
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 29.01.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 14:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Audhild Nauste (fra kl. 11:00) Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

Merknader 

 

Kl. 09:00-11:00  

Møte i prosjektgruppa for kommunereformen. 

 

 

Erfaringer og utfordringer for fondene i Nesset ble diskutert. Ulrik Molton, daglig leder i 

Nesset Næringsforum innledet. Jostein Øverås (Mardølafondet/Utviklingsfondet), Aslak 

Nerås (Miljøfondet) og næringskonsulent John Walseth deltok. 

Det ble enighet om følgende: Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene 

innenfor gjeldende vedtekter i fondene for forenkling gjennom samordning av 

forvaltning, fortløpende behandling av søknader om lån og tilskudd, og en mer aktiv 
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deltakelse i utviklingen av Nesset gjennom investeringer og eierskap som fremmer 

bosetting og næringsliv. Arbeidsgruppen består av ordfører, Mellvin Steinsvoll og Jostein 

Øverås. Sekretærer er næringskonsulent John Walseth og Ulrik Molton. Walseth kaller 

inn til møte i februar, og saken legges frem for formannskap og kommunestyre før 

høstens kommunevalg. 

 

 

Odd Arne Langset orienterte om utbyggingsplaner for boligområde på Langset. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Anne Grete Klokset 

Rådmann 

Ass. rådmann 

Vivian Høsteng Politisk sekretær 

 

 

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 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/15 Referatsaker   

RS 1/15 Oppnevning av dyrevernnemnda for Romsdal for 

perioden 2015-2018 

 2014/1097 

RS 2/15 Vedtak om vern av Hisdalen naturreservat i Sunndal 

kommune og Mardalen naturreservat i Nesset kommune 

 2014/507 

RS 3/15 Svar på klage om avslag - søknad om bistand til 

utredning av kvikkleireforekomster i Eidsvåg 

 2012/506 

RS 4/15 GID 079/060 - Søknad om tillatelse til tiltak - 

oppretting/endring av grunneiendom - Delegert vedtak 

 2014/1302 

PS 3/15 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 077/012  2014/954 

PS 4/15 Fradeling av parsell -GID 053/003 - Tomt II - Lars E. 

Sæter - III 

 2014/602 

PS 5/15 GID 040/001 - Søknad om opprettelse av 16 nye 

grunneiendommer - Innløsing av festetomter på 

Raudsandfjellet 

 2014/1051 

PS 6/15 GID 073/044/001, 069/011/001 -Klage på administrativt 

vedtak - tilknytningsgebyr - Hallvard Frisvoll/Kristin 

Reitan 

 2013/1119 

PS 7/15 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av ny 

reguleringsplan, grunnarbeid og VA - anlegg - Eikesdal 

Eiendom AS - Klage 

 2014/690 

PS 8/15 Søknad om tilskudd til etablering av grustak - Nesset 

Bygg AS - Klage 

 2014/687 

PS 9/15 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset  2014/1226 

PS 10/15 Bruk av snøscooter - dispensasjon fra 

kjøretidsbestemmelser 

 2014/942 

PS 11/15 Høring - Regional delplan for attraktive byer og 

tettsteder 

 2013/617 

 

 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Protokoll fra formannskapets møte 18.12.2014 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Protokoll fra formannskapets møte 18.12.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 2/15 Referatsaker 

RS 1/15 Oppnevning av dyrevernnemnda for Romsdal for perioden 2015-2018 

RS 2/15 Vedtak om vern av Hisdalen naturreservat i Sunndal kommune og Mardalen 

naturreservat i Nesset kommune 

RS 3/15 Svar på klage om avslag - søknad om bistand til utredning av kvikkleireforekomster i 

Eidsvåg 

RS 4/15 GID 079/060 - Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting/endring av grunneiendom - 

Delegert vedtak 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 3/15 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 077/012 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 19.08.2014 og 20.08.2014 om fradeling av en parsell, ca 1,4 dekar, fra 

eiendommen GID 078/005 og en parsell 150 m2 som skal nyttes til tilleggsareal til 

fritidseiendommen GID 077/035. 

 

Nesset kommune velger å behandle søknaden om fradeling selv om tiltaket ligger eller befinner 

seg i et område hvor det ikke kan utelukkes lommer av kvikkleire eller andre ustabile masser selv 

og det ikke foreligger nærmere utredninger/dokumentasjon av grunnforholdene. 

 

 

Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om fradeling av parseller for opprettelse av ei ny 

hyttetomt.  

 

Nesset kommune har i K-sak 006/2009 lagt til rette for at hytteutbygging på Øverås skal skje 

innenfor planområdet til Øverås hyttefelt.  

