
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 24.01.2013

Tidspunkt: 09:00 – 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Leder H
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Audhild Nauste MEDL AP
Edmund Morewood NESTL SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Jan Rindli (kl.10.10 fra PS 4/13) Edmund Morewood SP
Arild Svensli Audhild Nauste INNB

Merknader

 Ulrik Molton fra Nesset Næringsforum orienterte vedr. IKEAs planer for etablering på 
Nordvestlandet. 

 Harald Storvik fra Bergmesteren AS orienterte og planene for bedriften på Raudsand.
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv F. Husby rådmann
Bjørn Stensjø ass. rådmann
Hildegunn Kvernberg Blø politisk sekretær
Hogne Frydenlund miljøvernleder

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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PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 20.12.2012 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Protokoll fra formannskapets møte 20.12.2012 ble godkjent og signert.

PS 2/13 Referatsaker

RS 1/13 Informasjon —Romsdalsmuseets utstillings- og magasinbygg , "Kronen på verket"

RS 2/13 Kontrollutvalgets uttalelse til byggeregnskap

RS 3/13 Kopi - Åramselva, Nesset kommune - tiltaket er ikkje konsesjonspliktig

RS 4/13 Grunnundersøkelser i Eidsvåg - status pr. 23.01.13

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Det ble åpnet for spørsmål:
 Arild Svensli stilte spørsmål om hvor saken om opparbeiding av badeplass på Leira står?
 Det ble enighet om at en framdriftsplan legges fram for kommunestyret i møte 7.2.13.

 Nesset Senterparti v/Kari Øverås stilte spørsmål om bredbånddekningen i Nesset, og 
spesielt i Eresfjord. Knut Arne Vike, Nesset Kraft AS, orienterte. Det ble enighet om at 
Styret for Mardølafondet inviteres til formannsmøtet 7. mars. Nesset Kraft lager 
framdriftsplan og beregner kostnadene for videre utbygging.

 Ordføreren orienterte om at det skal velges nytt styre i Samspleis AS. Svein Atle Roset 
har vært kommunens representant. Det var enighet om at det foreslås gjenvalg. Roset 
inviteres til å orientere formannskapet ved en senere anledning.

 Mellvin stilte spørsmål om
 Status på røykerom på NOS? Rådmannen ville komme tilbake til dette.
 Hvem har ansvar ved brannutrykning når både brann- og varabrannsjef er i Molde? 

Ordføreren svarte at det er utrykningsleder som har ansvaret ved utrykning og 
skadestedsledelse inntil eventuell avløsning fra brannsjef eller politi er på plass.

 Status på sak i Kvernbergfjøra, Høvika. Ass. rådmann svarte av han er i dialog med de 
berørte parter for å finne løsninger.

 Etablering av IKEA på Nordvestlandet. Nesset Næringsforum v/Ulrik Molton 
orienterte. Det ble enighet om at ordfører tar kontakt med IKEA, mens 
næringsforumet tar opp saken i sitt organ i Romsdal med sikte på videre behandling i 
ROR-møte fredag 1. februar.
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Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 3/13 Planstrategi for Nesset 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal 
planstrategi for Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal 
planstrategi for Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

PS 4/13 Samarbeid om interkommunal kommundelplan for sjøområdene på 
Nordmøre

Rådmannens innstilling

Nesset kommune vil delta i ORKidé samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.  

XX representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Det ble stemt over 1. og 3. avsnitt i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt.



Side 6 av 14

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommune vil delta i ORKidé-samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

PS 5/13 Fradeling av parsell - GID 068/001 - Torvald M. Jørstad -
Dispensasjon fra kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 20.03.2012 om fradeling av en parsell, ca 500 m2, fra eiendommen GID 
068/001. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 200 m2 areal fra eiendom GID 068/001, tilleggsareal til 
boligtomt 068/006.  

Det gis dispensasjon da eksisterende eiendomsgrense mellom GID 068/001 og 068/006 går ca 3 
meter fra garasjeveggen.  Det anses som hensiktsmessig at boligeier kan disponere større areal 
nord for eksiterende garasje enn hva som er tilfellet i dag. 
Det er og lagt vekt på at det er vanskelig å utnytte eksisterende tomteareal, huset er plassert 
omtrent midt på tomten.

Opprinnelig søknad om fradeling dreier seg om ca 400 m2. Eresfjord er ett område hvor det må 
kunne tillates større boligareal enn 1 dekar. Ut fra hensyn til landbruksinteressene mener Nesset 
kommune at det kan aksepteres fradeling av 200 m2 dyrkamark til boligformål.      

