
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 30.08.2018 

Tidspunkt: 12:00-15:10 
 
 
 

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 
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 økonomirapport pr. juni og det påbegynte arbeidet med 
økonomiplan. 
 
Prosjektleder Anne Lise Larsen og enhetsleder Bernt Angvik orienterte om status for 
prosjektene Holtan omsorgsboliger, Helsehus, Gjerde i Vistdal barnehage, Garasje og 
produksjonslokaler ved Aktivitetstjenesten, Overføringsledning Meisal, Renseanlegg Eidsvåg 
vannverk, Eresfjord brannstasjon og Uteområde ved Nesset omsorgssenter. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne-Lise Larsen prosjektleder 
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Bernt Angvik enhetsleder, Teknisk, samfunn og 
utvikling 

Siw Hege Grasmo Nilsen (PS 54/18) byggesaksbehandler 
Malin Bruset (PS 59/18) avd.leder kommunale bygg 
Lill Kristin Aspås Stavik politisk sekretær 
Hildegunn Kvernberg Blø 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 51/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 52/18 Referatsaker   

RS 20/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Nesset kirkelige fellesråd  2018/221 

PS 53/18 Forhandlingsutvalg - Nesset Kraft AS inn i nye Molde 
kommune 

 2018/1101 

PS 54/18 GID 029/114 - Søknad om dispensasjon, tilbygg/påbygg og 
ombygging 

 2018/347 

PS 55/18 GID 027/068 - Søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8  2017/1042 

PS 56/18 GID 078/003 - Fradeling av grunneiendom - Dispensasjon  2018/524 

PS 57/18 GID 021/024 - Avtale om opprydding på eiendommen  2011/433 

PS 58/18 Salg av kommunal eiendom - GID 037/029  2018/779 

PS 59/18 Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage  2018/770 

PS 60/18 Forslag om endring av retningslinjene for forvaltning av 
Mardølafondet. 

 2017/1277 

PS 61/18 Sykefravær pr 2. kvartal 2018  2018/549 

PS 62/18 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2018 - Kirkens 
bymisjon 

 2018/1069 

PS 63/18 Vedr. søknad om forskuttering av gang- og sykkelveg, Jevika - 
Hargaut - Hammervoll - Uttale 

  

 

PS 51/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Protokoll fra formannskapsmøte 7.6.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Protokoll fra formannskapsmøte 7.6.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 52/18 Referatsaker 

RS 20/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Nesset kirkelige fellesråd 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

PS 53/18 Forhandlingsutvalg - Nesset Kraft AS inn i nye Molde 
kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Det ble enighet om følgende:  
 

Det oppnevnes et forhandlingsutvalg som får i oppgave å legge fram, til politisk behandling, 
forslag til framtidig organiseringen av Nesset Kraft AS, enten alene eller sammen med andre.  

 

Utvalget består av medlemmer fra Nesset formannskap, medlemmer av styret for Nesset 
Kraft AS og fra administrasjonen: 

 

Som medlemmer i forhandlingsutvalget velges: 

Nesset kommune: 

1. Ordfører 
2. Rådmann 
3. Toril Melheim Strand 

Vara: Varaordfører 

 

Nesset Kraft AS:  

1. Styreleder 
2. Daglig leder 
3. Ansattrepresentant 

 

Til å lede forhandlingsutvalget velges ordfører 

Sekretariatsfunksjon utføres av Nesset Kraft AS. 

Møtegodtgjørelsen fastsettes til høy sats. 

 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Det oppnevnes et forhandlingsutvalg som får i oppgave å legge fram, til politisk behandling, forslag 
til framtidig organiseringen av Nesset Kraft AS, enten alene eller sammen med andre.  