Det foreligger ingen vesentlige momenter i saken som kan legges til grunn for at det kan gis 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å fradele en parsell like ved Eikesdalsvatnet i kort 

avstand fra areal som er regulert til hyttebebyggelse.  
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Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannen gjorde oppmerksom på at det er oppgitt feil GID i innstillingen. Dette rettes opp i 

vedtaket. 

 

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen 

til fradeling av en parsell på ca. 1,4 dekar fra eiendommen GID 077/012 til fritidseiendom 

og ca. 150 m2 som skal nyttes til tilleggsareal til fritidseiendommen GID 077/035.   

 

Dispensasjonen begrunnes i at området ikke er ansett som verdifull dyrkamark og at det 

aktuelle arealet ligger i et allerede bebygd hytteområde. Det vises også til at Nesset 

kommune har en uttalt strategi på å legge til rette for hyttebygging for å skape lokal vekst 

og aktivitet i bygdene. Fordelene med å gi dispensasjon er etter en samlet vurdering klart 

større enn ulempene. 

  

Det vises til skriv av 8.12.2014 fra NVE: Før ein eventuelt deler frå tomta må ein få 

stadfesta at den kan byggast ut med tilfredsstillande sikkerheit i forhold til krava i 

byggteknisk forskrift (TEK 10). En forutsetning for fradeling og bygging er derfor at 

nødvendige grunnundersøkelser blir gjennomført og tomta blir godkjent for utbygging. 

 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot Morewoods forslag. Rådmannens innstilling fikk 0 

stemmer og falt. Morewoods forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen til 

fradeling av en parsell på ca. 1,4 dekar fra eiendommen GID 077/012 til fritidseiendom og ca. 

150 m2 som skal nyttes til tilleggsareal til fritidseiendommen GID 077/035.   

 

Dispensasjonen begrunnes i at området ikke er ansett som verdifull dyrkamark og at det aktuelle 

arealet ligger i et allerede bebygd hytteområde. Det vises også til at Nesset kommune har en 

uttalt strategi på å legge til rette for hyttebygging for å skape lokal vekst og aktivitet i bygdene. 

Fordelene med å gi dispensasjon er etter en samlet vurdering klart større enn ulempene. 

  

Det vises til skriv av 8.12.2014 fra NVE: Før ein eventuelt deler frå tomta må ein få stadfesta at 

den kan byggast ut med tilfredsstillande sikkerheit i forhold til krava i byggteknisk forskrift (TEK 

10). En forutsetning for fradeling og bygging er derfor at nødvendige grunnundersøkelser blir 

gjennomført og tomta blir godkjent for utbygging. 

 

 

PS 4/15 Fradeling av parsell -GID 053/003 - Tomt II - Lars E. Sæter - III 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev mottatt 03.10.2014 om å få fradele ei hyttetomt på 0,5 dekar fra GID 053/003, 

på Meisalfjellet. 
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Nesset kommune holder fast på at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for 

Meisalvatnet, må utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess.  

Søknad om fradeling av hyttetomt på 0,5 dekar på eiendommen GID 053/003 imøtekommes 

ikke.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Det vises til brev mottatt 03.10.2014 om å få fradele ei hyttetomt på 0,5 dekar fra GID 053/003, 

på Meisalfjellet. 

 

Nesset kommune holder fast på at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for 

Meisalvatnet, må utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess.  

 

Søknad om fradeling av hyttetomt på 0,5 dekar på eiendommen GID 053/003 imøtekommes 

ikke.  

 

 

PS 5/15 GID 040/001 - Søknad om opprettelse av 16 nye grunneiendommer - 

Innløsing av festetomter på Raudsandfjellet 

Rådmannens innstilling 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for omdisponering av totalt om lag 1 700 m² fra gbnr 40/1 og 

40/6 fra LNF-område til fritidsbebyggelse. Omdisponeringen fordeler seg slik 

(tomtenumrene går fram av saksopplysningene): 

 

 514 m² til tomt 1 

 150 m² til tomt 2 

 65 m² til tomt 7 

 155 m² til tomt 8 

 166 m² til tomt 11 

 78 m² til tomt 12 

 555 m² til tomt 13 

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til å opprette 16 nye 

grunneiendommer fra gbnr 40/1 og 40/6. 13 av de nye eiendommene er innløsing av 

bebygde festetomter, mens 3 av eiendommene gjelder utvidelse av tidligere etablerte 

festegrunner. 

