
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 18.09.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

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 

Edmund Morewood VARAO SP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Jan Rindli Edmund Morewood SP 

   

 

Merknader 

Orientering om prosess for budsjett og økonomiplanarbeid v/rådmann og økonomisjef.  

 

Det ble enighet om at formannskapet skal ha et arbeidsmøte 15.10.2014 i forbindelse med 

budsjett 2014 og økonomiplan 2015-2018.  
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Hogne Frydenlund  

(sakene 95 og 96) 

Vivian Høsteng 

Ass.rådmann 

Miljøvernleder 

 

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 88/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 89/14 Referatsaker   

RS 48/14 Sakliste medlemsmøte i ROR 12.09.2014  2011/1144 

RS 49/14 Utjevningsordningen - Statsbudsjettet kapittel 1820, post 

30 

 2013/1127 

RS 50/14 Høyring - Idèfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal 

(SNR) 

 2014/949 

RS 51/14 Pålegg om tredjepartsmålinger av lukt fra Aleris 

Aluminium Norway Rausand 

 2008/396 

RS 52/14 Delegert vedtak - Arealoverføring fra GID 010/009 til 

GID 010/017 og GID 010/031 

 2014/932 

RS 53/14 GID 015/089 - Søknad om opprettelse av ny 

grunneiendom - Delegert vedtak 

 2014/833 

RS 54/14 Endelig vedtak - klage i byggesak - GID 027/009  2009/321 

PS 90/14 Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske 

organisering og delegasjonsreglement 

 2013/878 

PS 91/14 Kostnader ved evt. kjøp av arbeidsgiverkontroll  2014/209 

PS 92/14 Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering  2014/203 

PS 93/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole 

og barnehage 

 2012/1235 

PS 94/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i 

Vistdal og Eikesdalen. 

 2014/283 

PS 95/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum  2011/27 

PS 96/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet  2011/838 

PS 97/14 Status - Forsøksordning for etablering av 

snøscooterløyper 

 2013/1140 

PS 98/14 GID 038/010 - Klage på kommunens vurdering om 

fylling på nabotomt- Hans Arne Raudsand 

 2013/720 

PS 99/14 GID 059/001 - Søknad om opprettelse av to nye 

grunneiendommer - Samtykke til tiltak 

 2014/648 

PS 100/14 Søknad om kjøp av areal - ved Bergtun - Odd E. Toven  2014/868 

PS 101/14 Dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av parsell - 

GID 024/004 

 2014/271 

PS 102/14 Fradeling av parsell - GID 053/003 - Tomt II - Lars E. 

Sæter 

 2014/602 
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PS 88/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Protokoll fra formannskapets møte 28.08.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 28.08.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 89/14 Referatsaker 

RS 48/14 Sakliste medlemsmøte i ROR 12.09.2014 

RS 49/14 Utjevningsordningen - Statsbudsjettet kapittel 1820, post 30 

RS 50/14 Høyring - Idèfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) 

RS 51/14 Pålegg om tredjepartsmålinger av lukt fra Aleris Aluminium Norway Rausand 

RS 52/14 Delegert vedtak - Arealoverføring fra GID 010/009 til GID 010/017 og GID 010/031 

RS 53/14 GID 015/089 - Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - Delegert vedtak 

RS 54/14 Endelig vedtak - klage i byggesak - GID 027/009 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Ordføreren og rådmannen orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 90/14 Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske organisering og 

delegasjonsreglement 

Rådmannens innstilling 

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 
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Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere 

reglement for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak 

til politisk behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe, og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Punktene i rådmannens innstilling ble stemt over hver for seg. 

 

Punkt 1: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 2: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Punkt 3: 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar to representanter fra 

formannskapet.  

 

Steinsvolls forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Steinsvolls forslag ble vedtatt med 4 

stemmer. Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og falt.  

 

Punkt 4: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Senterpartiet ba om gruppemøte. 

 

Senterpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:  

 

Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Siste avsnitt i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordføreren ba om forslag til representanter fra formannskapet, jf. punkt 3. 

 

Lynn Brakstad foreslo ordføreren og Mellvin Steinsvoll. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og 

Mellvin Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 
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Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere 

reglement for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak 

til politisk behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe, og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

 

PS 91/14 Kostnader ved evt. kjøp av arbeidsgiverkontroll 

Rådmannens innstilling 

Opplysninger om kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Opplysninger om kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll tas til orientering. 

