE BUSTADOMRÅDE

I fylgje Arealdelen til kommunenplanen for Osterøy kommune 2011-2023 er deler av

gnr. l 03/bnr 3 i dag regulert til Bustadområde. Sjå vedlagte kart.

Det vert med dette søkt om å få utvida eksisterande Bustadområde til å innldudera

K vernskarhaugen slik det framgår på vedlagte kart. K vernskarhaugen er i dag definert

som Innmarksbeite og i kommunenplanen som LNFR område, og grenser inn til

Bustadområde.

Området ligg sentralt i Fotlandsvåg og bakgrunn for søknaden er fylgjande:

• Området Fotlandsvåg/ nordsida av Osterøy treng attraktive bustadområder for å

trekkja til seg nye og behalda eksiterande innbyggjarar.

• Området Fotlandsvåg treng nye og attraktive bustadområder som er interessant

både for utbyggjarar og dei som ynskjer å byggja i området eller flytta til området.

• K vernskarhaugen er eit slikt attraktivt bustadområde med god utsikt, nærleik til

sjø, solrikt og med kort veg til skule, barnehage, idrettsanlegg og butikk.

• Kvernskarhaugen har ein storleik som gjer området attraktivt for både

enkeltpersonar og utbyggjarar. Området utgjer i størrelsesorden 7 mål totalt,

tilsvarande 5-7 tomter for einebustader eller fleire tomter ved større fortetting.

 Det eksisternade området for bustadsformål i Fotlandsvag - Hanstveit II-er eit

område som no er tilnærma fullt utbygd, og bygda Fotlandsvåg treng fleire

Bustadområder



 Ein viser også til innspel på kommuneplanen frå industrikonsulenten i Osterøy
som påpeikar:
"Bustad: Viktig å leggje vekt på attraktivitet og fleksibilitet.Ein bør også gjere
vurderingar der ein ikkje tel med areal som ikkje vert etterspurde når ein vurderer
i kva grad det er tilfredsstillande dekning i dei ulike bygdene. Vidare bør det
vurderast om det er stor nok breidde i bustadtilbodet."

 Prosjektet Liv og Lyst som no pågår i Fotlandsvåg, har nedsatt fleire grupper der
ei av gruppene skal vurdera mogelege Bustadområder. Prosjektet har tatt kontakt
med underteikna orn området K vernskarhaugen.

 Privatpersoner som er interessert i å flytta tilbake til Fotlandsvåg har også tatt
kontakt for å melda interesse for området.

Kontaktpersoner for søknaden er:

Gm 1 bnr 3 Hanstveit
Per Bjarte Hanstveit
Hanstveitrnyra 28
5383 Fotlandsvåg

tlf. 48168813

Med venleg helsing

o ' id
\ - hi'd -
Per Bjarte Hanstveit
5283 Fotlandsvåg

Vedlegg 6 sider: Kart og bilder
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Arealdel til kommuneplanen 2011-2023 Kart 103/3
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Aktuelle bustadomrader

0 2 :

Aktuelle bustadområder

Kvernskarhaugen

1. Klarlegging av eksisterande bustadområde
- I fylgje Arealdelen til Kommuneplanen 2011 - 2023

er deler av 103/3 i dag regulert til bustadområde.
-Dette gjeld området mellom veien fram til gardshuset og sjøen.

( sjå kart side 2, 3, 5 og 6)

2. Utviding av eksisterande bustadområdet til å
innkludera Kvernskarhaugen. Dette inneber at
Kvernskarhaugen vert å omregulera frå
innmarksbeite  /  LNFR område til Bustadområde
- Kvernskarhaugen er i dag definert som lnnmarksbeite /

LNFR område
- Omradet er ikkje eigna til overflatedyrka jord - gardsdrift
- Omradet Kvernskarhaugen kan gje 4-6 tomter

( sjå kart side 3, 4, 5 og 6)
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Gnr 103 bnr 3 Hanstveit Fotlandsvåg

1. Klarlegging av eksisterande bustadområde

- I fylgje Arealdelen til Kommuneplanen 2011-- 2023 er deler av 103/3
i dag regulert til bustadområde.

-Dette gjeld området mellom veien fram til gardshuset og sjøen.
( sjå kart side 2, 3, 5 og 6)

2. Utviding av eksisterande bustadområdet til å innkludera Kvernskarhaugen.
Dette inneber at Kvernskarhaugen vert å omregulera frå
innmarksbeite  /  LNFR område til Bustadområde

- Kvernskarhaugen er i dag definert som lnnmarksbeite / LNFR område

- Området er ikkje eigna til overflatedyrka jord - gardsdrift

- Området Kvernskarhaugen kan gje 4-6 tomter

( sjå kart side 3, 4, 5 og 6)
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Kartet viser at dei aktuelle områda er klassifisert som lnnmarksbeite
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Mogelege bustadområder Kvernskarhaugen



SAKSPAPIR 

Saksnr Utval Type Dato 
027/19 Formannskapet PS 15.05.2019 

Heradsstyret PS 

Saksbehandlar ArkivsakID 
Grete Birkelid 18/619 

Saksframlegg prioriteringsliste 2019 - Tilskot til lokale kulturarena 

Prioriteringsliste 2019 - Tilskot til lokale kulturarena 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
«Kommunal prioriteringsliste 2019 – tilskot til lokale kulturarena vert vedtatt slik den ligg føre.» 

Saksopplysningar: 
Osterøy kommune fekk 08.04.2019 inn gjenteke søknad om tilskot til kulturbygg frå Valestrand 
Ungdomslag. 

Kommunen har ansvar for å prioritere søknadane om tilskot til kulturbygg. Vedtatt prioriteringsliste 

bør følgje søknadane til fylkeskommunen innan 2. mai, men kan ettersendast etter politisk vedtak. 
Det er komen inn ein søknad for søknadsåret 2019. 

Bakgrunn 

Tilskot til lokale kulturbygg 

Tilskota skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik 

kulturell verksemd. Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale 

for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, 

scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. 

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men 

ikkje til vedlikehald eller drift (frå Retningsliner for forvaltning av desentralisert ordning for tilskot 
til kulturbygg - KUD, 2010) 



Vurdering 

Folkehelse 

Gode møteplassar for ulike målgrupper i kommunen er viktig for folkehelsa. Lokale kulturbygg er 
arenaer der ein kan kjenne mestring, tilhøyrsle og bygge identitet. 

Kultur 

Lokale kulturbygg er viktig for å kunne utvikle og oppretthalde kulturtilbodet i kommunen. 

Miljø 

Lokale kuturarenaer som gjennomfører ENØK-tiltak for å heve kvaliteten på bygga, vil gje stor verdi 
for framtida.  

Økonomi 

Tilskot til frivillege organisasjonar som forvaltar lokale kulturbygg i kommunen, yter stor verdi for 
lokalsamfunnet og ivaretatar viktig lokalhistorie. 

Konklusjon 
Rådmannen ser det som positivt at frivillege krefter utviklar kulturbygga i kommunen slik at ein får 
auka bruksmogelegheiter og dei vert universelt utforma. Rådmannen rår difor heradsstyret til å 
vedta prioritert liste slik den ligg føre. 



