
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 16.05.2013

Tidspunkt: 09:00 – 13:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Leder H
Edmund Morewood Nestleder SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Kari Petrine Fitje Øverås MEDL SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Jan Rindli Kari Petrine Fitje Øverås SP

Merknader

Orientering/presentasjon av ROR v/daglig leder Britt Rakvåg Roald

Orientering om vannforsyningen i Eresfjord v/enhetsleder Ellen Undseth
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Hogne Frydenlund 
(orientering og sak 42)
Ellen Undseth (orientering)
Vivian Høsteng

Ass.rådmann
Miljøvernrådgiver

Enhetsleder teknisk drift
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.

______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Side 3 av 11

Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Unntatt

offentlighet

Arkiv-

Saksnr

PS 39/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 40/13 Referatsaker

RS 11/13 Årsmelding og revidert årsregnskap 2012 - Nesset 
kirkelige fellesråd

2013/174

RS 12/13 Møte mellom Mørebenken og ROR 06.05.2013 - Agenda 
og tidsplan

2011/1144

RS 13/13 Trafikale fartsproblemer i Åsagardsvegen - Eidsvåg 2013/463

PS 41/13 Opprettelse av kommunekomité til TV-aksjonen 2013 -
Nasjonalforeningen for folkehelsen

2013/452

PS 42/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Kvennsetfjellet 
hytteområde

2010/267

PS 43/13 Uttak av grus fra Tyvika i Eikesdal - Godkjenning av 
uttaksplan

2011/1068

PS 44/13 GID 083/002 - Klage på vedtak om overtredelsesgebyr-
Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal

2012/1081

PS 45/13 GID 027/009 - Søknad om bygging av "båthus" som 
tilbygg til garasje - Snorre Langset

2009/321

PS 46/13 Nytt jakt og fiskekart 2013/348

PS 47/13 Årsmelding Nesset kommune 2012 2013/98

PS 48/13 Årsregnskap Nesset kommune 2012 2012/504

PS 49/13 Årsmelding 2012 - Miljøfondet for Eikesdal og 
Eresfjord

2010/387

PS 50/13 Årsmelding og regnskap 2012 - Mardølafondet 2013/138

PS 51/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som 
strøsandlager og næringsareal

X 2013/219

PS 52/13 Omdømmebygging Molderegionen - deltaker til 
arbeidsgruppe
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PS 39/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Protokoll fra møte 12.04.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Protokoll fra møte 12.04.2013 ble godkjent og signert.

PS 40/13 Referatsaker

RS 11/13 Årsmelding og revidert årsregnskap 2012 - Nesset kirkelige fellesråd

RS 12/13 Møte mellom Mørebenken og ROR 06.05.2013 - Agenda og tidsplan

RS 13/13 Trafikale fartsproblemer i Åsagardsvegen - Eidsvåg

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Ordføreren orienterte.

Vedr. RS 13/13 Trafikale fartsproblemer i Åsagardsvegen

Det var enighet om følgende:

Saken oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for uttale. Uttalen sendes til 
fylkeskommunen og lensmannen.

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Vedr. RS 13/13 Trafikale fartsproblemer i Åsagardsvegen:

Saken oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for uttale. Uttalen sendes til 
fylkeskommunen og lensmannen.

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

PS 41/13 Opprettelse av kommunekomité til TV-aksjonen 2013 -
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Rådmannens innstilling

Ingen
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Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Det var enighet om følgende:

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2013. 

Ordføreren er leder.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2013. 

Ordføreren er leder.

PS 42/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde

Rådmannens innstilling

Det vises til planbeskrivelse av 13.09.2012 – reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Det vises til høringsuttalelsene, 24.04.2013, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Nesset kommune sluttbehandler ikke reguleringsplanforslag for Kvennsetfjellet hyttefelt før 
tiltakshaver tar en ny gjennomgang av planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.

