
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 10.10.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 13.20 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
May Tove Bye Aarstad MEDL AP 
Svein Atle Roset MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Ståle Alme May Tove Bye Aarstad INNB 
Det var ikke mulig å skaffe vara for Svein Atle 
Roset.  

  

 
Orienteringer 
Rådmannen orienterte om pågående investeringsprosjekter. 
Ordføreren orienterte om: 

 Aurarevisjonen 
 Ekspertutvalget for kraftverksbeskatning  
 Nesset Kraft AS 
 TV aksjonen 2019 

 
Merknader 
Nesset formannskap ble enige om å sende følgende uttale til Møre og Romsdal 
fylkeskommune: 

Ny yrkestransportlov – endring i drosjereguleringa – uttale fra Nesset kommune 
Nesset formannskap viser til Møre og Romsdal fylkes invitasjon til å komme med en 
kommentar til behovet for å tildele lokal enerett for drosjetransport i Nesset kommune. 
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Nesset formannskap er godt fornøyd med dagens drosjeordning i Nesset kommune, 
og ønsker at den videreføres også etter den 01.07.2020. I dag er det tre løyver + 
reserveløyve som er tilknyttet Nesset Taxi AS og et løyve som er lokalisert i Eikesdal. 
Erfaringene fra tidligere års drosjevirksomhet viser at man har funnet en løsning som 
fungerer. 
 
Nesset kommune er en vidstrakt kommune med mange bygder, lav befolkningstetthet 
og et svakt konkurransegrunnlag for drosjenæringen. Vi er usikre på hvilke føringer 
som ligger i lokal enerett, og ber derfor om at dagens ordning med lokal tilknytning og 
arbeidsplasser videreføres innenfor Nessets kommunegrenser i nye Molde også etter 
01.07.2020.  

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Hogne Frydenlund 
Solfrid Svensli 

rådmann 
plan/miljøvernleder 
økonomisjef 

Lill Kristin Stavik 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 – Nesset formannskap 10.10.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 87/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 88/19 Referatsaker   

PS 89/19 Høring - Søknad om dispensasjon - Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden - Produksjon av laks 

 2019/1003 

PS 90/19 Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Bjerkeli sand  2018/1075 

PS 91/19 Kjøring på barmark - Gravemaskin - Utbedring av løypetrasèn 
II - Eidsvåg IL 

 2019/245 

PS 92/19 Motorferdsel i utmark - kjøring på barmark - Dispensasjon  2019/245 

PS 93/19 Klage - Oppføring av garasje - Dispensasjon - GID 060/028  2015/1265 

PS 94/19 Prosjekt 600344 - Nybygg bofellesskap Holtan  2017/1019 

PS 95/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 ( 2. tertial)  2019/385 

PS 96/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett-  2018/668 

PS 97/19 Økning av avgift for feste av grav  2018/1579 

PS 98/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019  2018/668 

PS 99/19 Reguleringsplan Eidsvåg sentrum - Sluttbehandling  2017/1354 

PS 100/19 Bruksrett til kaianlegg på Meisal - GID 044/015  2019/1139 

PS 101/19 Orienteringssak: Nesset Kraft AS - konvertering av ansvarlig 
lån til egenkapital 

 2018/668 

 

PS 87/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Protokollen fra formannskapsmøte 29.08.2019 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Protokollen fra formannskapsmøte 29.08.2019 ble godkjent og signert.  
 

PS 88/19 Referatsaker 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Det var ingen referatsaker til dette møtet. 
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PS 89/19 Høring - Søknad  om dispensasjon - Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden -  Produksjon av laks 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Vises til høringsbrev fra Rauma kommune datert 06.06.2019 ang søknad fra Hauge Aqua Farming 
AS om etablering av akvakulturlokalitet i Rauma kommune.  

 

Nesset kommune mener konseptet til Hauge Aqua Farming AS med lukket anlegg for oppdrett av 
laks virker spennende og fremtidsrettet.  

Nesset kommune vurderer at et lukket anlegg vil ha mindre negativ påvirkning på 
villaksbestandene i fjordsystemet enn ett tradisjonelt oppdrettsanlegg med hensyn til lakselus og 
rømming av fisk.  