 

3. Det gis tillatelse til å flytte tomt 14 fra den gamle «Veidekke-hytta» til ny oppmålt 

plassering. Det stilles som krav at den gamle hytta rives. Ved søknad om riving skal det 

tas stilling til hvordan terrenget under den gamle hytta skal utformes og benyttes. Dette 

vurderes i byggesaken. 
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4. Dersom bygningsruinene eller steingarden på tomt 1 ønskes fjernet eller det skal gjøres 

tiltak i nærheten av disse, skal dette kun skje etter samtykke fra kulturmyndighetene i 

fylket og bygningsmyndighetene i kommunen. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for omdisponering av totalt om lag 1 700 m² fra gbnr 40/1 og 

40/6 fra LNF-område til fritidsbebyggelse. Omdisponeringen fordeler seg slik 

(tomtenumrene går fram av saksopplysningene): 

 

 514 m² til tomt 1 

 150 m² til tomt 2 

 65 m² til tomt 7 

 155 m² til tomt 8 

 166 m² til tomt 11 

 78 m² til tomt 12 

 555 m² til tomt 13 

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til å opprette 16 nye 

grunneiendommer fra gbnr 40/1 og 40/6. 13 av de nye eiendommene er innløsing av 

bebygde festetomter, mens 3 av eiendommene gjelder utvidelse av tidligere etablerte 

festegrunner. 

 

3. Det gis tillatelse til å flytte tomt 14 fra den gamle «Veidekke-hytta» til ny oppmålt 

plassering. Det stilles som krav at den gamle hytta rives. Ved søknad om riving skal det tas 

stilling til hvordan terrenget under den gamle hytta skal utformes og benyttes. Dette vurderes 

i byggesaken. 

 

4. Dersom bygningsruinene eller steingarden på tomt 1 ønskes fjernet eller det skal gjøres tiltak 

i nærheten av disse, skal dette kun skje etter samtykke fra kulturmyndighetene i fylket og 

bygningsmyndighetene i kommunen. 

 

 

PS 6/15 GID 073/044/001, 069/011/001 -Klage på administrativt vedtak - 

tilknytningsgebyr - Hallvard Frisvoll/Kristin Reitan 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til klage på administrativt vedtak. Denne klagen er datert 13/11-

14.Kommunen viser også til «standard abonnement for vann og avløp».  
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Nesset kommune kan ikke se at klagen inneholder momenter som gjør at kommunen har en 

endret holdning til saken enn den som blei lagt til grunn for det administrative vedtaket i brev av 

23/10-14. 

 

Kommunen fastholder derfor dette vedtaket. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Mellvin Steinsvoll ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Nesset kommune viser til klage på administrativt vedtak. Denne klagen er datert 13/11-14. 

Kommunen viser også til «standard abonnement for vann og avløp».  

 

Nesset kommune kan ikke se at klagen inneholder momenter som gjør at kommunen har en 

endret holdning til saken enn den som blei lagt til grunn for det administrative vedtaket i brev av 

23/10-14. 

 

Kommunen fastholder derfor dette vedtaket. 

 

 

PS 7/15 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av ny reguleringsplan, 

grunnarbeid og VA - anlegg - Eikesdal Eiendom AS - Klage 

Behandling i Utviklingsfondet - 17.12.2014  

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak 

Det vises til klage av 03.09.14. 

 

Eikesdal Eiendom AS innvilges et tilskudd over utviklingsfondet, over ansvar 7020, på inntil kr 

30 000 til utarbeidelse av ny reguleringsplan. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av 

utgiftene. 

 

Det gis ikke tilskudd til grunnlagsinvesteringene da en mener disse investeringene ikke kommer 

inn under utviklingsfondets retningslinjer. 

 

I henhold til punkt 7 i retningslinjene for utviklingsfondet oversendes saken til formannskapet for 

videre behandling. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Kari Petrine F. Øverås er medlem i Utviklingsfondet. Hun ble erklært inhabil og trådte tilbake. 
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Formannskapet ble enige om å opprettholde Utviklingsfondets forslag av 17.12.2014: 

 

 Det vises til klage av 03.09.14. 

 

Eikesdal Eiendom AS innvilges et tilskudd over utviklingsfondet, over ansvar 7020, på 

inntil kr 30 000 til utarbeidelse av ny reguleringsplan. Tilskuddet utbetales mot 

dokumentasjon av utgiftene. 

 

Det gis ikke tilskudd til grunnlagsinvesteringene da en mener disse investeringene ikke 

kommer inn under utviklingsfondets retningslinjer. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Det vises til klage av 03.09.14. 

 

Eikesdal Eiendom AS innvilges et tilskudd over utviklingsfondet, over ansvar 7020, på inntil kr 

30 000 til utarbeidelse av ny reguleringsplan. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av 

utgiftene. 

 

Det gis ikke tilskudd til grunnlagsinvesteringene da en mener disse investeringene ikke kommer 

inn under utviklingsfondets retningslinjer. 

 

 

PS 8/15 Søknad om tilskud til etablering av grustak - Nesset Bygg AS - Klage 

Behandling i Utviklingsfondet - 17.12.2014  

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak 

Det vises til klage av 04.09.14 

 

Vedtak i sak 06/14 opprettholdes med begrunnelse av at en mener tiltaket ikke kommer inn under 

utviklingsfondets retningslinjer. 