Tilskot til lokale kulturarena 
 

Kommunal prioriteringsliste av søknadar for 2019 

 

1. To tiltak på Samlingshuset Kongshall ved Valestrand ungdomshus – tilbygg og ENØK-tiltak 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

028/19 
 

Formannskapet PS 15.05.2019 
 

 

Heradsstyret PS  
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  19/373 
 

Mjøsvågen Landhandleri AS - Søknad om skjenkeløyve for alkohol gruppe 1 og 2  
 
 
resultset_247_2875_vedlegg9.pptx 
resultset_247_2875_vedlegg4.pdf 
resultset_247_2875_vedlegg5.docx 
Serverings- ogeller skjenkebevilling (417299)_Skjult innhold 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

”I medhald av alkohollova §§ 1-4a og b, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2 og 4-4 vert det gjeve allment 
skjenkeløyve for all alkoholhaldig drikk, gruppe 1 og 2 til Mjøsvågen Landhandleri AS , org. nr. 
920 997 252 for uteserveringsområde slik det er vist i vedlegg til saka. 

Styrar Ann Kristin Bolset Kleppe, f. 27.02.1989 og stedfortredar Randi Nordås, f. 14.06.1968,  vert 
godkjende.  

 
Type verksemd: Kafe/uteservering.  
Skjenketid alkohol gruppe 1 og 2, måndag - laurdag:                                        kl. 12.00 – kl. 20.00 

Søndag          :                                                                                       kl. 12.00 – kl. 18.00 

Vilkår: Uteområdet skal avgrensast i samsvar med innsend søknad. All alkohol skal skjenkast av 
personalet, og personalet skal ha tilsyn med uteområdet i heile opningstida. Sal og skjenking må 
leggjast opp slik at grunnlaget for utrekning av sals- og skjenkeavgift vert korrekt. 

Skjenkeløyveperiode: 29.05.2019 – 30.09.2020. 



Serveringsløyvet vert i medhald av Serveringslova § 3 utvida til å omfatta avskjerma uteområde.” 

 

 

 

 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Mjøsvågen Landhandleri AS, org. nr. 920 997 252, søkjer om skjenkeløyve for alkohol med 
alkoholprosent mindre enn 22%. Søknaden gjeld for avgrensa uteområde på kaien utanfor butikken 
og i butikken si opningstid, kl. 12 til kl. 20 på kvardagar og kl. 12 til kl. 18 på søndagar. Utearealet 
utgjer ca. 44 kvm og vil ha 30 sitjeplassar, sjå vedlegg med skisser over området. Det er søkt om 
bruksendring for lagerlokale til butikklokale, samt om overbygg for uteterasse.  

 

Det vert søkt om Ann Kristin Bolset Klepp, f. 27.02.1989 som styrar for løyvet med Randi Nordås, f. 
14.06.1968 som stedfortredar. Begge har bestått kunnskapsprøven i alkohollova. 

 

Mjøsvågen Landhandleri AS har salsløyve for alkohol med inntil 4.7% alkohol. Dei har også 
serveringsløyve for kafe. I søknaden skriv dei følgjande om si målsetjing for drifta av butikk og kafe 

 

«Bedrifta driv landhandleri i gamal stil med daglivarebutikk, interiør og kafe. Berifta har som 
målsetting å skape ei levande bygd og fremme lokalprodusert mat og tradisjoner. Bedrifta har også 
eit klart ynskje om å styrke reiselivsvirsomheten i området, og ser dette som ei viktig tilleggsnæring 
for bedrifta. I tilknytning til butikken har vi eit gamalt metallstøyperi som står igjen frå tidligare drift. 
Dette er ope for publikum i butikkens opningstid, og historia skal no gjerast betre tilgjengelig for 
besøkande i form film (lyd og bilder), og skilting av gjenstander. Reisande kan i butikken kjøpe kart og 
få informasjon om turmuligheter i området. Vi arbeider for tilettelegging for reisande via båt, og 
tilbyr fasilitet som toalett, dusj og mulighet for klesvask, og vil i løpet av våren få på plass 
sykkelutleige og utleiga av robåter / fiskeutstyr. Vi samarbeider med Mjøsvågens Vener og Norlender 
AS for å fremja øvrige tilbod i Hosanger som retter seg mot tilreisande; eks. galleri, treskoverksted, 
fabrikkutsal.» 
 

Søkjar viser til at dei er tilknytt Snarkjøpgruppen, ei daglegvarekjede for små og mellomstore 
butikkar. Innanfor denne kjeden finst det butikkar som har skjenkeløyve for alkhol i tillegg til 
salsløyve. Søkjar kan difor få rettleiing om opplegg for rapportering og gode rutiner for sal og 
skjenking. 



 

Søknaden er i samsvar med alkohollova sendt til politiet, Nav Osterøy og til kemnaren til uttale. Ingen 
av desse har merknader til søknaden. 

 

Kommunen må ta stilling til om ein ynskjer å gje skjenkeløyve utanom områdesentra, og knytt til ein 
landhandel som i dette tilfellet. Ein må og vurdera om søknaden kan innvilgast sett i forhold til 
alkohollova § 4-1 som set forbod mot sals- og skjenkeløyve i same lokale. 

 

Dersom det vert gitt løyve må ein ta stilling til kva vilkår som skal gjelda for å sikra godt nok skilje 
mellom sal og  skjenking, og med utøving og kontroll med sal og skjenking.  

 

 

Vurdering 
I alkohollova § 4-1 står det: Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale. 

 

Helsedirektoratet skriv i sin kommentar til dette følgjande: 

Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale, jf. første ledd. Dette betyr at det ikke 
kan gis skjenkebevilling til lokaler hvor det allerede foreligger en salgsbevilling, og omvendt. Dette 
gjelder selv om salget og skjenkingen ikke er ment å foregå på samme tid. Se også § 3-1 andre ledd.  

 

Hva som skal anses som ett og samme lokale må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering, hvor en 
særlig legger vekt på om mulighetene for en tilfredsstillende kontroll svekkes. Momenter i denne 
vurderingen kan være arealenes fysiske tilknytning til hverandre og om det er snakk om én og samme 
virksomhet, herunder om de ansatte jobber i tilknytning til både salgs- og skjenkestedet, om det føres 
felles regnskap o.l. Vurderingen i hver enkelt sak er det opp til kommunen å foreta. 

 

 

I kommunen sine retningsliner for skjenking og sal av alkohol, vedtekne i heradsstyret 05.10.2016 
står det følgjande om tildeling av skjenkeløyve: 

 a) Skjenkestader bør lokaliserast til kommunesenteret Lonevåg og områdesentra Fotlandsvåg, 
Valestrand og Haus. 



b) I vurdering av søknaden skal m.a. omsyn til talet på skjenkestader, konsept, målgruppe, trafikk- og 

ordensmessige forhold og nabolag vektleggjast. 

c) Skjenkestadene må organisere uteserveringa slik at denne føregår innan eit tydeleg avgrensa areal 
og så langt råd er avskjerma i forhold til trafikk og forbipasserande. 

d) For at det skal kunne gjevast skjenkeløyve som kan brukast i opningstida i eit kjøpesenter/-
butikksenter, må tiltaket vere i avlukka lokale. 

 

Det står vidare at søknader om skjenkeløyve må vurderast i kvart enkelt tilfelle. 

 

Utanom senterområda er det gitt skjenkeløyve til slutta lag for Kleiveland gard. 

