
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 19.06.2014 

Tidspunkt: 16:30 – 16:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem 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 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

 

 

  

Merknader 

Vegard Øverås Lied, avdelingsleder for vann og avløp ved teknisk drift, orienterte. I 

arbeidet med overføring av hovedvannledning fra Eidsvåg til Raudsand ble den fredede 

Kavlvegen gravd over. Det er kommet krav fra Riksantikvaren om arkeologiske 

undersøkelser i området, og kostnadene er anslått til inntil kr. 780 000. Estimert 

overforbruk for prosjektet, inkludert de arkeologiske undersøkelsene, er kr. 1,36 mill. 

 

  



 

 Side 2 av 4 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

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. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 69/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 70/14 GID 038/087 - Dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene - Bolig på Raudsand - Stian 

Sjøli 

 2014/726 

 

 

PS 69/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 19.06.2014  

Protokoll fra formannskapets møte 05.06.2014 ble godkjent og signert.  

 

Vedtak i Nesset formannskap – 19.06.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 05.06.2014 ble godkjent og signert.  

 

 

PS 70/14 GID 038/087 - Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Bolig på 

Raudsand - Stian Sjøli 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for «Raudsand 

Sentrum» og til § 19-2 i plan og bygningsloven. 

 

Formannskapet anser disse gamle reguleringsbestemmelsene å være «utgått på dato» og gir 

dispensasjon for å bygge et 2 etasjes hus med mønehøyde ca 8,5 m. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 19.06.2014  

Rådmannen endret andre avsnitt i sin innstilling til følgende: 

 

Formannskapet gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og gir tillatelse til å bygge 

et 2 etasjes hus med mønehøyde 8,5 meter. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 19.06.2014 

Nesset kommune viser til søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for «Raudsand 

Sentrum» og til § 19-2 i plan og bygningsloven. 
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Formannskapet gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og gir tillatelse til å bygge et 2 

etasjes hus med mønehøyde 8,5 meter. 

 

 

 


