
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 12.11.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Arild Svensli Leder H 

Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 

Svanhild Kvernberg Medlem KRF 

Kristin Reitan Medlem SP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Marianne Stensvold MEDL AP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ole Emil Øyen Marianne Stensvold FRP 

   

 

Merknader 

 Presentasjon av medlemmene i det nyvalgte TNM. 
 

 Rådmannen orienterte om organisering og enheten teknisk, samfunn og utvikling 

(TSU) spesielt. Avdelingsledere og saksbehandlere var tilstede og ble presentert. 
 

 Rådmannen gikk gjennom delegeringsreglementet hva angår ansvar og myndighet 

tillagt TNM. 
 

 Planlegger Hogne Frydenlund orienterte om status og fremdrift ang. sikring av 
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Holtan-området. 
 

 Lønnheim entreprenør AS v/prosjektleder og arkitekt orienterte om status og 

fremdrift i flerbrukshallprosjektet. 
 

 Gjennomgang av investeringsprosjekter v/avdelingslederne Malin Bruseth og Vegard 

Øverås Lied og prosjektlederne Anita Marie Meisingset og Ehsan Saadatakhtar. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Vegard Øverås Lied (sak 24) 

Malin Bruseth (sakene 25-29) 

Anita Marie Meisingset  

(sakene 25-29) 

Avdelingsleder TSU 

Avdelingsleder TSU 

Prosjektleder TSU 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 21/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 22/15 GID 077/004 - 005 - Fradeling av tomt til hytte-Klage på 

administrativt vedtak -Anna Margrete og Jostein Øverås 

 2014/1351 

PS 23/15 GID 035/004 - Klage på administrativt vedtak i 

delingssak. - Magnar Toven 

 2015/1338 

PS 24/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og 

utstyr 

 2015/1235 

PS 25/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste  2015/1617 

PS 26/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av 

branndører, og nytt ventilasjonsanlegg 

 2015/1595 

PS 27/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod  2015/1586 

PS 28/15 Nesset Ungdomsskole, Renovering av gymfløy  2015/1613 

PS 29/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av 

garderober og fasader 

 2015/1600 

 

 

PS 21/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Protokoll fra møte i utvalg for teknisk, næring og miljø 24.09.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Protokoll fra møte i utvalg for teknisk, næring og miljø 24.09.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 22/15 GID 077/004 - 005 - Fradeling av tomt til hytte-Klage på 

administrativt vedtak -Anna Margrete og Jostein Øverås 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Ole Marvin Aarstad ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil.  

 

Paul Nauste fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til klage fra Anna Margrete og Jostein Øverås, datert18.08.15. Klagen tas 

tilfølge. Nesset kommune viser til Jordloven og godkjenner fradeling av ca. 0,5 daa fra 

gb.nr 77/4,5 som omsøkt. Utvalget er av den formeining at tiltaket i liten grad fører til 

ulemper for drifta av bruket. 
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Naustes forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Naustes forslag ble vedtatt med 6 

stemmer. Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Det vises til klage fra Anna Margrete og Jostein Øverås, datert18.08.15. Nesset kommune viser 

til Jordloven og godkjenner fradeling av ca. 0,5 daa fra gb.nr 77/4,5 som omsøkt. Utvalget er av 

den formeining at tiltaket i liten grad fører til ulemper for drifta av bruket. 

 

 

PS 23/15 GID 035/004 - Klage på administrativt vedtak i delingssak. - Magnar 

Toven 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til klage fra Myrset Advokatfirma, datert 30.09.15. Klagen tas tilfølge. Nesset 

kommune viser til Jordloven og godkjenner fradeling av driftsenheten 35/1 og 4 som 

omsøkt. Utvalget er av den formeining at tiltaket i mindre grad fører til ulemper for drifta 

av bruket. 

 

Svenslis forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Svenslis forslag fikk 1 stemme og falt. 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunen viser til klage datert 30/9-15 og til administrativt vedtak datert 22/9-15. 

 

Nesset kommune kan ikke se at argumentene som bringes fram i klagen skal endre på 

kommunens vedtak i brev datert 22/9-15. 

 

Saken sendes over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 

 

 

PS 24/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Stein Ivar Bjerkeli fremmet følgende nytt pkt. 3: 

 

Administrasjonen utarbeider plan for utbedring av Eresfjord brannstasjon. Plan og 

alternativer utredes i samarbeid med Molde brannvesen og legges frem til behandling i 

første møte i TNM i 2016. 

 

Det ble foretatt punktvis avstemming. 

 

Pkt. 1: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Pkt. 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 3: Rådmannens innstilling ble satt opp mot Bjerkelis forslag. Bjerkelis forslag ble 

enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  

Pkt. 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Administrasjonen utarbeider plan for utbedring av Eresfjord brannstasjon. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen og legges frem til behandling i første møte i TNM 

i 2016. 

 

4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

PS 25/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til 

hovedprosjekt, fordelt på 2016 og 2017. Totalramme kr 54 040 000.  

 

 

PS 26/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av branndører, og 

nytt ventilasjonsanlegg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1.  Renovering av betongskader på fasader ved NOS. Kostnadsramme kr 500 000 

2. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

3. Tilrettelegging av ventilasjonsanlegg sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 2 150 000  

4. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 
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Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  

 

Det ble foretatt punktvis avstemming. 

 

Pkt. 1: Rådmannens endrede innstilling fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. 

Pkt. 2: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 3: Rådmannens endrede innstilling fikk 1 stemmer og falt. 6 stemte imot. 

Pkt. 4: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Siste avsnitt i rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

2. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 

 

Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  

 

 

PS 27/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Ole Emil Øyen ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil.  

 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.7 stemte imot.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Rådmannens innstilling tiltredes ikke. Det ble ikke fremmet noe alternativt forslag. 

 

 

PS 28/15 Nesset Ungdomsskole, Renovering av gymfløy 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt renovering av gymnastikkfløy 

v/Ungdomstrinnet, EIBUS ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 
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Forprosjektet og anslåtte kostnader for hovedprosjekt legges inn i sak om økonomiplan 2016-

2019 som fremmes for kommunestyre 17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. 

Hovedprosjektets anslåtte kostnader fordeles på 2017 og 2018. Totalramme kr 11 200 000.  

 

 

PS 29/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av garderober og 

fasader 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Renovering av garderober og fasader v/Eresfjord barne- og 

ungdomsskole ihht kommunens investeringsreglement pkt 3 og pkt 4.  

 

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Totalramme kr 1 600 000.  

 

 

 


