
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 14.05.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 11.30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Svanhild Kvernberg Svein Atle Roset KRF 

 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Turid Leirvoll Øverås kulturleder 
Solfrid Svensli økonomisjef 
Lill Kristin Stavik politisk sekretær 
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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 – Nesset formannskap, 14.05.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 39/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 40/19 Referatsaker   

RS 19/19 Årsmelding og Årsregnskap Stiftelsen Romsdalsmuseet  2017/1426 

PS 41/19 Sluttbehandling - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand  2018/235 

PS 42/19 Kulturminneplan for Nesset 2019-2022  2013/161 

PS 43/19 Årsmelding og regnskap 2018 - Mardølafondet  2019/153 

PS 44/19 Årsrapport 2018 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

 2018/445 

PS 45/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av driftsutstyr - Langset MEK 
AS 

 2019/560 

PS 46/19 Søknad om tilskudd til kjøp av Eidsvåg fjordhotell - Eidsvåg 
fjordhotell AS (sus) 

 2019/562 

PS 47/19 Søknad om tilskudd til prosjektutvikling i Eikesdal - Eikesdal 
bygdalag 

 2019/374 

PS 48/19 Søknad om tilskudd til opprettelse av portalnesset.no - Nesset 
Vekst AS 

 2018/1552 

PS 49/19 Søknad om tilskudd til påbygg - Nesset Bilverksted AS  2019/472 

PS 50/19 GID 036/048 - Dispensasjon fra reguleringsplan  2019/359 
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PS 39/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Protokollen fra formannskapsmøte 11.04.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Protokollen fra formannskapsmøte 11.04.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 40/19 Referatsaker 

RS 19/19 Årsmelding og Årsregnskap Stiftelsen Romsdalsmuseet 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

PS 41/19 Sluttbehandling - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Anders Torvik fremmet følgende forslag: 
Nesset kommunestyre godkjenner ikke forslag til reguleringsplan for behandling/lagring av 
uorganisk, farlig avfall med reguleringsbestemmelser for Bergmesteren Raudsand, og 
trekker forslaget utlagt til offentlig ettersyn, etter vedtak av Nesset kommunestyre i møte 
den 22.03.2018, sak 14/18. 
 
Begrunnelse: 
Det er knyttet betydelige usikkerheter til reguleringsformålet, og det vises særskilt til 
vurdering av 31.10.2018 fra Miljødirektoratet vedr. alternativer for behandlingskapasitet for 
uorganisk, farlig avfall. 
 
Nesset kommune har og et særskilt ansvar og plikt til å ta hensyn til de omfattende 
høringsuttalelser som går i mot forslag til reguleringsplan, med de omfattende begrunnelser 
og dokumentasjon som foreligger. 
 
Det vektlegges og særskilt innsigelser etter plan- og bygningsloven, fra kommunene Averøy, 
Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Sunndal og Tingvoll, med til sammen ca. 42 000 innbyggere, 
og i tillegg har Møre og Romsdal fylkeskommune levert innsigelse som overordnet 
vannregionmyndighet for fjordsystemet, som bevares etter fremlagte planer. 
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Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og falt. Anders Torvik sitt forslag til vedtak fikk 4 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner ikke forslag til reguleringsplan for behandling/lagring av 
uorganisk, farlig avfall med reguleringsbestemmelser for Bergmesteren Raudsand, og trekker 
forslaget utlagt til offentlig ettersyn, etter vedtak av Nesset kommunestyre i møte den 22.03.2018, sak 
14/18. 
 
Begrunnelse: 
Det er knyttet betydelige usikkerheter til reguleringsformålet, og det vises særskilt til vurdering av 
31.10.2018 fra Miljødirektoratet vedr. alternativer for behandlingskapasitet for uorganisk, farlig 
avfall. 
 
Nesset kommune har og et særskilt ansvar og plikt til å ta hensyn til de omfattende høringsuttalelser 
som går i mot forslag til reguleringsplan, med de omfattende begrunnelser og dokumentasjon som 
foreligger. 
 
Det vektlegges og særskilt innsigelser etter plan- og bygningsloven, fra kommunene Averøy, 
Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Sunndal og Tingvoll, med til sammen ca. 42 000 innbyggere, og i 
tillegg har Møre og Romsdal fylkeskommune levert innsigelse som overordnet 
vannregionmyndighet for fjordsystemet, som bevares etter fremlagte planer. 
 
 

PS 42/19 Kulturminneplan for Nesset 2019-2022 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 07.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 07.05.2019 

Nesset kommune vedtar i samsvar med § 11-1 temaplanen Kulturminneplan for Nesset 2019-2022 med 
handlingsplan.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Turid Leirvoll Øverås orienterte. 
 
Forslag til vedtak fra Utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Nesset kommune vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-1 temaplanen Kulturminneplan 
for Nesset 2019-2022 med handlingsplan.  
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PS 43/19 Årsmelding og regnskap 2018 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 27.03.2019  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2018 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Forslag til vedtak fra Mardølafondet ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Årsmelding og regnskap 2018 godkjennes. 

 

PS 44/19 Årsrapport 2018 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Solfrid Svensli orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019  

1. Nesset kommunes årsrapport for 2018, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2018 ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 6 240 153. Mindreforbruket 
for 2018 avsettes til disposisjonsfond. 

 

PS 45/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av driftsutstyr - Langset MEK 
AS 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Det vises til søknad av 30.04.19. 

Langset MEK AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 40 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
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PS 46/19 Søknad om tilskudd til kjøp av Eidsvåg fjordhotell - Eidsvåg 
fjordhotell AS (sus) 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Det vises til søknad av 30.04.19. 

 

Eidsvåg fjordhotell AS (sus) innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål, på inntil kr 40 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

PS 47/19 Søknad om tilskudd til prosjektutvikling i Eikesdal - Eikesdal 
bygdalag 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Det vises til søknad av 12.03.19. 

Eikesdal bygdalag innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 45 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

PS 48/19 Søknad om tilskudd til opprettelse av portalnesset.no - Nesset 
Vekst AS 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Det vises til søknad av 12.12.18.  

Nesset Vekst AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 100 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Det vises til søknad av 12.12.18. 

Nesset Vekst AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 100 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

PS 49/19 Søknad om tilskudd til påbygg - Nesset Bilverksted AS 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Det vises til søknad av 26.03.19. 

Nesset Bilverksted AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 40 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

PS 50/19 GID 036/048 - Dispensasjon fra reguleringsplan 

Behandling i Nesset formannskap - 14.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 14.05.2019 

Nesset kommune viser til søknad datert 19.03.2019. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, 
gis det varig dispensasjon fra regulert tomtegrense. Det gis også varig dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse § 8 til å bygge garasje på 84 m² og reguleringsbestemmelse § 3 til å øke 
maksimal byggehøyde på enebolig fra 7,5 meter til 7,98 meter. Dispensasjon kan gis fordi 
formannskapet mener hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 


