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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, 11.04.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 27/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 28/19 Referatsaker   

RS 15/19 Villreinfangst som kandidat til UNESCOS verdensarvstatus - søknad 
om skjønnsmidler 

 2019/356 

RS 16/19 Spørsmål om bårerom på NOS - videresendt fra Utvalg for teknisk, 
næring og miljø 

 2019/116 

RS 17/19 Kopi av brev - Varsel om revisjon ved Real Alloy - Rød  2019/260 

RS 18/19 Eidsvåg fjordhotell - søknad om å disponere del av badestrand og 
kommunalt hus ved badestrand 

 2019/426 

PS 29/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 
20208, kommunedelplan 

 2018/1170 

PS 30/19 Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune  2019/428 

PS 31/19 Salg av hyttetomt - GID 027/001  2019/399 

PS 32/19 Overdragelse av kommunal grunn - Raudsand Gruvemuseum  2017/1161 

PS 33/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 077/008 - 
Arealoverføring til GID 077/032 

 2018/952 

PS 34/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Makeskifte av 
areal mellom GID 053/004 og 053/035 

 2018/1392 

PS 35/19 Mellomlagring av masser på eiendommen GID 040/051 - Klage 
på delegert vedtak - Norges Miljøvernforbund 

 2019/33 

PS 36/19 Aurarevisjonen - merknader til NVE`s innstilling  2008/40 

PS 37/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset - utplassering av satellitt. 

 2008/32 

PS 38/19 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede  2018/339 

 
 
 
 

PS 27/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Protokollen fra møte 07.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Protokollen fra møte 07.03.2019 ble godkjent og signert. 
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PS 28/19 Referatsaker 

RS 15/19 Villreinfangst som kandidat til UNESCOS verdensarvstatus - søknad om skjønnsmidler 

RS 16/19 Spørsmål om bårerom på NOS - videresendt fra Utvalg for teknisk, næring og miljø 

RS 17/19 Kopi av brev - Varsel om revisjon ved Real Alloy - Rød 

RS 18/19 Eidsvåg fjordhotell - søknad om å disponere del av badestrand og kommunalt hus ved badestrand 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering og administrasjonen tar seg av videre behandling. 
 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering og administrasjonen tar seg av videre behandling. 
 

PS 29/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 
20208, kommunedelplan 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 
 
Rådmannen endret sin innstilling og kom med følgende tillegg: 

Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – 
og avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten uforholdsmessig 
stor kostnad.» I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, 
ordet bygning brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å 
gjelde både bolig og fritidsbolig.  

 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir 
videreført i nye Molde kommune som i dag. 
 

Rådmannens innstilling med tillegg og tilleggsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-2028. 
 
Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten uforholdsmessig stor kostnad.» 
I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, ordet bygning 
brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å gjelde både bolig og 
fritidsbolig.  
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Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir videreført 
i nye Molde kommune som i dag. 
 

PS 30/19 Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Vegard Øverås Lied orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til offentlig ettersyn 
i 6 uker.  
 

PS 31/19 Salg av hyttetomt - GID 027/001 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Alternativ B som inneholder følgende betingelser: 
1. Nesset kommune imøtekommer søknad om å få kjøpe hyttetomt på omsøkt plassering. 

2. Det settes som vilkår at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Kleppen 
hytteområde for flytting av eksisterende hyttetomt til omsøkt plassering. Hyttetomt markert 
med bokstav C i vedlagte kart søkes flyttet til omsøkt plassering. Tomt C slik den ligger i 
planen utgår som ledig hyttetomt. 

3. Det settes som vilkår at det gis dispensasjon fra arealformålet i gjeldende arealplan for den 
omsøkte plasseringen. 

4. Det settes som vilkår at det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan i 
kommuneplanens arealdel for fradeling av en ny eiendom på omsøkt plassering. 

5. Dispensasjonssaken skal sendes på høring til nærliggende grunn- og hytteeiere for uttale. 
Dersom ingen har innvendinger mot flytting av hyttetomten til ny plassering, kan 
rådmannen fatte et administrativt vedtak, jf. kommunens delegeringsreglement. 

6. Prisen på hyttetomten settes til kr. 70 000. 

7. Hyttetomtens areal skal ikke overstige 1000 m². 

8. Alle omkostninger dekkes av kjøper. 

9. Frist for å akseptere kommunens betingelser settes til 1.6.2019. 

10. Rådmannen gis fullmakt til å søke om fradeling og dispensasjon. 

 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

1. Nesset kommune imøtekommer søknad om å få kjøpe hyttetomt på omsøkt plassering. 

2. Det settes som vilkår at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Kleppen 
hytteområde for flytting av eksisterende hyttetomt til omsøkt plassering. Hyttetomt markert med 
bokstav C i vedlagte kart søkes flyttet til omsøkt plassering. Tomt C slik den ligger i planen utgår 
som ledig hyttetomt. 