 

For uteservering seier retningslinene: 

 

1.6.3 Avgrensing av skjenkearealet - uteservering Løyve for uteservering gjeld for det areal og tal på 
stolar som er oppgitte i vedtaket. Ståplassar er ikkje tillate. Løyvet gjeld det driftskonseptet som er 
oppgitt i søknaden. Skjenkearealet på uteserveringa må vere klart avgrensa mot det arealet som ikkje 
er skjenkeareal. Følgjande avgrensingar blir godtekne: Metallgjerde i lengre seksjonar som ikkje er 
grunnfaste – i kombinasjon med tøy eller tau, eller andre løysingar som sikrar behovet for avgrensing 
men som kan ryddast bort.  

Avgrensingar på offentleg grunn skal bli fjerna når dei ikkje er i bruk.  

 

1.6.4 Krav til søknad og bruksløyve i kommunen - uteservering  

Før søknad om uteservering blir behandla må teikningar som viser avgrensing av skjenkearealet bli 
sendt til kommunen. Dersom det er krav om søknad om løyve til tiltak skal søknad handsamast og 
byggeløyve vere gitt innan skjenkeløyve kan gjevast. Før løyve til uteservering blir teke i bruk, skal 
søkjar sende eigenerklæring til kommunen som stadfester:  

a. at søkjar har lovleg tilgang til å nytta arealet til uteservering  

b. at plan- og bygningsmyndigheitene har godkjent uteserveringa med eventuelle innretningar  

c. at Mattilsynet har gitt dei naudsynte løyve for bruk av uteserveringa.  



 

Løyvehavar har plikt til å gi kommunen melding om endringar som medførar at dei opplysningar som 
er gitt i eigenerklæringa ikkje lenger er korrekte. Før løyve til uteservering blir teke i bruk skal 
representant for kommunen ha vore på befaring på staden 

 
 

Dersom det vert gitt skjenkeløyve, må ein ta stilling til kva vilkår som skal gjelda for å sikra godt nok 
skilje mellom sal og  skjenking.  

 

Rådmannen er positiv til konseptet for drifta med tilbod og fasilitetar både til fastbuande og 
tilreisande gjestar. Lykkast ein med dette, vil det tilføra nye arbeidsplassar og meir aktivitet i bygda. 

 

Søkjar viser til at det finst liknande tilfelle der det vert drive butikk og servering. 

 

Det er ulike avgiftssatsar for sal og skjenking av alkohol. Kasse og sal må difor leggjast opp slik at det 
framgår kva som sal og kva som er servering. Vidare må det sikrast at ikkje kundar kan kjøp alkohol i 
butikken og ta dette med seg inn på uteserveringa. Personalet må til ei kvar tid ha tilsyn med ute-
arealet i opningstida. 

 

Kommunen kan setja vilkår for å gje skjenkeløyve, men desse må vera i samsvar forvaltningsmessige 
reglar. Vilkår må ha sakleg samanheng med skjenkeløyvet; f.eks. fremja føremålet med alkohollova, 
letta kontrollen med utøvinga av løyvet eller redusera skadeverknadene av skjenking av alkohol. 

 

Søkjar har gjort greie for korleis dei vil sikra kontroll med skjenkinga,  samt skilja skjenking og sal av 
alkohol. Delar av dette kan  leggjast inn som vilkår knytt til skjenkeløyvet. 

 

Rådmannen ser at uteserveringa kan vera med å styrka drifta driftsgrunnlaget, og at dette samen 
med dei andre tilboda som er under planlegging på staden vil gjera bygda meir attraktiv for 
tilreisande. Det som talar mot er at verksemda ikkje ligg i sentrumsområde, og at det er knytt til ein 
landhandel, der kundane vil ha innsyn til alkoholserveringa på uteområdet.  

 

 



 

 
Folkehelse           -          nytt skjenkeløyve vil auka tilgangen til bruk av alkohol 

 

Miljø                    -          ikkje vurdert i saka 

 
Økonomi          -           ikkje vurdert i saka 

 

Konklusjon 
Saka vert lagt fram med tilråding om å gje skjenkeløyve for uteområdet. 

 

 
 
 



Inngangsparti butikk

Ordinært kassapunkt
Lager butikk pr i dag, men
søkt om bruksendring til  
salgslokale for butikkSalgslokale butikk pr i dag

Areal* som hvor det søkes om løyve 
for servering av alkohol. 11 x 4 m

* Det er søkt om overbygget terasse for deler av samme 
areal, Areal: 8m x 3,950 m (sorte stipla streker)
Område for servering skal fysisk avrenses uavhengig av
overbygg  bygges elller ikke

Nytt kassapunkt**

** Stasjon for nytt  kassapunkt.
Til bruk for betaling av alkohol for servering,
samt bakeri, kafe og kioskvarer. Kassapunktet vil vera mobil,
og kan soleis også nyttast på sjølve terassen. 



Bygning og kaiområde
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Vedlegg søknad om serveringsløyve - merknader 

 

Bevilgning, Styrer og stedfortreder  
 

 

Me fekk  fylt ut elektronisk søknad i tråd med slik me ynskjer roller kring  serveringsbevilgninga 

organisert; 

 

I søknad står Randi Nordås som styrar for serveringsbevilgning. Ho er er daglig leder for bedrifta og 

innehar godkjent etablerarprøve for serveringsvirksomhet. Randi Nordås står pr. i dag også som 

styrar for bevilgning for sal av alkohol i butikk. For å skille bevilgninga for servering av alkohol frå 

bevilgning av sal av alkohol, og få fult fokus på begge områder, ynskjer me at ein av våre 

medarbeidarar Ann Kristin Bolset Kleppe skal stå som styrar for serveringsbevilgninga, og med Randi 

Nordås som stedfortreder. Dersom dette kan gjerast i tråd med gjeldande regelverk, ber me om at 

søknad vert endra til rollefordeling som skissert under. 

 

Rollefordeling 

Bevilgningshaver: Mjøsvågen Landhandleri AS 

Randi Nordås, styrer for Mjøsvågen Landhandleri har godkjent etablererprøve for 

serveringsvirksomhet. 

Søknad: 

Styrer serveringsbevilgning:                  Ann Kristin Bolset Kleppe f.27.02.89  

Stedfortreder serveringsbevilgning:   Randi Nordås f.nr. 14.06.68 

 

 

Randi Nordås og Ann Kristin Bolset Kleppe skal ta kunnskapsprøve for servering av alkohol 27. mars 

2019, og vil ettersende godkjenning for bestått prøve så snart som mogleg. 

 

 

Forventa kvantum servering av alkohol 

 
Me synes det er svært vanskelig å finne ein faktor for forventa årlig kvantum servert alkohol. Ta 

gjerne kontakt om oppgitt kvantum ikkje er i samsvar med omsetning for samanliknbare 

serveringsstader. 