Nesset kommune gir signal om at reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteplan, planalternativ nr 
II, med følgende endringer av reguleringsplankartet vil bli fremlagt for Nesset kommunestyre når 
innsigelsene fra sektormyndighetene er innfridd og trukket.  

1. Eksisterende vannposter og stitrasé frem til Kvennsetvatnet blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til 

energianlegg eller LNF

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte.

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag:

Ordføreren tar initiativ til et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og 
Romsdal fylkeskommunen og tiltakshaver Bjørn Myrset, med sikte på å finne løsninger 
på de innkomne innsigelsene. Saken tas opp igjen til behandling i formannskapet 
06.06.2013 og sluttbehandles i kommunestyret 20.06.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Det vises til planbeskrivelse av 13.09.2012 – reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Det vises til høringsuttalelsene, 24.04.2013, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Nesset kommune sluttbehandler ikke reguleringsplanforslag for Kvennsetfjellet hyttefelt før 
tiltakshaver tar en ny gjennomgang av planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.

Nesset kommune gir signal om at reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteplan, planalternativ nr 
II, med følgende endringer av reguleringsplankartet vil bli fremlagt for Nesset kommunestyre når 
innsigelsene fra sektormyndighetene er innfridd og trukket.  

1. Eksisterende vannposter og stitrasé frem til Kvennsetvatnet blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til 

energianlegg eller LNF

Ordføreren tar initiativ til et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal 
fylkeskommunen og tiltakshaver Bjørn Myrset, med sikte på å finne løsninger på de innkomne 
innsigelsene. Saken tas opp igjen til behandling i formannskapet 06.06.2013 og sluttbehandles i 
kommunestyret 20.06.2013.

PS 43/13 Uttak av grus fra Tyvika i Eikesdal - Godkjenning av uttaksplan

Rådmannens innstilling

Det vises til uttaksplan for grusuttak i Tyvika i Eikesdal utarbeidet av Buset AS, mottatt 
07.02.2013.

Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens §19-3 dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til uttak av inntil 9500 m3 masser fra området.

Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan da det er laget uttaksplan som er forelagt 
Direktoratet for mineralforvaltning. 

Det settes følgende vilkår;
- Føring av logg som viser mengde uttak av grusmasser.
- Ingen maskinaktivitet i uttaksområdet på søndager/helligdager.
- Ved avsluttet aktivitet skal området ryddes og planeres og gis et utseende som området 

rundt.

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Det vises til uttaksplan for grusuttak i Tyvika i Eikesdal utarbeidet av Buset AS, mottatt 
07.02.2013.

Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens §19-3 dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til uttak av inntil 9500 m3 masser fra området.

Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan da det er laget uttaksplan som er forelagt 
Direktoratet for mineralforvaltning. 

Det settes følgende vilkår;
- Føring av logg som viser mengde uttak av grusmasser.
- Ingen maskinaktivitet i uttaksområdet på søndager/helligdager.
- Ved avsluttet aktivitet skal området ryddes og planeres og gis et utseende som området 

rundt.

PS 44/13 GID 083/002 - Klage på vedtak om overtredelsesgebyr- Bygging av 
kai i Meringdalen - Jonny Meringdal

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til klage på vedtak i sak 23/13 og til vedtak i byggesaken datert 03.04.13.

Vedtaket om overtredelsesgebyr opprettholdes.

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Nesset kommune viser til klage på vedtak i sak 23/13 og til vedtak i byggesaken datert 03.04.13.

Vedtaket om overtredelsesgebyr opprettholdes.

PS 45/13 GID 027/009 - Søknad om bygging av "båthus" som tilbygg til 
garasje - Snorre Langset

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til søknad datert 5/4-13 og til § 20-1 i plan og bygningsloven og gir 
Snorre Langset tillatelse til å bygge et ” båthus” som et tilbygg til eksisterende garasje slik 
tegningene datert 25/4-13 viser.

