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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Toril Melheim Strand MEDL AP 
Svein Atle Roset MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Ståle Alme Toril Melheim Strand INNB 
Svanhild Kvernberg Svein Atle Roset KRF 

 
Merknader 

Nadine Deidok orienterte om ny organisering av NAV i nye Molde kommune. 
Anita Marie Meisingset orienterte om pågående investeringsprosjekt. 

Ordføreren orienterte om arbeidet med Aurarevisjonen. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Hildegunn Kvernberg Blø enhetsleder/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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PS 65/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Protokoll fra møte 06.06.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Protokoll fra møte 06.06.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 66/19 Referatsaker 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Til RS 29/19 Skiltvedtak V20-15-2019 - Fv. 62 Rød - Eidsvåg - Toven i Nesset kommune - særskilt 
fartsgrense: 

./. Brev av 26.8.19 fra beboerne på Stubø til Statens vegvesen ble delt ut. 

./. Uttale fra Utvalg for oppvekst og kultur, 27.8.19 ble delt ut. 
 
Det ble enighet om at formannskapet sender følgende uttale til Statens vegvesen: 
 

Ber om ny vurdering av fartsgrensen på Stubøen i Eidsvåg 
 
Det vises til skiltvedtak i deres sak med referanse 17/93111-6. Her er det gjort vedtak om å heve dagens 
særskilte fartsgrense på 50 km/t til 60 km/t. 
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Nesset kommune har i formannskapssak 71/17 gitt uttale i saken og mente den gang som nå, at det er 
flere lokale forhold som ikke har vært godt nok vurdert når det nå er gjort vedtak om å øke 
fartsgrensen. Det vises her til vedlagte uttaler fra beboerne på Stubø og Utvalg for oppvekst- og kultur 
i Nesset kommune. 
 
Nesset kommune ber om en ny vurdering av fartsgrensen og ønsker å invitere Statens vegvesen, 
politiet, Trygg trafikk og representanter fra beboerne til et møte og befaring for å kunne klargjøre de 
ulike forholdene i saken.  
 
Nesset kommune ber om at vegvesenet venter med eventuelle nye skilt til den nye vurderingen er 
gjennomført. 
 
Ber om tilbakemelding. 
 

Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 29/19 Skiltvedtak V20-15-2019 - Fv. 62 Rød - Eidsvåg - Toven i Nesset kommune - særskilt 
fartsgrense: 
 
Formannskapet sender følgende uttale til Statens vegvesen: 

Ber om ny vurdering av fartsgrensen på Stubøen i Eidsvåg 
 
Det vises til skiltvedtak i deres sak med referanse 17/93111-6. Her er det gjort vedtak om å heve dagens 
særskilte fartsgrense på 50 km/t til 60 km/t. 
 
Nesset kommune har i formannskapssak 71/17 gitt uttale i saken og mente den gang som nå, at det er 
flere lokale forhold som ikke har vært godt nok vurdert når det nå er gjort vedtak om å øke 
fartsgrensen. Det vises her til vedlagte uttaler fra beboerne på Stubø og Utvalg for oppvekst- og kultur 
i Nesset kommune. 
 
Nesset kommune ber om en ny vurdering av fartsgrensen og ønsker å invitere Statens vegvesen, 
politiet, Trygg trafikk og representanter fra beboerne til et møte og befaring for å kunne klargjøre de 
ulike forholdene i saken.  
 
Nesset kommune ber om at vegvesenet venter med eventuelle nye skilt til den nye vurderingen er 
gjennomført. 
 