 

 

PS 92/14 Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunes investeringsreglement, revidert september 2014, godkjennes og settes i verk 

fra 3. oktober 2014. Alle andre investeringsreglement oppheves fra samme dato. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Nesset kommunes investeringsreglement, revidert september 2014, godkjennes og settes i verk 

fra 3. oktober 2014. Alle andre investeringsreglement oppheves fra samme dato. 

 

 

PS 93/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og 

barnehage 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Det ble enighet om følgende: 

 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 
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Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn 

at man sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk 

brannsikres og kaldloft branncellebegrenses.  Løsning 2 vil kreve ny 

brannsikkerhetsstrategi da det er valgt andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten 

enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som 

må utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. 

Dette medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer 

tiltak iht. brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at 

innleid konsulent og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses.  Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 

medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at innleid konsulent 

og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses. Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 

medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at innleid konsulent 

og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

 

PS 94/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i Vistdal og 

Eikesdalen. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 
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PS 95/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Eidsvåg sentrum med 

de endringer beskrevet i saksutredningen.  

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, revidert av 09.09.2014 

 

Følgende temakart inngår som hensynssoner i reguleringsplankartet 

- Støykart, Multiconsult 12.10.12. 

- Kvikkleirekart jfr Norconsult rapport nr 5123694-3. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Eidsvåg sentrum med 

de endringer beskrevet i saksutredningen.  

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, revidert av 09.09.2014 

 

Følgende temakart inngår som hensynssoner i reguleringsplankartet 

- Støykart, Multiconsult 12.10.12. 

- Kvikkleirekart jfr Norconsult rapport nr 5123694-3. 

 

 

PS 96/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holtanområdet, 

revidert planbeskrivelse med bestemmelser av 22.08.2014, og plankart av 10.09.2014. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holtanområdet, 

revidert planbeskrivelse med bestemmelser av 22.08.2014, og plankart av 10.09.2014. 
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PS 97/14 Status - Forsøksordning for etablering av snøscooterløyper 

Rådmannens innstilling 

Det vises til TNM-sak 045/2013. Oppnevnt arbeidsgruppe videreføres dersom kommunen 

gjennom endring av regelverket gis adgang til å etablere snøscooterløyper.  

 

Arbeidsgruppa mandat er å sondere mulighetene for  snøscootertraser og bestemmelser med mer 

som kan nyttes til grunnlag for å lage planprogram for videre planprosess.  Arbeidet skal være 

ferdigstilt innen 01.02.2015. Godtgjøring settes til lav sats. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Forslag til vedtak fra utvalg fra teknisk, næring og miljø hadde falt ut fra innkallingen til 

formannskapet og ble derfor referert: 

 

Det vises til TNM-sak 045/2013. Oppnevnt arbeidsgruppe videreføres dersom kommunen 

gjennom endring av regelverket gis adgang til å etablere snøscooterløyper.  

 

Arbeidsgruppa mandat er å sondere mulighetene for snøscootertraser og bestemmelser 

med mer som kan nyttes til grunnlag for å lage planprogram for videre planprosess.  

Arbeidet skal være ferdigstilt innen 01.02.2015. Godtgjøring settes til lav sats. 

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Det vises til TNM-sak 045/2013. Oppnevnt arbeidsgruppe videreføres dersom kommunen 

gjennom endring av regelverket gis adgang til å etablere snøscooterløyper.  

 

Arbeidsgruppa mandat er å sondere mulighetene for  snøscootertraser og bestemmelser med mer 

som kan nyttes til grunnlag for å lage planprogram for videre planprosess.  Arbeidet skal være 

ferdigstilt innen 01.02.2015. Godtgjøring settes til lav sats. 

 

 

PS 98/14 GID 038/010 - Klage på kommunens vurdering om fylling på 

nabotomt- Hans Arne Raudsand 

Rådmannens innstilling 

Kommunen viser til § 20-3d i plan og bygningsloven og til byggesaksforskriften § 4-1 c punkt 6. 

 

Nesset kommune viser også til klage fra Hans Arne Rausand på at kommunen har godtatt ei 

fylling som «ikke søknadspliktig tiltak». Klagen er datert 4/8-14. 

 

Nesset kommune avviser klagen da tiltaket etter kommunens mening ikke er søknadspliktig. 

 

Klagen sendes over til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.   
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Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Kommunen viser til § 20-3d i plan og bygningsloven og til byggesaksforskriften § 4-1 c punkt 6. 