Det vises til brev av 18.10.2012 fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det settes følgende 
vilkår;
Det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser før det kan gjennomføres byggetiltak eller 
terreng inngrep i omsøkte areal.  

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Kari Petrine Øverås ble erklært inhabil.

Det ble enighet om følgende:

Det vises til søknad av 20.03.2012 fra Torvald M. Jørstad om fradeling av en parsell, ca. 
500 m2, fra eiendommen GID 068/001. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 400 m2 areal fra eiendom GID 
068/001, tilleggsareal til boligtomt 068/006.  
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Det gis dispensasjon da eksisterende eiendomsgrense mellom GID 068/001 og 068/006 
går ca. 3 meter fra garasjeveggen.  Det anses som hensiktsmessig at boligeier kan 
disponere større areal nord for eksiterende garasje enn hva som er tilfellet i dag. Det er 
og lagt vekt på at det er vanskelig å utnytte eksisterende tomteareal, huset er plassert 
omtrent midt på tomten.

Det vises til brev av 18.10.2012 fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det settes følgende 
vilkår;
Det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser før det kan gjennomføres byggetiltak 
eller terrenginngrep i omsøkte areal.  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til søknad av 20.03.2012 fra Torvald M. Jørstad om fradeling av en parsell, ca. 500 m2, 
fra eiendommen GID 068/001. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 400 m2 areal fra eiendom GID 068/001, tilleggsareal til 
boligtomt 068/006.  

Det gis dispensasjon da eksisterende eiendomsgrense mellom GID 068/001 og 068/006 går ca. 3 
meter fra garasjeveggen.  Det anses som hensiktsmessig at boligeier kan disponere større areal 
nord for eksiterende garasje enn hva som er tilfellet i dag. Det er og lagt vekt på at det er 
vanskelig å utnytte eksisterende tomteareal, huset er plassert omtrent midt på tomten.

Det vises til brev av 18.10.2012 fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det settes følgende 
vilkår;
Det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser før det kan gjennomføres byggetiltak eller 
terrenginngrep i omsøkte areal.  

PS 6/13 Fradeling av parsell - GID 029/017- Dispensasjon

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 08.09.2012 om fradeling av parsell fra eiendom GID 029/017 og GID 
029/027.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19 -2.gis det varig dispensasjon fra reguleringsplan 

Kleppen hytteområde til å fradele ca 300 m2 som tilleggsareal til hyttetomt GID 029/330. 

Hensyn til hogst av trær/skog og enklere adkomtsrett er ikke forhold som gir grunnlag for å gi 
dispensasjon fra reguleringsplanen.  Det er imidlertid lagt vekt på at det kan aksepteres 
hyttetomter i Kleppenområdet på ca 1 dekar. Av den grunn kan det gis dispensasjon til fradeling 
av ca 300 m2 slik at tomtearealet blir vel 1 dekar.  Arrondering av arealet bestemmes ved 
gjennomføring av eventuelt kartforetning. 



Side 8 av 14

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Formannskapet ble enig om følgende:

Det vises til søknad av 8.9.2012 om fradeling av parsell fra eiendom GID 029/017 og 
GID 029/027.

I medhold av plan- og bygningslovens § 19 -2 gis det varig dispensasjon fra 
reguleringsplan Kleppen hytteområde til å fradele ca. 670 m2 som tilleggsareal til 
hyttetomt GID 029/330. 

Det er lagt vekt på at tomtestørrelsen er hensiktsmessig i forhold til adkomst og 
arrondering. Det kan derfor gis dispensasjon til fradeling av ca. 670 m2 slik at 
tomtearealet blir 1,4 dekar.  Arrondering av arealet bestemmes ved gjennomføring av 
kartforretning. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til søknad av 8.9.2012 om fradeling av parsell fra eiendom GID 029/017 og GID 
029/027.

I medhold av plan- og bygningslovens § 19 -2 gis det varig dispensasjon fra reguleringsplan 
Kleppen hytteområde til å fradele ca. 670 m2 som tilleggsareal til hyttetomt GID 029/330. 

Det er lagt vekt på at tomtestørrelsen er hensiktsmessig i forhold til adkomst og arrondering. Det 
kan derfor gis dispensasjon til fradeling av ca. 670 m2 slik at tomtearealet blir 1,4 dekar.  
Arrondering av arealet bestemmes ved gjennomføring av kartforretning. 

PS 7/13 GID 123/001/046 - Bygging av uthus ved Aursjøen - Torbjørn Faller

Rådmannens innstilling

Nesset kommune gir tillatelse til at uthuset bygges i henhold til de reviderte tegningene datert 
25/11-12. Det presiseres samtidig at bygget ikke skal brukes som naust.