Nesset kommune legger til grunn at Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 – 2024 er tydelig 
på hvilken type oppdrettsanlegg som kan etableres i Langfjorden.  Nesset kommune mener at 
utvikling av prosjektet må legges til en lokalitet som er satt av til formålet. Hensikten med 
interkommunal sjøplan for Romsdalsfjorden er å ha en forutsigbar forvaltning av fjordsystemet.  

Dersom Rauma kommune velger å gi dispensasjon bør det kun dreie seg om fase I, oppdrett i lukket 
anlegg. Fase 2, fisk over 1 kg, må skje i merder vest for Sølsnes/Åfarnes.   

 

PS 90/19 Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Bjerkeli sand 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Bjerkeli 
sand, plannr 2018004, med tilhørende dokumenter ut til offentlig ettersyn. 

 

PS 91/19 Kjøring på barmark - Gravemaskin - Utbedring av løypetrasèn 
II - Eidsvåg IL 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Vises til søknad av 01.10.2019.  
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I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i 
henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Eidsvåg idrettslag ved Inger Anne Øyen tillatelse til å 
kjøre med gravemaskin fra:  

 Lensmannssetra til veien til Mørkvatnet, i utfartsområdet Kleppen.  
 Veien til Mørkvatnet frem til parkeringsplassen vest for Måsvatnet. 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en frostperiode 
slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om 
kjøring i begrenset omfang og at hensikten er å utbedre løypetrasèen til idrettslaget.   

Tillatelsen gjelder inntil fem turer, i tidsrommet 10.10.19—30.11.2020. Eventuelle kjøreskader skal 
rettes opp.   

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

PS 92/19 Motorferdsel i utmark - kjøring på barmark - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Edmund Morewood ba om å få vurdert sin habilitet. 
Edmund Morewood ble erklært inhabil mot 1 stemme. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i 
henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Geir Flemmen tillatelse til å kjøre med ATV, to turer, 
fra parkeringsplassen ved Meisalvatnet, og frem til egen hytte, GID  048/011/001. 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en frostperiode 
slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om 
kjøring i begrenset omfang. Hensikten med kjøring er å transportere en tyngre ovn frem til hytta.  

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 13.10—31.11.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

PS 93/19 Klage - Oppføring av garasje - Dispensasjon - GID 060/028 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Nesset formannskap opprettholder sitt vedtak fattet i møte 29.08.2019 sak 71/19: 
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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. 

 

Saken oversendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 

 

PS 94/19 Prosjekt 600344 - Nybygg bofellesskap Holtan 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Prosjekt 600344 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan: 

 Konkurransen avlyses.  
 Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjektet i henhold til alternativ 2 i 

dette saksfremlegget. 
 Det jobbes videre med skisser, behov og funksjonsbeskrivelse for å se på muligheter for 

arealreduksjoner, rimeligere kvaliteter og andre mulige besparelser i prosjektet. Det 
planlegges fortsatt for 8 boliger i bofellesskap.  

 Reviderte skisser og funksjonsbeskrivelse utarbeides.   
 Omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan lyses ut som ny anbudskonkurranse 

omkring årsskiftet 2019/2020, med tilbudsfrist i 1. kvartal 2020. 

 

PS 95/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 ( 2. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2019 tas til orientering. 

 

PS 96/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett- 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019 

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Utvalg for helse og omsorg sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 

 

PS 97/19 Økning av avgift for feste av grav 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Nesset kommune vedtar å øke festeavgiften for grav til kr 1500 for en festetid på 10 år. Endringene 
gjøres gjeldende fra 2019.  

 

PS 98/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannen endret sin innstilling med følgende tillegg: 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2019, sak 25/19, hvor kommunestyret ønsker å 
konvertere ansvarlig lån på kr 36,7 mill. til egenkapital i Nesset Kraft AS. Generalforsamlingen i 
Nesset Kraft AS har vedtatt konverteringen i møte 23.05.2019. Oppgjøret skal vises i kommunens 
bevilgningsregnskap iht. GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk). Budsjettkorrigering foretas i 
kommunens investeringsbudsjettet: 

 Innbetaling av avdrag økes med kr 36,7 mill. 
 Kjøp av aksjer og andeler økes med kr 36,7 mill. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

1. Driftsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
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Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft 1 600 000  
Nesset kraft, netto utbytte og renter ansvarlig lån 636 000  
Eiendomsskatt 590 000  
Kommunale fellesutgifter  2 000 000 
Servicekontoret, forsinkelse i kjøp av tjenester ang. arkiv 170 000  
Helse og omsorg, merutgifter opplæring Gerica   350 000 
NAV  500 000 
Avsettes til disposisjonsfond  146 000 
Balanse 2 996 000 2 996 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 2019 
Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

600234 IKT investeringer 500 000 366 000 866 000 *866 000 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 213 000 -1 000 000 2 213 000 *21 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 12 593 000 600 000 13 193 000 *68 778 000 
600341 Garasje til miljøbil og vedprod.lokale 787 000 -130 000 657 000 *1 427 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 13 500 000 -5 600 000 7 900 000 14 325 000 
600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimetj. 50 000 000 -35 000 000 15 000 000 130 700 000 
600 362 Eresfjord barnehage, tilbygg 6 000 000  -2 000 000 4 000 000 8 000 000 
600367 Eresfjord brannstasjon, inventar 500 000 -500 000 0 500 000 
600371 Plan oppstart/rehab. Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 

300 000 -300 000 0 300 000 

600372 Plan oppstart/rehab. Kommunehuset i 
2019 

2 500 000 -2 500 000 0 2 500 000 

Nytt prosjekt: Tørketromler NOS 0 200 000 200 000 *200 000 
Nytt prosjekt: Digitalisering i skolen 0 454 000 454 000 *454 000 
Sum redusert bevilgning totalt for 2019  -45 410 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2019 reduseres med kr 45 410 000. 
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   8 438 000 
Redusere tilskudd fra Husbanken:  kr   6 300 000 
Redusere bruk av lånemidler:   kr 30 672 000 

 

 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2019, sak 25/19, hvor kommunestyret ønsker å 
konvertere ansvarlig lån på kr 36,7 mill. til egenkapital i Nesset Kraft AS. Generalforsamlingen i 
Nesset Kraft AS har vedtatt konverteringen i møte 23.05.2019. Oppgjøret skal vises i kommunens 
bevilgningsregnskap iht. GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk). Budsjettkorrigering foretas i 
kommunens investeringsbudsjettet: 

 Innbetaling av avdrag økes med kr 36,7 mill. 
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 Kjøp av aksjer og andeler økes med kr 36,7 mill. 
 

PS 99/19 Reguleringsplan Eidsvåg sentrum - Sluttbehandling 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas endring av del av reguleringsplan Eidsvåg 
sentrum, bestående av planbeskrivelse, plankart datert 02.05.19 med tilhørende bestemmelser datert 
26.9.2019.  

 

PS 100/19 Bruksrett til kaianlegg på Meisal - GID 044/015 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune inviterer partene til forhandlinger. Administrasjonen og ordfører deltar i 
forhandlingene.  
Resultatet av forhandlingene legges frem for politisk behandling i formannskapet 21.11.2019. 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget til formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

1. Nesset kommune ønsker i utgangspunktet ikke å slette vår rett til bruk av kaianlegget på GID 
044/015.  

2. Rettigheten kan likevel med fordel presiseres og tilpasses dagens bruk og behov. 
3. Dersom det blir framlagt opplysninger som viser at kommunens bruk av kaia er vesentlig til 

hinder for eier eller kjøper og for utviklingen av eiendommen som næringsareal, er Nesset 
kommune villig til å vurdere å slette rettigheten i sin helhet. 

4. Det skal vurderes om kommunen skal kompenseres økonomisk ved sletting eller endring av 
avtalen. 

5. En endring eller sletting av avtalen skal legges fram for formannskapet for godkjenning. 
6. Kommunens forkjøpsrett i den tinglyste avtalen av 1968 antas å være falt bort. 

 

Nesset kommune inviterer partene til forhandlinger. Administrasjonen og ordfører deltar i 
forhandlingene.  
Resultatet av forhandlingene legges frem for politisk behandling i formannskapet 21.11.2019. 
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PS 101/19 Orienteringssak: Nesset Kraft AS - konvertering av ansvarlig 
lån til egenkapital 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Nesset kommunestyre tar saken til orientering.  

 


