
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 03.03.2016 

Tidspunkt: 10:45-13:45 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen, perm. fra kl. 1300/tiltaksnemnd Ordfører H 
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 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

 Rådmannen orienterte om regnskapsresultatet for 2015. 

 Ulrik Sverdrup Molton, Odd Arne Langset og Arild Høsteng fra Nesset Næringsforum 
orienterte om sin søknad om tilskudd til næringsutviklingstiltak. Formannskapet som 
tiltaksnemnd ber administrasjonen utarbeide sak for å behandle søknad av 26.2.16 fra 
Nesset Næringsforum AS. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Husby rådmann 
Anne Grete Klokset ass. rådmann 
Hildegunn Kvernberg Blø politisk sekretær 
Hogne Frydenlund, sak 25-27/16 miljøvernleder 
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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 17/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 18/16 Referatsaker   

RS 2/16 Bruk av Mardølafondet til forskuttering av spillemidler for 
idrettsanlegg i Nesset 

 2013/551 

RS 3/16 Rovviltforvaltning  2016/16 

RS 4/16 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - tilbygg hytte - gnr 59 
bnr 8 - tiltakshaver: Monica og Pål Ove Hånes 

 2015/76 

RS 5/16 Nesset kommune stiller seg bak LVK's resolusjon om fremtidig 
organisering av nettselskaper 

 2016/311 

PS 19/16 Bygging av flerbrukshall i Nesset - behov for tilleggsbevilgning  2016/49 

PS 20/16 Valg av representant til styret i Eidsvåg borettslag AL 2015-2019  2015/1382 

PS 21/16 Valg av representant til styret for stiftelsen Bjørnsonfestivalen 
2015-2019 

 2015/1382 

PS 22/16 GID 026/026 - Kjøp av tilleggsareal til GID 027/076  2015/1625 

PS 23/16 GID 027/054 - Kjøp av grunn  2016/206 

PS 24/16 GID 099/048 - Kjøp av grunn rundt eksisterende naust 
tilhørende GID 102/001 

 2015/1538 

PS 25/16 Begrenset høring - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
Jevika - Hargot 

 2013/708 

PS 26/16 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for naustområde, 
Langfjorden III 

 2016/236 

PS 27/16 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Haramsmarka 
boligområde 

 2011/541 
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PS 17/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Protokoll fra formannskapets møte 04.02.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Protokoll fra formannskapets møte 04.02.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 18/16 Referatsaker 

RS 2/16 Bruk av Mardølafondet til forskuttering av spillemidler for idrettsanlegg i Nesset 

RS 3/16 Rovviltforvaltning 

RS 4/16 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - tilbygg hytte - gnr 59 bnr 8 - tiltakshaver: Monica og 
Pål Ove Hånes 

RS 5/16 Nesset kommune stiller seg bak LVK's resolusjon om fremtidig organisering av nettselskaper 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Til RS 2/16 – Bruk av Mardølafondet til forskuttering av spillemidler for idrettsanlegg i Nesset. 
Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider sak til politisk behandling. 
 
RS 3/16 – E-post fra Rauma kommune oversendes Rovviltutvalget i Nesset for behandling. 
 
RS 4/16 ble tatt til orientering. 
 
RS 5/16 Formannskapet slutter seg til vedtak i LVKs regionmøte – oversendes Mørebenken v/Helge 
Orten. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Til RS 2/16 – Bruk av Mardølafondet til forskuttering av spillemidler for idrettsanlegg i Nesset. 
Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider sak til politisk behandling. 
 
RS 3/16 – E-post fra Rauma kommune oversendes Rovviltutvalget i Nesset for behandling. 
 
RS 4/16 ble tatt til orientering. 
 
RS 5/16 Formannskapet slutter seg til vedtak i LVKs regionmøte – oversendes Mørebenken v/Helge 
Orten. 
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PS 19/16 Bygging av flerbrukshall i Nesset - behov for tilleggsbevilgning 

Rådmannens innstilling 

Prosjekt flerbrukshall i Nesset er i investeringsregnskapet organisert i to prosjekt. Ett for byggingen, 
altså Flerbrukshall, bygging og det andre for oppfølging og uforutsett, altså Flerbrukshall, prosjektledelse, 
admin., uforutsette kost., mv.  
 
Prosjekt Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kost., mv. gis tilleggsbevilgning kr 5 330 000. 
Bevilgningen finansieres med låneopptak. 
 
Prosjekt flerbrukshall i Nesset sin samlede totalramme oppdateres til kr 52 420 000.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Prosjekt flerbrukshall i Nesset er i investeringsregnskapet organisert i to prosjekt. Ett for byggingen, 
altså Flerbrukshall, bygging og det andre for oppfølging og uforutsett, altså Flerbrukshall, prosjektledelse, 
admin., uforutsette kost., mv.  
 