     M j ø s v å g e n   L a n d h a n d l e r i 

H o s a n g e r 

 



Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Referansenummer: NVNBUA Registrert dato:21.03.2019 01:28:05

Antall vedlegg: 9

Innledning

Henvendelsen gjelder

B Søknad om ny bevilling 

Bevillingssøker/-haver er

B Foretak/lag/forening 

Bevillingstype

D Skjenkebevilling 

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

920997252

Foretak/lag/forening

Mjøsvågen Landhandleri ASS

Adresse

Osterøyvegen 2142

Postnummer

5282

Poststed

LONEVÅG

Telefon

94092094

Telefaks



Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Randi

Etternavn

Nordås

Adresse

Øvsthusvegen 49

Postnummer

5282

Poststed

LONEVÅG

Telefon

41459188

E-post

Landhandel@5252hosanger.no

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

B Ja 

Type bevilling Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

B Servering/skjenking Mjøsvågen 

Landhandleri AS

Osterøyvegen 2142 5282 LONEVÅG

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske 

beliggenhet, ikke postadresse.

Opplysninger om serverings-/skjenkested

Organisasjonsnummer

920997252

Skjenkested/-lokale

Avgrenset uteområde kai

Gate-/vei-/stedsadresse

MJØSVÅGEN LANDHANDLERI AS



Postnummer

5282

Poststed

LONEVÅG

Telefon

94092094

Telefaks

Virksomhet

Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

B Lavere alkoholinnhold enn 22 % 

Driftskonsept

Type virksomhet

D Annet 

Beskriv med egne ord

Bedrifta driv landhandleri i gamal stil med daglivarebutikk, interiør og kafe. Berifta har som målsetting å skape ei 

levande bygd og fremme lokalprodusert mat og tradisjoner. Bedrifta har også eit klart ynskje om å styrke 

reiselivsvirsomheten i området, og ser dette som ei viktig tilleggsnæring for bedifta. I tilknytning til butikken har vi eit 

gamalt metallstøyperi som står igjen frå tidligare drift. Dette er ope for publikum i butikkens opningstid, og historia 

skal no gjerast betre tilgjengelig for besøkande i form film (lyd og bilder), og skilting av gjenstander. Reisande kan i 

butikken kjøpe kart og få informasjon om turmuligheter i området. Vi arbeider for tiletteleging for reisande via båt, og 

tilbyr fasilitet som toalett, dusj og mulighet for klesvask, og vil i løpet av våren få på plass sykkelutleige og utleiga av 

robåter / fiskeutstyr. 

Vi samarbeider med Mjøsvågens Vener og Norlender AS for å fremma øvrige tilbod i Hosanger som retter seg mot 

tilreisande; eks. galleri, treskoverksted, fabrikkutsal. 

Servering/skjenking skal foregå

D Utendørs 

Antall sitteplasser  utendørs

30

Periode&nbsp;for uteservering



Fra og med dato

01.januar

Til og med dato

31. desember

Ved uteservering&nbsp;må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Fysisk avgrensa område for servering: 

Det søkes om serveringløyve for et område på ca 44 m2 på kaien er utanfor butikk, og med god avstand frå 

inngangsparti til butikk. På område vil det også kunne serveres kafe / bakervarer og pizzza og liknande matvarer, 

som er i tråd med mat som ihht godkjenning frå Mattilsynet kan produserast ved Mjøsvågen Landhandleri.

Mer om skjenkestedet

Aldersgrense

18

Skjenkeareal utendørs (i kvm)

44

Rutiner ved skjenkestedet

1 Åpningstid / skjenketid - Servering vil kun pågå i butikkens opningstid. 

Det søkes som servering man-lør: 12:00-20:00, Søndag: 12:00-18:00 

Dersom butikken i vinterhalvår har kortare opningstid, vil tidsrom for servering fylje opningstid for butikk. 

 

 

2 Fysisk avgrensning av område for servering: 

Det søkes om serveringsløyve for eit avgresa område  på kaien utanfor butikk. Område har kun tilgang frå kai, og har 

avstand til inngangsparti til butikk. Område skal fysisk avgrensast med gjerde, og det skal merkast tydeleg at det kun 

er lov å nyte alkohol innanfor dette område. Område er ca. 44m2, skisse er vedlagt søknad. 

 

 

3 Sikre at alkohol som serveres ikkje drikkes inne i butikk eller utanfor avgrensa område: 

 



3.1 All alkohol skal serveres av personale inne på det avgrensa området. 

Personale skal bære enhet frå salgslokale/butikk og ut på det avgrensa område, der det serveres kunde. Dvs. enhet 

skal kun vera fysisk disponibel for kunden inne på område med serveringsbevilgning. 

 

 

4 Sikre at medbrakt alkohol ikkje nytes på område. 

 

For å sikre at medbrakt ikkje nytes på område, må fyljande tiltak gjennomførast; 

4.1 Alkohol skal ikkje serveres/drikkes frå original emballasje på område med serveringsbevilgning. 

Personale skal inne i salgslokale slå alkohol over i egna glass, før dei vert disponible for kunden som beskrevet i 

punkt 3.1 

4.2 Det skal ikkje være tillat å oppbevare eigen alkohol inne på området. 

F.eks. kan alkohol kjøpt i butikk, eller medbrakt på anna vis, kan ikkje oppbevares inne på område for servering. 

4.3 Personale skal ha jevnlig tilsyn med område. 

• Personale skal ha jevnlig kontakt med gjestene på området. 

• Butikken er liten og har store vindu med utsikt mot terrasse som der er søkt løyve for. Det er soleis enkelt for 

personale å ha oppsyn med område der alkohol vert servert også innanfrå butikken. 

• Dersom det skulle verta behov for dette, kan det setjast opp kamra over område for å betre personalets kontroll 

over område. Ei slik overvåkning vil måtte skje etter gjeldande regelverk. 

 

 

5 Sikre korrekt avgiftsrapportering: 

 

5.1 Enheter solgt for servering skal ha eigne artikkelnummer. 

Artikkelnummer vil gje informasjon om solgte enheter og kvantum pr. enhet. Kassasystem vil då kunne produsere 

rapporter for videre rapportering til kommune for korrekt avgifts- handtering. 

5.2 Fysisk adskillelse av salg ved bruk av eige kassapunkt for salg av alkohol for servering. 

For dobbelt sikring, vil ein i butikken setje opp eige kassapunkt i eige område der ein kan bestille og kjøpe alkohol for 

servering. Dette kassapunktet skal ikkje kunne nyttast for ordinert butikk salg av alkohol, men det kan være 



hensiktsmessig at ein kan bruke dette kassapunktet også til salg av kafe / bakeri og kioskvarer. 

5.3 Erfaring innanfor kjeden for tilsvarande drift og rapportering 

Mjøsdalen Landhandleri er tilknytt Snarkjøp Gruppen, som er ei dagligvarekjede for små og mellomstore butikker. 

Innanfor kjeden er det butikker som har serveringsløyve for alkohol i  tillegg til ordinært salgsløyve for alkohol. Kjeden 

innehar difor erfaring med korrekt avgifts-rapportering, og vil kunne bistå med kompetanse ved oppsett av kassa og 

utarbeiding av rutiner. 

 

Eksempel på butikker / kommuner i Snarkjøp Gruppen med tilsvarende drift: 

-  Snarkjøp Torvets kolonial i Farsund. 

-  Kongsfjord Landhandel i Berlevåg kommune 

 

 

6 Regnskapsmessig avgrensning. 

 

Inntekter for servering av alkohol skal tydelig framkome som eige post i  rekneskap, og kvantum for salg av dei ulike 

einheiter av alkohol skal kunne dokumenterast ved uttak av rapporter som tilfredsstiller krav til rapportering som 

grunnlag for avgift sal av alkohol. 