3. Det settes som vilkår at det gis dispensasjon fra arealformålet i gjeldende arealplan for den 
omsøkte plasseringen. 

4. Det settes som vilkår at det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan i kommuneplanens 
arealdel for fradeling av en ny eiendom på omsøkt plassering. 

5. Dispensasjonssaken skal sendes på høring til nærliggende grunn- og hytteeiere for uttale. Dersom 
ingen har innvendinger mot flytting av hyttetomten til ny plassering, kan rådmannen fatte et 
administrativt vedtak, jf. kommunens delegeringsreglement. 

6. Prisen på hyttetomten settes til kr. 70 000. 

7. Hyttetomtens areal skal ikke overstige 1000 m². 

8. Alle omkostninger dekkes av kjøper. 

9. Frist for å akseptere kommunens betingelser settes til 1.6.2019. 

10. Rådmannen gis fullmakt til å søke om fradeling og dispensasjon. 

 

PS 32/19 Overdragelse av kommunal grunn - Raudsand Gruvemuseum 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Svein Roset ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Svein Roset ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 

Nesset kommune dekker alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, foreløpig 
beregnet til kr. 9 645. Dette for å ivareta likebehandling. Det vises til PS 109/15. 

 

Ordføreren la opp til en punktvis avstemming: 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

1. Nesset kommune overdrar vederlagsfritt om lag 500 m² av GID 038/038 til Rausand 
gruvemuseum, GID 038/011. Det nøyaktige arealet måles opp i forbindelse med 
oppmålingsforretningen. 
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2. Nesset kommune dekker alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, foreløpig beregnet 
til kr. 9 645.  

3. Det skal tinglyses en avtale på GID 038/011 at Nesset kommune kan ha og vedlikeholde de vann-
, avløps- og overvannsledninger som i dag går over det arealet som overdras. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å søke om arealoverføring og bes sørge for at overdragelsen 
tinglyses. 

 

PS 33/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 077/008 - 
Arealoverføring til GID 077/032 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Nesset kommune gir varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring av om lag 
400 m² fra GID 077/008 til GID 077/032. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 19-2. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke blir vesentlig satt til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, 
klart større enn ulempene.  

Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

 De allmenne ferdsels- og oppholdskvaliteter i strandsonen skal respekteres. Dagens 
eiendomsgrense for GID 077/032 kan flyttes inntil 3 m vestover mot stranden, jf. vedlagte 
kartskisse. Dette samsvarer med den delen av GID 077/008 som allerede er privatisert. Alt 
areal vest for dette skal fortsatt ligge på hovedbruket, GID 077/008.  

 Mot naboeiendommen i sør, GID 077/012, skal hovedbruket beholde en stripe på mer enn 2 
m. 

 Dersom det skal føres opp tiltak på parsellen, vil kommunen kreve at nødvendig sikkerhet 
mot naturkreftene er dokumentert, jf. byggteknisk forskrift, TEK17. 

Nesset kommune samtykker med hjemmel i jordloven § 12 til arealoverføring av om lag 400 m² fra 
GID 077/008 til GID 077/032. 

 

PS 34/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Makeskifte av 
areal mellom GID 053/004 og 053/035 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Nesset kommune gir varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for makeskifte av omsøkt 
grunn mellom GID 053/004 og GID 053/035. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 19-2. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 



 

 Side 8 av 11

ikke blir vesentlig satt til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, 
klart større enn ulempene.  

Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

 De allmenne ferdsels- og oppholdskvaliteter ved Mesialvatnet skal respekteres. Det tillates 
ikke oppført fritidsbolig på GID 053/035. Dersom det søkes om oppføring av fritidsbolig her, 
skal saken sendes på høring som vanlig. 

 Dersom det skal føres opp tiltak på parsellen, vil kommunen kreve at nødvendig sikkerhet 
mot naturkreftene er dokumentert, jf. byggteknisk forskrift, TEK17. 

Nesset kommune samtykker med hjemmel i jordloven § 12 til makeskifte mellom GID 053/004 og 
GID 053/035 som omsøkt. 

 

PS 35/19 Mellomlagring av masser på eiendommen GID 040/051 - Klage 
på delegert vedtak - Norges Miljøvernforbund 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Svein Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nesset kommune forutsetter at lagring og bruk av masser skjer i samsvar med aktuelle 
vedtak som er gjort i Nesset kommune. 
Det vises spesielt til sak PS 35/17 datert 18.05.2017 og PS 86/18 datert 13.12.2018. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fikk 3 stemmer og falt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Det vises til brev av 04.02.2019 fra Norges Miljøvernforbund der det klages på administrativt vedtak 
gitt i brev av 14.01.2019. 

Nesset kommune opprettholder administrativt vedtak hvor Veidekke AS er gitt midlertid 
dispensasjon til å lagre masser inntil 5 meter høyde på eiendommen GID 040/051.  