Prosjekt Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kost., mv. gis tilleggsbevilgning kr 5 330 000. 
Bevilgningen finansieres med låneopptak. 
 
Prosjekt flerbrukshall i Nesset sin samlede totalramme oppdateres til kr 52 420 000.  
 
 

PS 20/16 Valg av representant til styret i Eidsvåg borettslag AL 2015-2019 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen peker ut representant og vararepresentant fra administrasjonen til styret i Eidsvåg 
borettslag AL for perioden 2015-2019. 

 

Reglement for folkevalgte og delegasjon endres slik: 

Pkt. 2.2.2. Formannskapet (som velger eller utgjør) nr 2. utgår. 

 

Nytt underpunkt til punkt 2.2.3 Kommunale organer som utgjøres eller utpekes av rådmannen: 

 1 representant med vara til styret i Eidsvåg borettslag AL 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Rådmannen peker ut representant og vararepresentant fra administrasjonen til styret i Eidsvåg 
borettslag AL for perioden 2015-2019. 



 

 Side 6 av 10 

 

Reglement for folkevalgte og delegasjon endres slik: 

Pkt. 2.2.2. Formannskapet (som velger eller utgjør) nr 2. utgår. 

 

Nytt underpunkt til punkt 2.2.3 Kommunale organer som utgjøres eller utpekes av rådmannen: 

 1 representant med vara til styret i Eidsvåg borettslag AL 

 
 

PS 21/16 Valg av representant til styret for stiftelsen Bjørnsonfestivalen 
2015-2019 

Rådmannens innstilling 

Som styremedlem til stiftelsen Bjørnsonfestivalen velges ………………………. 

Som varamedlem velges……………………… 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Som styremedlem til stiftelsen Bjørnsonfestivalen velges Turid Leirvoll Øverås. 

Som varamedlem velges May Tove Bye Aarstad. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Som styremedlem til stiftelsen Bjørnsonfestivalen velges Turid Leirvoll Øverås. 

Som varamedlem velges May Tove Bye Aarstad. 

 
 

PS 22/16 GID 026/026 - Kjøp av tilleggsareal til GID 027/076 

Rådmannens innstilling 

Eier av gbnr 27/76 tilbys å kjøpe om lag 85 m² av gbnr 26/26. Prisen på grunnkjøpet settes til kr. 
30/m². Alle omkostninger i saken, foreløpig beregnet til kr. 10 640, dekkes av kjøper. Frist for å 
akseptere tilbudet settes. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for Hargaut boligfelt for omdisponering av om lag 80 m² fra friområde til 
boligbebyggelse. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak arealformålet i reguleringsplanen ikke blir 
vesentlig satt til side. Etter en samlet vurdering anses fordelene for kjøper klart større enn ulempene 
for allmennheten. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 85 m² fra gbnr 26/26 til gbnr 27/76. 
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Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Eier av gbnr 27/76 tilbys å kjøpe om lag 85 m² av gbnr 26/26. Prisen på grunnkjøpet settes til kr. 
30/m². Alle omkostninger i saken, foreløpig beregnet til kr. 10 640, dekkes av kjøper. Frist for å 
akseptere tilbudet settes. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for Hargaut boligfelt for omdisponering av om lag 80 m² fra friområde til 
boligbebyggelse. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak arealformålet i reguleringsplanen ikke blir 
vesentlig satt til side. Etter en samlet vurdering anses fordelene for kjøper klart større enn ulempene 
for allmennheten. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 85 m² fra gbnr 26/26 til gbnr 27/76. 

 
 

PS 23/16 GID 027/054 - Kjøp av grunn 

Rådmannens innstilling 

Eier av gbnr 27/38 tilbys å kjøpe om lag 30 m² av gbnr 27/54, i samsvar med søknad av 7.4.2010. 
Alle omkostninger i forbindelse med grunnkjøpet, foreløpig beregnet til kr. 3 050, dekkes av kjøper. 
Frist for å akseptere tilbudet settes til 8.4.2016. 

Nesset kommune gir gbnr 27/38 tillatelse til å føre opp tilbygg/garasje inntil grensen mot gbnr 
27/54. Vilkåret for denne tillatelse er at det i tilbygg/garasje gjøres brannhemmende tiltak for den 
delen av bygget som vender mot gbnr 27/54 på en slik måte at det ikke legges framtidige hindringer 
for utnyttelsen av eiendommen. 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Eier av gbnr 27/38 tilbys å kjøpe om lag 30 m² av gbnr 27/54, i samsvar med søknad av 7.4.2010. 
Alle omkostninger i forbindelse med grunnkjøpet, foreløpig beregnet til kr. 3 050, dekkes av kjøper. 
Frist for å akseptere tilbudet settes til 8.4.2016. 