 

 

7 Internkontroll 

 

For å sikre korrekt håndtering for servering av alkohol, og korrekt avgiftshåndtering / skille mellom salg og servering 

av alkohol, skal det i tråd med dages regelverk innføres gode IK rutiner inkludert god opplæring av personale. 

 

Det skal også utarbeidas gode vaktplaner som sikrer tilstrekkelig personale til stades for å kunna utøva kontroll med 

servering av alkohol.

Åpningstider

Mandag



Fra kl. Til kl.

12 20

Tirsdag

12 20

Onsdag

12 20

Torsdag

12 20

Fredag

12 20

Lørdag

12 20

Søndag

12 18

Andre søknader

Andre søknader

Til Mattilsynet

B Søknad innvilget 

Dato for godkjenning

15.08.2018

Til bygningsmyndighetene

B Ikke søkt 

Omfang og skjenketid



Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk

Med høyst 4,7 % alkohol

500

Med alkohol- innhold mellom 4,7 % og 22 %

50

Ønsket skjenketid Innendørs

Ønsket skjenketid utendørs

Fra klokken

12:00

Til klokken

20:00

Daglig leder for serveringsbevillingen

Opplysninger om styrer

Fødselsnummer

140668

Fornavn

Randi

Etternavn

Nordås

Adresse

Osterøyvegen 2142

Postnummer

5282

Poststed

LONEVÅG

Skattekommune

Osterøy

Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen

B Ja 

Etablererprøve



Er det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen

B Ja 

Stedfortreder

Fødselsnummer

270289

Fornavn

Ann Kristin Bolset

Etternavn

Kleppe

Adresse

Tveitavegen 52

Postnummer

5282

Poststed

LONEVÅG

Skattekommune

Osterøy

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve for styrer

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Nei 

Kunnskapsprøve for stedfortreder

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Nei 

Vedlagt dokumentliste

Diplom Etalbererprøve serveringsvirksomhet.pdf



Tegning med butikk og terasse det søkes servering for.pptx

20190301 Arbeidskontrakt Ann Kristin Bolset Kleppe.pdf

Arbeidskontrakt Randi Nordås.pdf

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2018 Mjøsvågen Landhandleri AS.pdf

Skatteoppgjør 2017 Randi Nordås.pdf

Skattemelding 2017 Øystein Øvsthus.pdf

Firmaattest.pdf

Merknad til søknad om serveringsbevilgning angåande roller og kvantum forventet solgt alkohol for servering.docx
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Strategi for tilsyn etter plan- og bygningslova 2019-2021 

Strategi for tilsyn etter plan- og bygningslova 2019-2021 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

"Strategi for tilsyn etter plan- og bygningslova 2019-2021 vert godkjent, jf. plan- og bygningslova § 
25-1, jf. forskrift om byggesak § 15-2."

Saksopplysningar:  
I perioden 2017-2019 har rådmannen nytta vedtekne strategiplan for tilsyn etter plan- og 
bygningslova. Røynslene viser at det har vore nyttig å ha ein slik strategi og det ikkje naudsynt å 
gjere store endringar. Den har vore rettleiande for handsaming av mogleg ulovlege tilhøve.  

Bakgrunn 
Kommunane har etter plan- og bygningslova kap. 25 plikt til å føre tilsyn i byggesaker i eit slikt 
omfang at lovbrot vert avdekka. Samstundes har kommunane etter plan- og bygningslova kap. 32 
plikt til å følgje opp lovbrot som vert avdekka. 

Kommunen sitt arbeid med tilsyn og oppfølging av lovbrot skal nedfellast i ein strategiplan, jf. 
forskrift om byggesak (SAK) § 15-1. Strategiplanen skal gje oversyn over dei mål og prioriteringar 
som statlege og kommunale styresmakter har gjeve innan tilsynsområdet, og gjere greie for kva 
tema, fagområde, sakstypar med vidare kommunen vil prioritere å følgje opp.  

Osterøy kommune var i perioden 2004-2013 medlem i Nordhordland og Gulen interkommunale 
byggetilsyn (NGIT) der Lindås kommune var vertskommune. Det interkommunale tilsynet 
gjennomførte tilsyn i samsvar med plan- og bygningslova kap. 25 på vegne av 
samarbeidskommunane. Ved revisjon av samarbeidsavtalen i 2012 godkjente ikkje alle kommunane 
den reviderte samarbeidsavtalen, og tidlegare samarbeidsavtale vart sagt opp av Lindås kommune. 



NGIT-samarbeidet opphøyrde difor 31.12.2013. 

Osterøy kommune har føreteke nokre føretakstilsyn etter at samarbeidet opphøyrde, men mangla 
det faglege samarbeidet i Nordhordland. Vidare har byggesaksavdelinga prioritert å halde 
sakshandsamingsfristar i dei ordinære byggesaker, framfor fleire tilsynssaker. 

Vurdering 
Rådmannen legg til grunn at tilsyn og oppfølging av lovbrot er lovpålagte oppgåver som 
kommunen ikkje har høve til å velje bort.  

Rådmannen vurderer difor at det er naudsynt å vedta ein oppdatert tilsynstrategi, og med det ei 
politisk forankring av arbeidet med tilsyn og oppfølging av lovbrot.  

Folkehelse – Det kan vere god folkehelse i at tiltak vert planlagde og at innbyggarane vert høyrde. 
Miljø – Det kan ha tyding for miljøet at alle søknadspliktige tiltak vert søkt om i brei forstand. 
Økonomi – Fleire søknadar gir gebyrinntektar, men dei skal dekke kommunen sine utgifter med 
sakshandsaming. Økonomi er ikkje eit tungtvegande argument. 

Konklusjon 
Rådmannen rår til at strategiplan for tilsyn etter plan- og bygningslova 2017-2019 vert godkjent, jf. 
plan- og bygningslova § 25-1, jf. forskrift om byggesak § 15-2. 
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1. Innleiing 

Strategi for tilsyn gjev oversyn over dei mål og prioriteringar som statlege og kommunale 

styresmakter har gjeve innan tilsynsområdet etter plan- og bygningslova. Strategiplanen 

gjer greie for kva tema, fagområde, sakstypar med vidare. Osterøy kommune vil følgje 

opp, og korleis desse skal prioriterast. Vidare gjer planen greie for organisering, ressursar, 

verkemiddel og finansiering av tilsynsordninga. 

Alle kommunar i landet er gjennom plan- og bygningslova pålagt å føre tilsyn i 

byggesaker. Ny byggesaksdel i plan- og bygningslova (2008), som tok til å gjelda frå 1. juli 

2010, innførte skjerpa krav til kommunen sitt tilsyn i byggesaker jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-

2008): 

"Omfanget av kommunalt tilsyn i byggesaker må utvides. Byggskadeomfanget 

tilsier en økt innsats både når det gjelder bruk av (uavhengig) kontroll, 

kommunalt tilsyn og oppfølging av ulovligheter." 

Nye endringar i byggesaksdelen til plan- og bygningslova (2008), som tok til å gjelda frå 

1. juli 2015 og 1. januar 2016, skjerpar kommunen si tilsynsplikt ytterlegare. 