Nesset kommune mener de forhold som er anført i klagen fra Norges Miljøvernforbund ikke er 
relevant for saken da disse knytter seg til eventuelle tiltak i området Bergmesteren på Raudsand og 
ikke at det lagres masser på eiendommen GID 040/051.    

 

PS 36/19 Aurarevisjonen - merknader til NVE`s innstilling 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Ordføreren fremmet følgende nytt punkt 10 til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune vil søke juridisk bistand hos LVK. Under den planlagte befaringen med 
OED den 11. og 12. juni må det gis anledning til å fremme ytterliggere krav og merknader. 
Nesset kommune vil søke å samordne sine krav med Lesja og Sunndal kommuner.   

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Ordførerens punkt 10 ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Nesset kommunestyre har følgende merknader til NVE`s innstilling som gjelder revisjon av vilkåra 
for kraftproduksjon i Aura- vassdraget: 

1. Nesset kommune opprettholder kravet om minstevassføring. Dette gjelder spesielt på 
strekningen fra Finnset og nedover Eikesdalen. Dette bør kombineres med elveforebyggende 
tiltak og en mindre kraftproduksjon i Eikesdal. 

2. Ved et eventuelt behov for å øke slukeevnen/kapasiteten (effektkjøring) i kraftproduksjonen 
for Aura, skal en kraftstasjon i Eikesdalen prioriteres for å møte kravene i EU`s vanndirektiv. 

3. Nesset kommune opprettholder kravet om næringsfond. Næringsfondet bør legge vekt på 
utvikling av et bærekraftig reiseliv og friluftsliv, særlig knyttet opp mot nærheten til 
kommunens unike verneområder. 

4. Nesset kommune ber om alt uttak av konsesjonskraft fra Aura-vassdraget selges til OED-
pris. Det må bli ensartede regler for beregning av konsesjonskraftpris. 

5. Anleggsveiene skal ha fri ferdsel, jfr. opprinnelige konsesjonsvilkår av 1953. Det skal ikke 
være anledning til å kreve brukerbetaling. Dagens vegstandard skal opprettholdes og 
oppgraderes. Spesielt gjelder dette Finnsetlia. 

6. Konsesjonæren skal sørge for biotopforberedende tiltak i gytebekker til gyteforhold er 
vesentlig forbedret. Konsesjonæren må fortsatt pålegges fiskeutsettinger jf. Krav fra 
fylkesmannen i Innlandet. 

7. Konsesjonæren skal bistå økonomisk med å vedlikeholde/utbedre eksisterende båtopptrekk 
på Aursjøen. 

8. Konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv: sykkelsti 
Aursjøhytta – Naustviken. 

9. Neste revisjon av Aura- og Takrennekonsesjonene må være i 2034, 30 år etter kravet om 
revisjon av konsesjonsvilkårene. 

10. Nesset kommune vil søke juridisk bistand hos LVK. Under den planlagte befaringen med 
OED den 11. og 12. juni må det gis anledning til å fremme ytterliggere krav og merknader. 
Nesset kommune vil søke å samordne sine krav med Lesja og Sunndal kommuner.   

 

PS 37/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset . utplassering av satellitt. 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019  

Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
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Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Forslag til vedtak fra Utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
 

PS 38/19 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Ordføreren ba om å få vurdert sin habilitet. 
Rådmannen ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Svein Roset ble oppnevnt som setteordfører. 
 
Ordføreren ble enstemmig erklært habil. 
Rådmannen ble enstemmig erklært habil. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjekt 600350 Helsehus. 
 
Nesset kommune godkjenner indeksregulering av totalrammen for prosjekt 600350 
Helsehus. Ny totalramme på kr 130 700 000, en økning på kr 7 700 000. Økt bevilgning 
finansieres med kr 1 386 000 i momskompensasjon, kr 2 513 000 i økte satser fra Husbanken 
og kr 3 801 000 i bruk av lånemidler.  
 
Bygging av PU boliger på Holtan utsettes. Behovet vurderes dekt med renovering og 
tilpasning av dagens kommunale boliger på Holtan. 

 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. Ordførerens forslag fikk 2 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjekt 600350 Helsehus og 600344 Holtan 
PU-boliger, i henhold til plan A2 i dette saksfremlegget. 

 

Nesset kommunestyre godkjenner indeksregulering av totalrammen for prosjekt 600350 Helsehus. 
Ny totalramme på kr 130 700 000, en økning på kr 7 700 000. Økt bevilgning finansieres med kr 1 386 
000 i momskompensasjon, kr 2 513 000 i økte satser fra Husbanken og kr 3 801 000 i bruk av 
lånemidler (nytt lån). 
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Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme for prosjekt 600344 Holtan PU-boliger. Ny 
totalramme på kr 48 800 000, en økning på kr 34 800 000. Økt bevilgning finansieres med kr 6 264 000 
i momskompensasjon, kr 6 936 000 i økt tilskudd fra Husbanken basert på 8 boliger kontra 4, og kr 
21 598 000 i bruk av lånemidler (nytt lån). 

 