Nesset kommune gir gbnr 27/38 tillatelse til å føre opp tilbygg/garasje inntil grensen mot gbnr 
27/54. Vilkåret for denne tillatelse er at det i tilbygg/garasje gjøres brannhemmende tiltak for den 
delen av bygget som vender mot gbnr 27/54 på en slik måte at det ikke legges framtidige hindringer 
for utnyttelsen av eiendommen. 
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PS 24/16 GID 099/048 - Kjøp av grunn rundt eksisterende naust 
tilhørende GID 102/001 

Rådmannens innstilling 

Nausteier av naustet beliggende på kommunal eiendom GID 099/048 tilbys å kjøpe om lag 50 m² 
under og umiddelbart rundt naustet. Prisen settes til kr. 30/m². 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for Vistdal sentrum for omdisponering av naustgrunnen fra boligbebyggelse til 
fritidsbebyggelse. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis tillatelse til opprettelse av en ny grunneiendom på 
om lag 50 m² rundt eksisterende naust på GID 099/048. 

Kostnader til grunnkjøp, tillatelse, oppmåling og tinglysing, foreløpig beregnet til kr. 8 735 pluss 
dokumentavgift, dekkes av kjøper.  

Frist for å akseptere tilbudet settes til 8.4.2016. 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Nausteier av naustet beliggende på kommunal eiendom GID 099/048 tilbys å kjøpe om lag 50 m² 
under og umiddelbart rundt naustet. Prisen settes til kr. 30/m². 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for Vistdal sentrum for omdisponering av naustgrunnen fra boligbebyggelse til 
fritidsbebyggelse. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis tillatelse til opprettelse av en ny grunneiendom på 
om lag 50 m² rundt eksisterende naust på GID 099/048. 

Kostnader til grunnkjøp, tillatelse, oppmåling og tinglysing, foreløpig beregnet til kr. 8 735 pluss 
dokumentavgift, dekkes av kjøper.  

Frist for å akseptere tilbudet settes til 8.4.2016. 

 
 

PS 25/16 Begrenset høring - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
Jevika - Hargot 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og legges reguleringsplan gang- og sykkelvei for 
strekningen Hargaut – Jevika på Rød til 2. gangs høring.  

Reguleringsplanen sendes ut til begrenset høring til parter som er berørt av endringen i forhold til 
første høringsforslag. 

- Deler av eiendommen GID 024/013 reguleres til annen veigrunn.   
- Deler av eiendommen GID 024/004 reguleres til annen veigrunn       
- Bredden av gang- og sykkelveien utvides fra 3 meter til 4 meter forbi eiendommen GID 

024/009 
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Av andre endringer vises til notat av 28.01.2016. Det dreier seg om endring fra LNF- til boligformål, 
samt utforming/endret plassering av noen avkjørsler.  

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Saksbehandler Hogne Frydenlund orienterte.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og legges reguleringsplan gang- og sykkelvei for 
strekningen Hargaut – Jevika på Rød til 2. gangs høring.  

Reguleringsplanen sendes ut til begrenset høring til parter som er berørt av endringen i forhold til 
første høringsforslag. 

- Deler av eiendommen GID 024/013 reguleres til annen veigrunn.   
- Deler av eiendommen GID 024/004 reguleres til annen veigrunn       
- Bredden av gang- og sykkelveien utvides fra 3 meter til 4 meter forbi eiendommen GID 

024/009 

Av andre endringer vises til notat av 28.01.2016. Det dreier seg om endring fra LNF- til boligformål, 
samt utforming/endret plassering av noen avkjørsler.  

 

PS 26/16 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for naustområde, 
Langfjorden III 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 legger Nesset kommune  ut til offentlig ettersyn 
forslag til reguleringsplan, datert 11.02.2016,  for del av Langfjorden hyttefelt, del III – område for 
naustbebyggelse.  

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 legger Nesset kommune ut til offentlig ettersyn 
forslag til reguleringsplan, datert 11.02.2016, for del av Langfjorden hyttefelt, del III – område for 
naustbebyggelse.  

 
 

PS 27/16 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Haramsmarka boligområde 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Haramsmarka boligområde ut til offentlig ettersyn. 



 

 Side 10 av 10 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Hogne Frydenlund orienterte.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Haramsmarka boligområde ut til offentlig ettersyn. 

 