I plan- og bygningslova har tiltakshavar og ansvarleg søkjar fått eit stort ansvar mellom 

anna med krav til dokumentasjon og teknisk utføring. Det er difor viktig at kommunen 

fylgjer opp med tilsyn slik at aktørane vert medvitne om sitt ansvar. 

2. Lovgrunnlag 

Strategien er utarbeidd etter krav i Forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 § 15-1: 
 

"Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det 
bl.a. tas stilling til: 
 

a) målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet,  
 

b) organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, 
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og  

 
c) utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale 

forhold og innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt 
på om foretak har sentral godkjenning. " 

 

Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan 

aktiviteten har vært i forhold til strategien." 
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3. Tilsynsplikt 

3.1.  Generell tilsynsplikt 
 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker etter plan- og bygningslova § 25-1: 

 

"Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, 

og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

 

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal 

føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover 

bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere 

forskrift fra departementet." 

Det er i Ot.prp. nr. 45 (2007-08) side 334 presisert at: 
 

"Bestemmelsen er utformet som en generell norm, og gir ikke kommunen noen plikt til å 

undersøke alle byggesaker for å vurdere om det finnes ulovligheter. Den gir heller ikke 

grunnlag for erstatningskrav dersom kommunen ikke oppdager ulovligheter. Det presiseres 

at ansvaret for at tiltak er i overensstemmelse med plan- og bygningslovgivningens krav 

som en klar hovedregel ligger hos tiltakshaversiden." 
 

3.2.  Tidsavgrensa tilsynsplikt 

 
I tillegg til den generelle tilsynsplikta har kommunen etter plan- og bygningslova § 25-1 og forskrift 

om byggesak § 15-3 plikt til å føre tidsavgrensa tilsyn. 

Plan- og bygningslova § 25-1: 
 

"Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet." 
 
 

Nye tilsynsområder vert vedteke ved utløp av kvar tidsperiode.  

Ved utløpet av kvar 2-årsperiode skal kommunen sende tilsynsrapport til departementet. 

4. Målsetting for tilsynet 

Overordna mål for tilsynet er: 
 

a) å avdekke lovbrot og stille krav ved lovbrot for å få tiltaket inn i lovlege former anten ved 
søknad eller tilbakeføring/retting 

b) å bidra til berekraftig utvikling innafor byggesektoren 
c) å sikra god byggkvalitet, førebygge og redusere byggfeil og ulovlege tiltak, bidra til at 

aktørane vert kjent med og følgjer regelverket 
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d) å førebygge byggskadar som skuldast feil og manglar i byggeprosessen 
e) å sikra ålmenta sine rettar til ferdsel- og friluftsliv i dei mest attraktive områda langs sjøen 
f) å styrke respekten for regelverket og truverdet rundt kommunen si handsaming av 

byggesaker 

Handlingar for å oppnå dei overordna måla er at det: 
 

a) skal førast effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak blir gjennomført i samsvar med 
forskrifter gitt i eller med heimel i plan- og bygningslova. 

b) gjennom tilsyn skal leggjast til rette for effektiv og forsvarleg kontroll med ansvarsrettar, 
for å sikre at føretak som opptrer som ansvarshavande har tilstrekkelege kvalifikasjonar, 
og at føretak som opptrer som ansvarshavande møter dei same krav i alle saker. 

c) gjennom tilsyn og rettleiing skal leggjast til rette for godt førebudde søknader, som  
synleggjer at tiltak vil verte gjennomført i samsvar med forskrifter gitt i eller med heimel i 
plan- og bygningslova, og at søkjar møter dei same krav i alle saker. 

d) gjennom oppfølgjande arbeid etter tilsyn, av allmennpreventive omsyn, skal reagerast 
mot brot på forskrifter gjeve i eller med heimel i plan- og bygningslova, og leggjast til 
rette for at sanksjonsreglane i plan- og bygningslova vert praktisert forsvarleg og einsarta. 

5. Strategi for systematisk tilsyn 

Kommunen skal etter plan- og bygningslova § 25-1 føre tilsyn "i slikt omfang at den kan 

avdekke regelbrudd." 

Det er opp til kommunen å vurdere i kva omfang og til kva tid det skal førast tilsyn for at 

regelbrot skal kunne avdekkast, jf. pbl. § 25-2: 

"Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder 

det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den 

intensitet som kommunen finner hensiktsmessig." 

For å ivareta Osterøy kommune si tilsynsplikt skal det førast systematisk tilsyn i ein viss del av alle 

ordinære byggesaker. For tema der det ikkje skal førast tilsyn i alle saker skal systematisk tilsyn 

skje etter tilfeldig utval. 
 

I strategiplan for tilsyn har kommunen lagt vekt på følgjande faktorar: 
 

 Sentral kunnskap om tema der det ofte oppstår feil 

 Lokal kunnskap om tema der det ofte oppstår feil 

 Områder der feil får store konsekvensar 

Punkta ovanfor er presisert i tabellen nedanfor. 
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I perioden 2019-2021 skal det i Osterøy kommune førast systematisk tilsyn med: 
 

Tiltak Tema Ansvarsområde 
Tidspunkt for 
tilsyn 

Type tilsyn 
Tal 

tilsyn 

Alle 
Sjekk av 
plassering og 
innmåling 

UTF* plassering MB*/FA* 
Dokumenttilsyn 
(innmålingsdata) 

100% 

Publikumsbygg 
og 
arbeidsbygning 

Universell 
utforming 

PRO* og UTF* 
bygning og 
uteområde 

MB*/FA* 
Byggeplasstilsyn 
og 
dokumenttilsyn 

100% 

 Branntryggleik 
PRO* og UTF* 
bygning 

MB*/FA* 
Byggeplasstilsyn 
og 
dokumenttilsyn 

100% 

 
Tidavgrensa tilsyn 
kvalifikasjonar 

SØK* Etter FA* Føretakstilsyn 10% 

 
Tidavgrensa tilsyn 
produkt- 
dokumentasjon 

 Etter FA* Dokumenttilsyn 10% 

Fleiremanns-
bustad 

Tilgjengeleg 
bueining og 
tilkomst 

UTF* MB*/FA* Byggeplasstilsyn 10% 

 Branntryggleik 
PRO* + UTF* 
bygning 

MB*/FA* 
Dokumenttilsyn 
Byggeplasstilsyn 

10% 

 
Tidsavgrensa tilsyn 
kvalifikasjonar 

SØK* + PRO*  Føretakstilsyn 10% 

 
Tidsavgrensa tilsyn 
produktdoku-
mentasjon 

 Etter FA* Dokumenttilsyn 10% 

Einebustad Situasjonsplan 
PRO* 
situasjonsplan 

Søknad Dokumenttilsyn 100% 

 
Tilgjengeleg 
bueining og 
tilkomst 

UTF* MB*/FA* Byggeplasstilsyn 10% 

 
Tidavgrensa tilsyn 
kvalifikasjonar 

SØK* Etter FA* Føretakstilsyn 10% 

 
Tidavgrensa tilsyn 
produkt- 
dokumentasjon 

 Etter FA* Dokumenttilsyn 10% 

Naust 
Samsvar med 
plan og lov 

 Etter FA* Byggeplasstilsyn 10% 
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Tiltak som er 
unnateke 
søknadsplikt 

Samsvar med 
plan og lov 

 Melding Dokumenttilsyn 100% 

  * MB = mellombels bruksløyve FA = ferdigattest 

   SØK = ansvarleg søkjar PRO = ansvarleg prosjekterande UTF = ansvarleg utførande  

 

Tilsynsstrategien for systematisk tilsyn bør evaluerast årleg. 