 

I henhold til punkt 7 i retningslinjene for utviklingsfondet oversendes saken til formannskapet for 

videre behandling. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Kari Petrine F. Øverås er medlem i Utviklingsfondet. Hun ble erklært inhabil og trådte tilbake. 

 

Formannskapet ble enige om å opprettholde Utviklingsfondets forslag av 17.12.2014: 

 

 Det vises til klage av 04.09.14 
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Vedtak i sak 06/14 opprettholdes med begrunnelse av at en mener tiltaket ikke kommer 

inn under utviklingsfondets retningslinjer. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Det vises til klage av 04.09.14 

 

Vedtak i sak 06/14 opprettholdes med begrunnelse av at en mener tiltaket ikke kommer inn under 

utviklingsfondets retningslinjer. 

 

 

PS 9/15 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Nesset kommune følger Regjeringens maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset. 

Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.15, månedlig beløp for heltidsplass 2480 kroner, dette er en 

justering for prisveksten. Videre justeres maksimalsatsen til 2580 kroner fra 01.05.15 i tråd med 

regjeringens maksimalsats.  

Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, videreføres som 

tidligere år.  

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.01.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 560  390 280 

2 dager 1115     780 555 

3 dager 1660     1165 830 

4 dager 2085    1460 1040 

5 dager 2480   1735 1240 

 

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.05.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 585  410 290 

2 dager 1160     810 580 

3 dager 1725     1210 865 
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4 dager 2170    1520 1085 

5 dager 2580   1805 1290 

 

 

PS 10/15 Bruk av snøscooter - dispensasjon fra kjøretidsbestemmelser 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 19.01.2015 fra Ann Elise og Geir Olav Aarstad der det søkes om 

dispensasjon til å benytte snøscooter på søndager før kl. 10:00, til å få kjøre frem til egen hytte 

som er under bygging på Meisalfjellet.  

 

Nesset kommune gir ikke dispensasjon fra kjøretidsbestemmelsene § 5 fastsatt i forskrift i k-sak 

229/95.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannen rettet opp følgende i saksopplysningene: På søn- og helligdager er det kun tillatt å 

kjøre mellom kl. 17:00 – 20:00. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til brev av 19.01.2015 fra Ann Elise og Geir Olav Aarstad der det søkes om 

dispensasjon til å benytte snøscooter på søndager før kl. 10:00, til transport til egen hytte 

som er under bygging på Meisalfjellet.  

 

Nesset kommune gir dispensasjon til å kjøre fire turer med snøscooter fra Brandhol, langs 

Meisalfjellvegen og fram til byggeplassen på Meisalfjellet. Turene skal gjennomføres på 

søndager før kl. 09:30 i perioden 01.02.2015 - 22.03.2015. Turene skal dokumenteres ved 

innlevering av kjørebok. 

 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot ordførerens forslag. 

Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 stemmer.  

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Det vises til brev av 19.01.2015 fra Ann Elise og Geir Olav Aarstad der det søkes om 

dispensasjon til å benytte snøscooter på søndager før kl. 10:00, til transport til egen hytte som er 

under bygging på Meisalfjellet.  

 

Nesset kommune gir dispensasjon til å kjøre fire turer med snøscooter fra Brandhol, langs 

Meisalfjellvegen og fram til byggeplassen på Meisalfjellet. Turene skal gjennomføres på 

søndager før kl. 09:30 i perioden 01.02.2015 - 22.03.2015. Turene skal dokumenteres ved 

innlevering av kjørebok. 
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PS 11/15 Høring - Regional delplan for attraktive byer og tettsteder 

Rådmannens innstilling 

Det vises til høringsforslag til Regional delplan for attraktive byar og tettstader 

 

Nesset kommune mener det er viktig at Møre og Romsdal fylkeskommunen kan følge opp 

regional delplan med veiledning og kunnskapsformidling av gode tilretteleggingsprosjekt som 

kan bidra til å utvikle attraktive tettsteder i fylket.  

 

Det bør og avsettes midler der fylkeskommunen kan gi tilskudd til planlegging og gjennomføring 

av tiltak.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Det vises til høringsforslag til Regional delplan for attraktive byar og tettstader 

 

Nesset kommune mener det er viktig at Møre og Romsdal fylkeskommune kan følge opp 

regional delplan med veiledning og kunnskapsformidling av gode tilretteleggingsprosjekt som 

kan bidra til å utvikle attraktive tettsteder i fylket.  

 

Det bør og avsettes midler der fylkeskommunen kan gi tilskudd til planlegging og gjennomføring 

av tiltak.  

 

 

 