Ber om tilbakemelding. 
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RS 25/19 Utviklinga i kommuneøkonomien - Møre og Romsdal, 2018 

RS 26/19 Melding om vedtak - endringer i prostigrenser i Møre bispedøme 

RS 27/19 Kopi av brev fra Miljødirektoratet  - pålegg om å dekke til møllestøvdeponiet 

RS 28/19 Motsegnssak til kommunaldepartementet - Bergmesteren Raudsand 

RS 29/19 Skiltvedtak V20-15-2019 - Fv. 62 Rød - Eidsvåg - Toven i Nesset kommune - særskilt 
fartsgrense 

PS 67/19 Forskuttering av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad etter nye 
retningslinjer 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommune søker Møre og Romsdal fylkeskommune om løyve til å forskuttere utbygging av 
deler av den planlagte gang- og sykkelveien fra Hargaut til Rød. Dette innenfor en kostnadsramme 
på 20 millioner. Strekningen som det søkes forskuttering av er strekningen Hargaut – Klokset.  

 

Nesset kommune finansierer forskuttering av utbyggingen ved låneopptak.  

 

PS 68/19 Midler til trafikksikkerhetstiltak - 50/50 ordningen - 
Lensmannsbrekka 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Vises til brev av 02.07.2019 fra Statens vegvesen/Møre og Romsdal fylkeskommune om mulighet for 
å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak.  

 

Nesset kommune søker om kr 1, 850 millioner i tilskudd fra Statens vegvesen/Møre og Romsdal 
fylkeskommune til prosjekt utbedring av Lensmannsbrekka.  Kommunens egenandel kr 1,850 
millioner finansieres ved bruk av bundet fond – prosjekt gang/sykkelvei FV62.  
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PS 69/19 Uttalelse - Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Det vises høringsbrev fra Olje- og energidepartementet datert 01.04.2019 og rapport -  NVE’s forslag 
til en nasjonal ramme for vindkraft på land.  

 

Nesset kommune har siden 1953 vært berørt av store vannkraftutbyggingstiltak. Nesset 
kommune mener at utbygging av vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører 
innbyggerne i Nesset. 
 

PS 70/19 Areal for lekeplass i Øvre Hammervoll 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommune tar initiativ til å inngå forhandlinger med grunneier av GID 027/002 og GID 
027/005 om erverv av areal for opparbeidelse av nærlekeplass i Øvre Hammervoll boligområde. 

 

PS 71/19 GID 060/028 - Oppføring av garasje - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel fra LNF-område og varig dispensasjon fra plankravet for oppføring av 
garasje på eiendommen gnr. 60, bnr. 28. 

 

Nesset kommune viser til søknad datert 19.06.2019 og til plan- og bygningsloven § 20-2 og gir 
tillatelse til oppføring av garasje. Garasjen må være i samsvar med innsendte tegninger og kan ikke 
ha mønehøyde høyere enn 5,8 meter og må plasseres 1 meter fra eiendomsgrense. Det er 
tiltakshavers ansvar at bygget ikke kommer i konflikt med ledninger i grunnen. 
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PS 72/19 Fradeling av hyttetomter - GID 053/004 - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Vises til søknad fra Birgitte A.  og Peter Franz datert 04.10.2018 om fradeling av 2 hyttetomter fra 
eiendommen GID 053/004.  

 

Nesset kommune gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å opprette to nye 
grunneiendommer fra GID 053/004. Omsøkte tomter ligger i et område som i kommuneplanens 
arealdel er satt av LNF. Nesset kommune viser til at ny hyttebygging i området nordvest for 
Meisalvatnet må avklares gjennom en reguleringsplanprosess. Søknaden om fradeling av to 
hyttetomter imøtekommes ikke.  

 

PS 73/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Nesset Prestegard 
- GID 059/001 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019 

Det vises til søknad om opprettelse av en ny grunneiendom rundt tunet på Nesset Prestegard, gnr 
59, bnr 1. 

1. Nesset kommune gir tillatelse til omdisponering av om lag 1,5 daa dyrka jord og om lag 3 
daa dyrkbar jord. Omdisponeringen gjøres med hjemmel i jordlovens § 9 og kan gjøres fordi 
den ikke vil gi drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket og at samfunnsgavnet ved å 
sikre tunet og dets bygninger og kulturlandskap for allmennheten er stort. Et areal på om lag 
3 daa dyrka jord vest for tunet og som opprinnelig var en del av søknaden, blir nektet 
omdisponert. Dette er akseptert av rekvirent. 