 

6. Strategi for tilsyn i saker der det er mistanke om lovbot 
 

Det følgjer av plan- og bygningslova § 25-1 at kommunen skal føre tilsyn 

"…når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold". 

Samstundes følgjer det av plan- og bygningslova § 25-2 at det er kommunen som avgjer  

"…. i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres 
på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner 
hensiktsmessig." 

Nedre grense for kommunen si tilsynsplikt er «bagatellmessige forhold». Er lovbrotet 

bagatellmessig kan kommunen avstå frå å føre tilsyn og følgje opp lovbrotet. Alle andre forhold 

pliktar kommunen i utgangspunktet å følgje opp, men lova tek høgde for at tilsynsaktiviteten i 

kommunen må tilpassast kapasitet og kompetanse. 

Strategiplanen tek stilling til i kva omfang og intensitet kommunen skal føre tilsyn i saker der 

det er mistanke om lovbrot. 

Kva saker som skal følgjast opp gjennom tilsyn er prioritert ut i frå omfang og konsekvens. Saker 

som har stort omfang eller store konsekvensar skal alltid følgjast opp. Med stort omfang er det 

meint at tilhøvet skjer hyppig og/eller at storleiken på tilhøvet er vesentleg. Med stor 

konsekvens er det meint tilhøve som kan medføre fare for liv, helse eller miljø. 

 

Prioritet Fargekode Tydning i praksis 

1.prioritet  Skal følgjast opp 

2.prioritet  Bør følgjast opp 

3.prioritet  Kan avstå frå å følgje opp 

 
 

 Konsekvens 
Omfang Stor Middels Liten 

Stort    

Middels    

Lite    

 
Illustrasjon: Tilhøve mellom omfang og konsekvens, og prioritering 
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I saker som gjeld mogelege lovbrot skal det prioriterast å føre tilsyn som følgjer: 
 

Farge- 
kode 

Prioritet Type 
eigedom/bygg 

Døme på type tiltak/lovbrot* Type tilsyn 

 Prioritet 1 
Skal følgjast 
opp med 
tilsyn 

Alle bygg/anlegg/ 
installasjonar og 
eigedomar 

Brot på krav om sikring. 
Lovbrot som medfører fare 
for liv, helse eller miljø. 

Byggeplasstilsyn 
utan krav til varsel 

  Verna bygg/ 
kulturminneobjekt og 
eigedom med kjente 
kulturminne 

Alle tiltak Byggeplasstilsyn 
saman med 
kulturminnerådgje
var 

  Bygg som er omfatta 
av § 13 i brann- og 
eksplosjonsvernlova 
(særskilte 
brannobjekt) 

Alle tiltak, men fokus på tiltak 
som omfattar ny 
branncelle/endring  av 
branncelle eller fluktveg. Brot 
på andre forskrifter som gjeld 
brannsikring. 

Byggeplasstilsyn 
saman med NGIT 

  Andre 
bygg/eigedomar for 
ålmenta 

Tiltak som omfattar ny 
branncelle/endring  av 
branncelle eller fluktveg. Brot 
på andre forskrifter som gjeld 
brannsikring. Brot på forskrifter 
som gjeld universell utforming, 

Byggeplasstilsyn 
saman med NGIT 

  Eigedom i strandsona Alle tiltak Byggeplasstilsyn 

  Eigedom med anna 
arelføremål enn bustad 

Bruk i strid med plan som hindrar 
lovleg bruk eller ikkje er i 
samsvar med lovleg bruk 

   Byggeplasstilsyn 

  Eigedom med 
arealføremål 
bustad 

Tiltak som omfattar ny 
branncelle/endring av 
branncelle eller fluktveg. Brot 
på andre forskrifter som gjeld 
brannsikring. 

 
Byggeplasstilsyn 
saman med 
NGIT 

 Prioritet 2: 
Tiltak som bør 
følgjast opp 
med tilsyn 

Eigedom med 
føremål bustad 

Bygning/konstruksjon/anlegg 
som er oppført/under 
oppføring utan løyve 

Byggeplasstilsyn 

  Eigedom med andre 
føremål enn bustad 

Bygning/konstruksjon/anlegg 
som er oppført/under 
oppføring utan løyve 

Byggeplasstilsyn 

  Alle eigedomar Flytebrygge som ikkje er I tråd 
med gjelande plan 

 

 Prioritet 3: 
Kan avstå frå 
å følgje opp 
med tilsyn 

Eigedom med 
føremål bustad 

Tiltak som ikkje er plassert: i 
strandsone, i strid plan eller i 
strid med veglova.  
Tiltaka er av bagatellmessig 
karakter og allereie oppført som 
til dømes: mindre terrasse, 
tilbygg, bu, mindre støttemur, 
levegg og liknande. 
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  Eigedom med andre 
føremål enn bustad 

Tiltak som ikkje er plassert: i 
strandsone, i strid med plan 
eller i strid med veglova.  
Tiltaka er av bagatellmessig 
karakter og allereie oppført. 

 

*lista er rettleiande og ikkje uttømmande 

 

Tiltak i kategori 3 vil ha status som lovbrot sjølv om kommunen avstår frå å føre tilsyn i saka. 

Brot på plan- og bygningslova vert ikkje forelda og kommunen har høve til å føre tilsyn i saka på 

eit seinare tidspunkt. 

7. Gjennomføring og rutinar 

Tilsyn kan gjennomførast som byggeplasstilsyn, dokumenttilsyn og føretakstilsyn 

(systemtilsyn). Dokumenttilsyn og føretakstilsyn kan gjennomførast hjå kommunen eller hjå 

ansvarleg føretak. Når det er tenleg kan dokumenttilsyn gjennomførast på byggeplass, 

samstundes med byggeplasstilsyn. 

Tilsyn kan gjennomførast som varsla eller umeld tilsyn. Når tema for tilsynet gjer det tenleg, 

kan det gjennomførast tilsyn utan varsel. 

I tilsyn der branntryggleik inngår i tilsynsområdet skal tilsyn gjennomførast saman med 

brannførebyggjande avdeling i kommunen. 
 

7.1.  Tilsynsrapport 
 

Det skal utarbeidast tilsynsrapport etter gjennomført tilsyn, jf. Forskrift om byggesak § 15-2: 
 

"Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i 

den grad det er relevant, gi opplysninger om 

 faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 

 foretak og ansvar i byggesaken 

 observasjoner under tilsynet 

 bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 

 fremlagt dokumentasjon 

 kommunens vurdering av forholdet 

 sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 

 frist for lukking av avvik. 

Rapporten sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken. 

Dersom tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett, skal kopi 

av rapporten sendes til Direktoratet for byggkvalitet." 

Omfanget av rapporten skal vere tilpassa tilsynsområdet og 

om det er avdekka lovbrot. Automatisk generert rapport frå 

tilsynsappen til Direktorat for byggkvalitet kan nyttast der 
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appen omfattar det aktuelle tilsynsområdet. 

Ved tilsyn med situasjonsplan skal tilsynsrapporten inngå som del av byggeløyve. 