Nesset kommune kan ikke holdes ansvarlig for en eventuell skade på uthuset fra bølger.

Pålegget om stans i arbeidene oppheves.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommune gir tillatelse til at uthuset bygges i henhold til de reviderte tegningene datert 
25/11-12. Det presiseres samtidig at bygget ikke skal brukes som naust.

Nesset kommune kan ikke holdes ansvarlig for en eventuell skade på uthuset fra bølger.

Pålegget om stans i arbeidene oppheves.

PS 8/13 GID 059/056 - Bygging av anneks/bod - Terese G. Norheim

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til søknad datert 3/12-12 fra Oppdalshytta AS og gir avslag på søknad om 
å få bygge anneks/bod i 2 etasjer på gnr 59/56.

Det må fremmes ny søknad om bygging av anneks som samsvarer med gjeldende 
reguleringsplan.

Kommunen viser også til at både hytta og nå annekset blei satt i gang før byggetillatelse var gitt 
og gir et overtredelsesgebyr på kr 10.000,- for denne ulovligheten.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

E-post av 23.1.2013 fra Maj Britt og Arnt Vidar Bruset ble referert.

Det ble foretatt befaring på stedet.

Rådmannen endret siste avsnitt i sin innstilling til: 

Kommunen viser også til at både hytta og nå annekset blei satt i gang før byggetillatelse 
var gitt og gir med hjemmel i pbl § 32-8 et varsel om overtredelsesgebyr på kr 10.000,-
for denne ulovligheten.

Arild Svensli og Jan Rindli fremmet forslag:

Det vises til søknad datert 3/12-12 fra Oppdalshytta AS. Nesset kommune gir 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan til bygging av anneks/bod i henhold til søknad. 

Begrunnelsen for dispensasjonen er at anneks/bod er tilpasset terrenget og ikke stikker 
mer enn en etasje over opprinnelig terreng. 

Kommunen viser også til at både hytta og nå annekset ble satt i gang før byggetillatelse 
var gitt og gir med hjemmel i pbl § 32-8 et varsel om overtredelsesgebyr på kr 10.000,-
for denne ulovligheten.

Det ble foretatt prøveavstemning: 
 Rådmannens endrede innstilling fikk 2 stemmer. 
 De to første avsnittene i Svensli og Rindli sitt forslag fikk 5 stemmer.
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 3. avsnitt i Svensli og Rindli sitt forslag fikk 5 stemmer. 

Deretter ble prøveavstemmingen enstemmig gjort endelig.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til søknad datert 3/12-12 fra Oppdalshytta AS. Nesset kommune gir dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan til bygging av anneks/bod i henhold til søknad. 

Begrunnelsen for dispensasjonen er at anneks/bod er tilpasset terrenget og ikke stikker mer enn 
en etasje over opprinnelig terreng. 

Kommunen viser også til at både hytta og nå annekset ble satt i gang før byggetillatelse var gitt 
og gir med hjemmel i pbl § 32-8 et varsel om overtredelsesgebyr på kr 10.000,- for denne 
ulovligheten

PS 9/13 GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 22.11.12 fra Kurt Brekke.

Nesset kommune lyser ut dobbeltgarasjen på GID 027/060 med nødvendig tomt for salg, dvs at 
vedlikehold kan utføres fra egen eiendom.

Kostnader til oppmåling, fradeling og tinglysing dekkes av kjøper.

Ordfører og rådmann i fellesskap får fullmakt til å godkjenne eventuelle bud.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til søknad av 22.11.12 fra Kurt Brekke.

Nesset kommune lyser ut dobbeltgarasjen på GID 027/060 med nødvendig tomt for salg, dvs at 
vedlikehold kan utføres fra egen eiendom.

Kostnader til oppmåling, fradeling og tinglysing dekkes av kjøper.

Ordfører og rådmann i fellesskap får fullmakt til å godkjenne eventuelle bud.



Side 11 av 14

PS 10/13 Vurdering av bruk av forkjøpsrett - Hammervollhagen 13

Rådmannens innstilling

Nesset kommune kjøper Hammervollhagen 13 tilbake fra Ove Bersås for beløp tilsvarende 
opprinnelig kjøpesum.

Det bevilges kr 59 000 til kjøp og omkostninger som finansieres ved bruk av investeringsfond.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommune kjøper Hammervollhagen 13 tilbake fra Ove Bersås for beløp tilsvarende 
opprinnelig kjøpesum.

Det bevilges kr 59 000 til kjøp og omkostninger som finansieres ved bruk av investeringsfond.