2. Nesset kommune samtykker til deling av gnr 59, bnr 1. Samtykket er gjort med hjemmel i 
jordlovens § 12. Samtykket gis på to vilkår: 

a. Gnr 59, bnr 1, og den som leier jorda på gnr 59, bnr 1, gis rett til å kjøre over tunet for 
å komme til dyrkamarka øst for tunet. Vegretten skal framlegges kommunen før den 
nye eiendommen opprettes i Grunnboken. 

b. De øvrige jord- og skogressursene på gnr 59, bnr 1 skal selges som tilleggsareal til et 
aktivt bruk, enten samlet eller hver for seg. Matjorda skal fortrinnsvis selges til en 
matprodusent i aktiv drift. De delene av gnr 59, bnr 1 hvor allmennheten har 
friluftsinteresser, på Skjæran og Prestneset, skal fortsatt eies av det offentlige. 

3. Nesset kommune gir varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av om 
lag 15,5 daa rundt tunet på Nesset Prestegard, gnr 59, bnr 1. Dispensasjonen er gitt med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak 
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bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. 

4. Avkjørsel fra offentlig veg skal være opparbeidet i tråd med vegvesenets «Håndbok 263 – 
Geometrisk utforming av veg- og gatekryss». Godkjenning av den nye eller endrede 
avkjørselen skal framlegges kommunen. 

5. Nesset kommunen tar skredfarevurdering for Nesset Prestegard til orientering. Den slår fast 
at den nye eiendommen har tilstrekkelig sikkerhet mot skred og flom, jf. plan- og 
bygningslovens § 28-1 og TEK 17, § 7-3. 

6. Nesset kommune godkjenner opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 15,5 daa rundt 
tunet på Nesset Prestegard, gnr 59, bnr 1. Tillatelse til deling er gjort med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 20-1. 

 
 

PS 74/19 Kråkholmveien - Opparbeidelse og fremdrift 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 29.08.2019 

Vises til brev av 14.01.2019 fra Aasen og Farstad AS v/Svein Olav Farstad ang gjennomføring av 
veiprosjekt sør for Europris/Bunnpris.  

 

Nesset kommune tar initiativ til et møte med berørte grunneiere for å diskutere videre planlegging 
og fremdrift for opparbeidelse av Kråkholmvegen.  

 

PS 75/19 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Frisvoll grustak 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Frisvoll grustak, 
bestående av planbeskrivelse, plankart datert 03.06.2019 med tilhørende bestemmelser datert 
03.06.2019.  

 

PS 76/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

 

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr. 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr. 350 000 og kr. 50 000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 

PS 77/19 Utredning - Flomvurdering av Aura - Tyvika 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak I Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommune tar initiativ til å lage en flomrapport for nedre del av Aura i Eikesdal der det legges 
til grunn hensyn til at elva er vassdragsregulert.  

 

Det bevilges kr. 100 000 til formålet fra Kraftfondet. Bevilgningen fordeles slik: kr. 69 000 avsatt til 
bygdeutviklingsmidler og kr. 31 000 tas av resterende midler som fortsatt er til disposisjon på 
Kraftfondet.  

 

PS 78/19 GID 021/024 - Bygging av småbåthavn - Dispensasjon fra 
kommuneplan 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Ordføreren ba om at hans habilitet ble vurdert.  
Ordføreren ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune ikke dispensasjon fra 
kommuneplan til bygging av småbåthavn på eiendommen GID 021/024. Utbygging av omsøkt 
arealet må avklares i en reguleringsplanprosess i henhold til PBL kap. 12. 

 

PS 79/19 Klage - Søknad om ettergivelse av lån - ***** ***** 