 

Nesset kommune viser også til klage fra Hans Arne Rausand på at kommunen har godtatt ei 

fylling som «ikke søknadspliktig tiltak». Klagen er datert 4/8-14. 

 

Nesset kommune avviser klagen da tiltaket etter kommunens mening ikke er søknadspliktig. 

 

Klagen sendes over til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.   

 

 

PS 99/14 GID 059/001 - Søknad om opprettelse av to nye grunneiendommer - 

Samtykke til tiltak 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Formannskapet ble enige om følgende forslag: 

 

Nesset kommune gir sitt samtykke til at festenumrene 7 og 8 ved GID 059/001 innløses 

og overdras Nesset Bygg AS. Kommunens årlige festeavgift til Opplysningsvesenets fond 

(OVF) vil da bli redusert tilsvarende det areal som innløses. Om det skulle være et ønske 

fra Nesset Bygg AS om å overta den del av festenummer 5 som ligger mellom tomtene, 

stiller kommunen seg positiv til det. Innløser får da disponere et sammenhengende og mer 

tjenlig areal. Kommunen beholder arealet øst for festenummer 7 for å sikre adkomst til 

naustene. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Nesset kommune gir sitt samtykke til at festenumrene 7 og 8 ved GID 059/001 innløses og 

overdras Nesset Bygg AS. Kommunens årlige festeavgift til Opplysningsvesenets fond (OVF) vil 

da bli redusert tilsvarende det areal som innløses. Om det skulle være et ønske fra Nesset Bygg 

AS om å overta den del av festenummer 5 som ligger mellom tomtene, stiller kommunen seg 

positiv til det. Innløser får da disponere et sammenhengende og mer tjenlig areal. Kommunen 

beholder arealet øst for festenummer 7 for å sikre adkomst til naustene. 
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PS 100/14 Søknad om kjøp av areal - ved Bergtun - Odd E. Toven 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 17.07.2014 fra Odd Egil Toven hvor det søkes om å få kjøpe grunn mellom 

GID 027/109 og GID 027/025.  

 

Området er regulert til friområde. For fremtiden vil det være hensiktsmessig å ha en «buffersone» 

mellom boligtomtene og Bergtun forsamlingshus. Nesset kommune imøtekommer ikke 

søknaden. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Det vises til brev av 17.07.2014 fra Odd Egil Toven hvor det søkes om å få kjøpe grunn mellom 

GID 027/109 og GID 027/025.  

 

Området er regulert til friområde. For fremtiden vil det være hensiktsmessig å ha en «buffersone» 

mellom boligtomtene og Bergtun forsamlingshus. Nesset kommune imøtekommer ikke 

søknaden. 

 

 

PS 101/14 Dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av parsell - GID 

024/004 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.03.2014 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 024/004. 

Det søkes om fradeling av en parsell, ca 30 m2 som skal nyttes som tilleggsareal til 

fritidseiendommen GID 024/005. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradelingssom omsøkt-  

 

Det gis dispensasjon da det dreier seg om mindre areal, ca 30 m2. Det legges til grunn at det 

dreier seg om tilleggsareal til bebygd hyttetomt der hytta ligger helt inntil tomtegrensa til 

eiendommen GID 024/004.   

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Det vises til søknad av 04.03.2014 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 024/004. 
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Det søkes om fradeling av en parsell, ca 30 m2 som skal nyttes som tilleggsareal til 

fritidseiendommen GID 024/005. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradelingssom omsøkt. 

 

Det gis dispensasjon da det dreier seg om mindre areal, ca 30 m2. Det legges til grunn at det 

dreier seg om tilleggsareal til bebygd hyttetomt der hytta ligger helt inntil tomtegrensa til 

eiendommen GID 024/004.   

 

 

PS 102/14 Fradeling av parsell - GID 053/003 - Tomt II - Lars E. Sæter 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad 07.04.2014. 

 

Nesset kommune holder fast på at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for 

Meisalvatnet, må utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess. Søknad 

om fradeling av hyttetomt nr 2 på eiendommen GID 053/003 imøtekommes ikke.   

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Det vises til søknad 07.04.2014. 

 

Nesset kommune holder fast på at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for 

Meisalvatnet, må utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess. Søknad 

om fradeling av hyttetomt nr 2 på eiendommen GID 053/003 imøtekommes ikke. 

 

 

 


