
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 09.03.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 11:45 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen ORD H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eva Solstad Alme Rolf Jonas Hurlen H 

 
Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Hogne Frydenlund (sakene 19 og 20) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Plan-/miljøvernleder 
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 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 17/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 18/17 Referatsaker   

RS 6/17 Gang og sykkel veg Nedre Liedgardsveg, Gangvegforbindelse til 
Eidsvåg barneskole 

 2017/64 

RS 7/17 Brannsikring av botjenesten Holtan og omsorgsboliger Holtan - 
pålegg om utbedring og forhåndsvarsel om tvangsmulkt 

 2015/1450 

RS 8/17 Kopi - Miljødirektoratet gir Real Alloy Raudsand tillatelse til en 
tidsbegrenset testperiode på inntil 30 uker 

 2015/319 

RS 9/17 Kopi - Innspill fra kommuner i Møre og Romsdal om klage fra Nesset 
kommune 

 2016/701 

RS 10/17 Melding om oppstart av detaljregulering for GID 029/073 m.fl. i 
Nesset kommune 

 2016/731 

PS 19/17 Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan  Langsetfeltet  2014/416 

PS 20/17 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Solbjørbakken boligfelt  2015/474 

PS 21/17 GID 021/024 - Søknad om oppfylling i sjø og landområde - Skarshaug 
Invest AS / Erik Langset 

 2016/650 

PS 22/17 GID 059/015 - Søknad om bygging av naust/garasje på fritidseiendom- 
Einar Morewood 

 2017/25 

PS 23/17 GID 038/004 - Kjøp av tomt til gangveg/parkeringsplass  2017/149 

PS 24/17 Nybygg bofellesskap for funksjonshemma  4 leiligheter Holtan  2016/458 

PS 25/17 Deltakelse i nasjonalt prosjekt "Fornyelse og utvikling av 
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing" 

 2017/106 

 

PS 17/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 02.02.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 02.02.2017 ble godkjent og signert.  
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PS 18/17 Referatsaker 

RS 6/17 Gang og sykkel veg Nedre Liedgardsveg, Gangvegforbindelse til Eidsvåg barneskole 

RS 7/17 Brannsikring av botjenesten Holtan og omsorgsboliger Holtan - pålegg om utbedring og 
forhåndsvarsel om tvangsmulkt 

RS 8/17 Kopi - Miljødirektoratet gir Real Alloy Raudsand tillatelse til en tidsbegrenset testperiode på inntil 30 
uker 

RS 9/17 Kopi - Innspill fra kommuner i Møre og Romsdal om klage fra Nesset kommune 

RS 10/17 Melding om oppstart av detaljregulering for GID 029/073 m.fl. i Nesset kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 19/17 Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan  Langsetfeltet 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for Langsetfeltet, 
datert 10.02.2017, ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for Langsetfeltet, 
datert 10.02.2017, ut til offentlig ettersyn. 
 
 

PS 20/17 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Solbjørbakken boligfelt 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan , som vist på 
plankart datert 01.03.2017 og med følgende endringer i planbestemmelsene.  

- Endring av bestemmelse 3.1.3;  BKS  og f_BLK1. Ved byggesøknad innenfor BKS skal det vedlegges 
situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:200. Tillegg: Situasjonsplanen skal og omfatte f_BLK1.  

- Endring av 9.3 og 9.4 Lekeplass skal planeres, tilsåes og ferdigstilles med minimum en benk....... 
- Ny bestemmelse 7.1.4; det skal etableres avskjæringsgrøft i grensa mot BFS1 og BFS2 
- Ny bestemmelse; 4.3.6 – Lekeplasss fBLK skal terrasseres slik at deler av arealet er flatt der bord, 

sandkasse og lekeapparat står.  
-  

Atkomstvei til boligområdet reguleres til privat vei.  
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Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

I medhold av Plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan , som vist på 
plankart datert 01.03.2017 og med følgende endringer i planbestemmelsene.  

- Endring av bestemmelse 3.1.3;  BKS  og f_BLK1. Ved byggesøknad innenfor BKS skal det vedlegges 
situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:200. Tillegg: Situasjonsplanen skal og omfatte f_BLK1.  

- Endring av 9.3 og 9.4 Lekeplass skal planeres, tilsåes og ferdigstilles med minimum en benk....... 
- Ny bestemmelse 7.1.4; det skal etableres avskjæringsgrøft i grensa mot BFS1 og BFS2 
- Ny bestemmelse; 4.3.6 – Lekeplasss fBLK skal terrasseres slik at deler av arealet er flatt der bord, 

sandkasse og lekeapparat står.  
-  

Atkomstvei til boligområdet reguleres til privat vei.  
 