Ved tilsyn med plassering skal det utarbeidast tilsynsrapport berre om det ligg føre avvik. 

Tilsynsrapport er ikkje naudsynt ved innhenting av supplerande opplysningar i samband med 

handsaming av søknad, jf.forskrift om byggesak § 15-2, tredje ledd. 

Det kan lagast fellesrapport ved fleire enkle tilsyn jf. forskrift om byggesak §15-2, fjerde ledd. 

7.2. Oppfølging etter tilsyn 
 

Når det ikkje er avdekka lovbrot gjennom tilsyn vert tilsynssaka lukka. 
 

Når det gjennom tilsyn vert avdekka lovbrot skal tilsynet følgjast opp i samsvar med plan- 

og bygningslova § 32-1, første ledd: 
 

"Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven." 

 

7.3. Oppfølging av ulovlege tilhøve 

 

Når det gjennom tilsyn vert avdekka lovbrot skal det sendast ut eit førehandsvarsel om pålegg for 
ulovleg tilhøve til den det gjeld (tiltakshavar/heimelshavar/ansvarleg føretak) jf. plan- og 
bygningslova § 32-2. 
 

Etter eit førehandsvarsel kan kommunen vidare sende ut eit vedtak om pålegg om retting eller stans 
av det ulovlege tilhøvet jf. plan- og bygningslova § 32-3. 
 

Om tilhøvet ikkje vert retta kan kommunen ta i bruk tvangsmulkt, førelegg eller lovbrotsgebyr jf. 
plan- og bygningslova §§ 32-5, 32-6 og 32-8. 

8. Organisering, kompetansekrav og ressursbruk 

8.1. Organisering og forvaltningsmynde 
 

Forvaltningsmynde for gjennomføring av tilsyn og oppfølging av lovbrot er delegert til 

rådmannen med heimel i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 

§ 23 nr. 4. 

Kommunestyret kan gjennom særskilt vedtak delegere delar av tilsynsarbeidet etter 

tilsynsstrategien til interkommunal tilsynsorgan. 

Eininga Teknisk forvaltning utøver mynda på vegne av rådmannen. 
 

Plan- og kommunalteknisk utval (politisk utval) har med heimel i Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 5. september 1992 nr. 107 § 10 nr. 2 mynde i klagesaker etter plan- og 

bygningslova som første instans. 
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Fylkesmannen i Hordaland er klageinstans etter plan- og bygningslova § 1-9, jf. Lov 

om behandlingsmåte i forvaltningssaker av 10. februar 1967 §§ 28-36. 
 

8.2.  Administrative ressursar og kompetansekrav 
 

Arbeid med tilsyn og oppfølging av lovbrot skal gjennomførast med ressursar på 
byggesaksavdelinga.  

Tilsynsarbeidet har leiarressurs frå teknisk forvaltning. 

 

Tilsynsarbeidet krev faglege ressursar frå plan, byggesak, kart og oppmåling, teknisk drift (veg, 

vatn og avlaup), brannansvarleg, landbruk og service, informasjon og dokumentavdelinga i Osterøy 

kommune. 

9. Finansiering 

Arbeid med tilsyn skal finansierast gjennom det ordinære byggesaksgebyret, jf. plan- og 
bygningslova 

§ 33-1: 
 

"Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad 

om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne 

lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private 

planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. 

I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under 

tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet." 

Gebyrsats for tilsyn er fastsett i gjeldande Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i 

Osterøy kommune, gebyrregulativ punkt 4.3: 

"Kommunen sine kostnader til tilsynsoppgåver etter plan- og bygningslova utgjer 10 % av 

gebyr for tiltakssaker, jf pbl § 33-1." 
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Ved å utdjupe brann- og eksplosjonsvernlova si fastsetjing, samt utvide tilsynet til også å gjelde 
persontryggleik, informasjon om rett fyring og brannfare ved bruk av eldstadar, sløkkjemidlar og 
varsling, vil det også verta mogeleg å utvide reaksjonsfeltet etter tilsynet. 

LOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2015-12-17-1710 

Bakgrunn 
Føremålet med denne forskrifta er å oppfylla og utdjupe brann- og eksplosjonsvernlova si fastsetjing 
om feiing og tilsyn. Forskrifta skal styrke gjennomføringa av det brannførebyggjande arbeidet i 
bustader og andre bygningar gjennom reglar om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i tråd med 
kartlagt risiko. 

Vurdering  

Rådmann vurderer at Osterøy kommune bør innføra lokal forskrift som gjeld utvida tilsyn med 

https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/%C2%A728
https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/%C2%A728
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710


persontryggleik, informasjon om rett fyring, og brannfare ved bruk av eldstadar. 

Folkehelse 

Rett fyring gjev reinare utslepp betre miljø, som har positiv innverknad på helsa. 

Miljø 

Rett fyring gjev reinare utslepp og betre miljø. 

Økonomi 

Rett fyring gjev betre utnytting av ved, og meir økonomisk fyring. 

Konklusjon 

Rådmann tilrår at Osterøy kommune bør innføra lokal forskrift som gjeld utvida 
tilsyn med persontryggleik, informasjon om rett fyring, og brannfare ved bruk av 
eldstadar. 



Forskrift om feie- og tilsynstenester, Osterøy 
kommune, Hordaland 

§ 1.Føremål

Føremålet med denne forskrifta er å oppfylla og utdjupe brann- og eksplosjonsvernlova si 
fastsetjing om feiing og tilsyn. Forskrifta skal styrke gjennomføringa av det 
brannførebyggjande arbeidet i bustader og andre bygningar gjennom reglar om feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg i tråd med kartlagt risiko. 

§ 2.Verkeområde

Forskrifta gjeld feiing og tilsyn med fyringsanlegg og utvida tilsyn med persontryggleik, 
informasjon om rett fyring, og brannfaren ved bruk av eldstadar i Osterøy kommune. 
Frekvens og omfang i tråd med kartlagt risiko. 

§ 3.Definisjonar

Feiing – Reingjering av røykkanalar i fyringsanlegg og uttak av sot. 

Tilsyn – Tilsyn med at fyringsanlegget er intakt, verkar som forutsett og er tilfredsstillande 
sikra mot brann og annan skade, og at bestemmelser gjeve i eller i medhald av brann- og 
eksplosjonsvernlova vert fylgde. Tilsyn femnar også eventuelle reaksjonar etter tilsynet.  

Utvida tilsyn – Tilsyn med at gjeldande fastsetjing om persontryggleik gjeve i eller i medhald 
av brann- og eksplosjonsvernlova  vert fylgde.  

Informasjonsarbeid – Informasjon om brann-, persontryggleik og miljø i fylgje med kartlagt 
risiko.  

Kartlagt risiko – Kommunens eiga kartlegging om sannsyn for brann, og konsekvensane 
brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdiar. 

§ 4.Utvida tilsyn

I tilknyting til tilsyn med fyringsanlegg skal det også førast tilsyn med persontryggleik. Tilsyn 
med persontryggleik skal utførast utan at det vert særleg auka tidsbruk i samband med det 
ordinære fastsette tilsynet. 

§ 5.Feie- og tilsynsavgift

Feie- og tilsynsavgifta vert fastsett av heradstyret i Osterøy kommune. 

§ 6.Ikrafttreding

Forskrifta trer i kraft …………… 2019. 
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