Det er en forutsetning at tilbygget sikres forskriftsmessig mot sør og vest med gjerde, rekkverk 
eller liknende.
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Kommunen gir dispensasjon fra avstandskravet med hjemmel i plan og bygningslovens § 29-4, 
tredje ledd b).

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Nesset kommune viser til søknad datert 5/4-13 og til § 20-1 i plan og bygningsloven og gir 
Snorre Langset tillatelse til å bygge et ” båthus” som et tilbygg til eksisterende garasje slik 
tegningene datert 25/4-13 viser.

Det er en forutsetning at tilbygget sikres forskriftsmessig mot sør og vest med gjerde, rekkverk 
eller liknende.

Kommunen gir dispensasjon fra avstandskravet med hjemmel i plan og bygningslovens § 29-4, 
tredje ledd b).

PS 46/13 Nytt jakt og fiskekart

Rådmannens innstilling

Formannskapet godkjenner at de resterende midler (kr. 60000,-) blir forskuttert av Nesset 
kommune, under forutsetning av at tilsvarende beløp blir refundert kommunen gjennom salg av 
kart i butikker og andre instanser.

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende:

Formannskapet godkjenner at de resterende midler (kr. 60000,-) blir forskuttert av Nesset 
kommune, under forutsetning av at tilsvarende beløp blir refundert kommunen gjennom 
salg av kart i butikker og andre instanser.

Midlene forskutteres fra Kraftfondet, og det utarbeides en plan for tilbakebetaling til 
fondet.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Formannskapet godkjenner at de resterende midler (kr. 60000,-) blir forskuttert av Nesset 
kommune, under forutsetning av at tilsvarende beløp blir refundert kommunen gjennom salg av 
kart i butikker og andre instanser.

Midlene forskutteres fra Kraftfondet, og det utarbeides en plan for tilbakebetaling til fondet.
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PS 47/13 Årsmelding Nesset kommune 2012

Rådmannens innstilling

Kommunens årsmelding for 2012 godkjennes.

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Kommunens årsmelding for 2012 godkjennes.

PS 48/13 Årsregnskap Nesset kommune 2012

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommunes årsregnskap for 2012 godkjennes.

2. Driftsregnskapet for 2012 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på 
kr 4 980 142,01.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 23 162 til utviklingsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

1. Nesset kommunes årsregnskap for 2012 godkjennes.

2. Driftsregnskapet for 2012 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på 
kr 4 980 142,01.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 23 162 til utviklingsfondet.

PS 49/13 Årsmelding 2012 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Utvalget ber om at årsmeldinga korrigeres slik:
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Styret 2012 
Bjørg Anne Vike (leder)
Toril Melheim Strand
Aslak Neras (nestleder)
Rune Halgeir Finnset
Ordførar

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak

Årsmelding og regnskap 2012 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Årsmelding og regnskap 2012 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.

PS 50/13 Årsmelding og regnskap 2012 - Mardølafondet

Behandling i Mardølafondet - 06.03.2013 

Enstemmig

Forslag til vedtak

Årsmelding og regnskap 2012 godkjennes

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Årsmelding og regnskap 2012 godkjennes.
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PS 51/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strøsandlager 
og næringsareal – unntatt offentlighet jf. offl. § 13/fvl. § 13.2

PS 52/13 Omdømmebygging Molderegionen - deltaker til arbeidsgruppe

Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Saken ble tatt opp i møtet.

Det vises til e-post fra Molde Næringsforum, datert 15.05.2013.

For å videreføre arbeidet med omdømmebygging i Molderegionen skal det etableres en 
arbeidsgruppe med en deltaker fra hver kommune/næringsforum. Det bes om at det utpekes en 
representant. Tilbakemelding innen 23.05.2013.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Som representant til Molde Næringsforums arbeidsgruppe for omdømmebygging i 
Molderegionen velges ordføreren.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Som representant til Molde Næringsforums arbeidsgruppe for omdømmebygging i 
Molderegionen velges ordføreren.