 

PS 21/17 GID 021/024 - Søknad om oppfylling i sjø og landområde - 
Skarshaug Invest AS / Erik Langset 

Rådmannens innstilling 

Kommunen viser til søknad datert 17/10-16, til forelegg datert 24/1-17 og til § 19-1 i plan og bygningsloven og 
avslår søknad om oppfylling av et større areal på 21/24. 
Før den ulovlig bygde moloen er fjernet vil ikke kommunen ta stilling til en søknad på et tiltak som omfatter 
denne moloen. 
Tiltaket forutsetter oppfylling til kote 3 og fyllingsfoten/kanten vil ligge helt i byte mot 19/1, ikke 4 m fra som 
plan og bygningsloven krever. 
Tiltaket vil ha negative landskapsmessige virkninger både for de som ferdes på sjøen og ikke minst for 
landarealet vest for tiltaket. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Kommunen viser til søknad datert 17/10-16, til forelegg datert 24/1-17 og til § 19-1 i plan og bygningsloven og 
avslår søknad om oppfylling av et større areal på 21/24. 
Før den ulovlig bygde moloen er fjernet vil ikke kommunen ta stilling til en søknad på et tiltak som omfatter 
denne moloen. 
Tiltaket forutsetter oppfylling til kote 3 og fyllingsfoten/kanten vil ligge helt i byte mot 19/1, ikke 4 m fra som 
plan og bygningsloven krever. 
Tiltaket vil ha negative landskapsmessige virkninger både for de som ferdes på sjøen og ikke minst for 
landarealet vest for tiltaket. 
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PS 22/17 GID 059/015 - Søknad om bygging av naust/garasje på 
fritidseiendom- Einar Morewood 

Rådmannens innstilling 

Søknad datert 9.01.17 om tillatelse til bygging av båthus/garasje på fritidseiendommen Skålneset GID 059/015 
avslås. 
 
Avslaget er hjemlet i Plan og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I tillegg er det 
lagt vekt på høringsuttalelsene datert 02.02.2017 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune.   
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Edmund Morewood fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes til formannskapsmøte 04.04.2017. Det gjennomføres befaring før saken behandles. 
 
Morewoods forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Saken utsettes til formannskapsmøte 04.04.2017. Det gjennomføres befaring før saken behandles. 
 
 

PS 23/17 GID 038/004 - Kjøp av tomt til gangveg/parkeringsplass 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune tilbyr eierne av gbnr 38/4 å kjøpe den delen av eiendommen hvor gangvegforbindelse til 
Furulund er bygget til kr. 30/m². Kommunen tilbyr seg å kjøpe teigen i sin helhet, et areal på om lag 936 m². 
Utgifter til grunnkjøp, saksbehandling, oppmåling og tinglysing, foreløpig beregnet til kr. 45 857, dekkes av 
disposisjonsfondet. Frist for å godkjenne tilbudet settes til 28.4.2017. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om lag 936 m² 
fra gbnr 38/4 til gbnr 38/38.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å rekvirere oppmålingsforretning i saken. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Nesset kommune tilbyr eierne av gbnr 38/4 å kjøpe den delen av eiendommen hvor gangvegforbindelse til 
Furulund er bygget til kr. 30/m². Kommunen tilbyr seg å kjøpe teigen i sin helhet, et areal på om lag 936 m². 
Utgifter til grunnkjøp, saksbehandling, oppmåling og tinglysing, foreløpig beregnet til kr. 45 857, dekkes av 
disposisjonsfondet. Frist for å godkjenne tilbudet settes til 28.4.2017. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om lag 936 m² 
fra gbnr 38/4 til gbnr 38/38.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å rekvirere oppmålingsforretning i saken. 
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PS 24/17 Nybygg bofellesskap for funksjonshemma  4 leiligheter Holtan 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017 

Kommunestyret godkjenner oppstart av detaljprosjekt av nybygg for bofellesskap tilrettelagt for heldøgns 
tilsyn og pleie. Boligen inkluderer 4 leiligheter og beregnet for personer med utviklingshemming og andre med 
nedsatt funksjonsevne.    
Anslått brutto kostnader kr. 13.000.000-. 
Prosjektet finansieres ved låneopptak, tilskudd fra husbanken og merverdiavgiftskompensasjon. 
Detaljprosjektet gjennomføres i løpet av 1. halvår 2017 og finansieres av beløp vedtatt brukt til bygge sammen 
avlastningsboligen  og nærmeste omsorgsbolig. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Kommunestyret godkjenner oppstart av detaljprosjekt av nybygg for bofellesskap tilrettelagt for heldøgns 
tilsyn og pleie. Boligen inkluderer 4 leiligheter og er beregnet for personer med utviklingshemming og andre 
med nedsatt funksjonsevne.    
Anslått brutto kostnader kr. 13.000.000-. 
 
Prosjektet finansieres ved låneopptak, tilskudd fra husbanken og merverdiavgiftskompensasjon. 
Detaljprosjektet gjennomføres i løpet av 1. halvår 2017 og finansieres av beløp vedtatt brukt til å bygge 
sammen avlastningsboligen og nærmeste omsorgsbolig. 
 
 

PS 25/17 Deltakelse i nasjonalt prosjekt "Fornyelse og utvikling av 
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing" 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å delta i det nasjonale prosjektet i regi av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet: «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om 
sammenslåing». Deltakelsen koordineres opp mot vårt lokale prosjekt i Nye Molde kommune om utredning av 
demokratimodeller. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Nesset kommune ønsker å delta i det nasjonale prosjektet i regi av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet: «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om 
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sammenslåing». Deltakelsen koordineres opp mot vårt lokale prosjekt i Nye Molde kommune om utredning av 
demokratimodeller. 
 
 