PS 11/13 Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning - ny behandling

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr  2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet 
kr 47 000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og  dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr 2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet 
kr 47 000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
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PS 12/13 Fast kraftpris til sluttbrukere 2013 - 2014 - revurdering

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Nesset kraft AS sender ut et nytt tilbud på fastpris fra 1. mars for kalenderårene 2013 og 
2014 til sluttbrukerne i Nesset kommune. 

Tilbud om ny fastprisavtale gis til alle kunder i kommunen uavhengig om de allerede har 
gjeldende fastprisavtale for 2013 og 2014 eller ikke. 

Tilbudet på ny fastprisavtale gjelder fra 1. mars og ut kalenderåret 2013 (1- årsavtale) og 
ut kalenderåret 2014 (2-årsavtale).
Fastprisen for tilbudet om 2-årsavtale fastsettes ut fra 1-års fastpris med et påslag på 2 
øre.

Ordfører delegeres myndighet til å fastsette fastkraftprisen for 2013 og 2014. 
Fastkraftprisene fastsettes ut fra Konkurransetilsynets kraftprisoversikt på tidspunktet for 
utsendelse av tilbudet, og ønsket om å sikre innbyggere og næringsliv i kommunen en 
konkurransedyktig og forutsigbar kraftpris i forhold til øvrige leverandører av kraft i 
Nesset og regionen. 

Lilly fremmet følgende forslag:

Det nedsettes en gruppe som skal fastsette fastprisen fra 1. mars. Gruppen skal bestå av 
ordfører, Mellvin Steinsvoll og Lynn Brakstad. 

Ordføreren endret siste avsnitt i sitt forslag til:

Det nedsettes en gruppe som skal fastsette fastprisen fra 1. mars. Gruppen skal bestå av 
ordfører, Mellvin Steinsvoll og Lynn Brakstad. Gruppen delegeres myndighet til å 
fastsette fastkraftprisen for 2013 og 2014. Fastkraftprisene fastsettes ut fra 
Konkurransetilsynets kraftprisoversikt på tidspunktet for utsendelse av tilbudet, og ønsket 
om å sikre innbyggere og næringsliv i kommunen en konkurransedyktig og forutsigbar 
kraftpris i forhold til øvrige leverandører av kraft i Nesset og regionen. 

Ordførerens endrede forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kraft AS sender ut et nytt tilbud på fastpris fra 1. mars for kalenderårene 2013 og 2014 til 
sluttbrukerne i Nesset kommune. 

Tilbud om ny fastprisavtale gis til alle kunder i kommunen uavhengig om de allerede har
gjeldende fastprisavtale for 2013 og 2014 eller ikke. 

Tilbudet på ny fastprisavtale gjelder fra 1. mars og ut kalenderåret 2013 (1- årsavtale) og ut 
kalenderåret 2014 (2-årsavtale).
Fastprisen for tilbudet om 2-årsavtale fastsettes ut fra 1-års fastpris med et påslag på 2 øre.

Det nedsettes en gruppe som skal fastsette fastprisen fra 1. mars. Gruppen skal bestå av ordfører, 
Mellvin Steinsvoll og Lynn Brakstad. Gruppen delegeres myndighet til å fastsette fastkraftprisen 
for 2013 og 2014. Fastkraftprisene fastsettes ut fra Konkurransetilsynets kraftprisoversikt på 
tidspunktet for utsendelse av tilbudet, og ønsket om å sikre innbyggere og næringsliv i 
kommunen en konkurransedyktig og forutsigbar kraftpris i forhold til øvrige leverandører av 
kraft i Nesset og regionen. 

PS 13/13 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Det ble enighet om følgende strategi:

Mål Tiltak Ressurser Tidsfrist Ansvar
Opprettholde 
Nesset 
lensmannskontor 
med en 
fremtidsrettet 
bemanning.

1. Møte med 
Mørebenken

Ingen spesielle Ordfører

2. Kontakt med 
ansatte-
representanter

Ingen spesielle 1.3.2013 Mellvin 
Steinsvoll

3. Møte med 
komite/ 
departement

Ingen spesielle (etter møte med 
Mørebenken)

Ordfører

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det ble enighet om følgende strategi:
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Mål Tiltak Ressurser Tidsfrist Ansvar

Opprettholde 
Nesset 
lensmannskontor 
med en 
fremtidsrettet 
bemanning.

1. Møte med 
Mørebenken

Ingen spesielle Uavklart Ordfører

2. Kontakt med 
ansatte-
representanter

Ingen spesielle 1.3.2013 Mellvin 
Steinsvoll

3. Møte med 
komité/ 
departement

Ingen spesielle (etter møtet
med 
Mørebenken)

Ordfører

PS 14/13 Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård 
til folkehøgskoledrift – Unnt. off. jfr. Off.l. § 5, Fvl. § 13,2.