 

Utvalget består av medlemmer fra Nesset formannskap, medlemmer av styret for Nesset Kraft AS og 
fra administrasjonen: 
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Som medlemmer i forhandlingsutvalget velges: 

Nesset kommune: 

1. Ordfører 
2. Rådmann 
3. Toril Melheim Strand 

Vara: Varaordfører 

 

Nesset Kraft AS:  

1. Styreleder 
2. Daglig leder 
3. Ansattrepresentant 

 

Til å lede forhandlingsutvalget velges ordfører 

Sekretariatsfunksjon utføres av Nesset Kraft AS. 

Møtegodtgjørelsen fastsettes til høy sats. 

 

PS 54/18 GID 029/114 - Søknad om dispensasjon, tilbygg/påbygg og 
ombygging 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Saken utsettes til neste møte. 
 
Roset trakk sitt utsettelsesforslag. 
 
Formannskapet ble enige om følgende forslag: 

 

Nesset kommune gir etter plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra reguleringsplan 
for Eidsvåg sentrum til ombygging/utbygging av eiendommen GID 029/114. 

 

Det forutsettes at det bygges etter vilkårene i TEK17. Geotekniske vurderinger, støy, lys, 
adkomst, energibruk, brann med mer skal derfor ivaretas. 

 

Nesset kommune har følgende begrunnelse til å gi dispensasjon: 

 

Det vises til fylkesmannens merknader. Områdene FRI1, FRI2 og FRI3 framstår i dag som 
opparbeidet med plen, strandpromenade og benker. Dette er områder som inviterer til lek og 
rekreasjon.  
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Det er utarbeidet flomsonekart for området. Når det gjelder risiko og sårbarhetsvurdering 
vises det til utredninger av vilkårene i TEK17. 

 

Det vises til fylkeskommunens uttale. Intensjonene med reguleringsplanen er i planen 
beskrevet i 9 punkter. For Nesset kommune er det viktig at intensjonene med planen er å 
«sikre en helhetlig utvikling og fortetting av Eidsvåg sentrum» og «sikre arealer og legge til 
rette for en målrettet boligutvikling». Eidsvåg sentrum har i dag flere nedlagte og tomme 
butikklokaler. Det vil være krevende å starte ny forretningsvirksomhet i flere av disse tomme 
lokalene i en kommune med nedgang i folketallet og fylkets laveste arbeidsplassdekning. 

 

Statens vegvesen uttaler at det må dokumenteres tilfredsstillende støynivå for ny bebyggelse. 
Dette skal ivaretas. 

 

Saksbehandler kommenterer utnyttelsesgraden og at byggingen går over tomtegrensen. Det 
er opplyst at tiltakshaver eier begge eiendommene og det forutsettes at det ryddes opp i 
dette. 

 

Formannskapet er kjent med at det den 28.8. er søkt fra tiltakshaver til Nesset kommune om 
kjøp/leie av de tilstøtende parkeringsplassene til eiendommen mot Alstadplassen. Denne 
søknaden er ikke ferdig behandlet. En løsning her vil åpne for opparbeidelse av uteareal 
som sammen med balkonger og platter vil bli et egnet og tilstrekkelig utenomhusareal for 
beboerne.  

 

Det forutsettes at dokumentasjon for nabovarsel til søknad om dispensasjon legges fram fra 
tiltakshaver.  

 

Nesset kommune mener at hensynet til bestemmelsene det eventuelt måtte dispenseres fra 
ikke vil bli vesentlig tilsidesatt i søknaden om bygging/utbygging av GID 029/114. Nesset 
kommune mener at fordelene ved at det legges til rette for at folk kan bo i sentrum er 
vesentlig større enn ulempene ved å ha stående tomme forretningslokale. 

 
Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Nesset kommune gir etter plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra reguleringsplan for 
Eidsvåg sentrum til ombygging/utbygging av eiendommen GID 029/114. 

 

Det forutsettes at det bygges etter vilkårene i TEK17. Geotekniske vurderinger, støy, lys, adkomst, 
energibruk, brann med mer skal derfor ivaretas. 

 

Nesset kommune har følgende begrunnelse til å gi dispensasjon: 
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Det vises til fylkesmannens merknader. Områdene FRI1, FRI2 og FRI3 framstår i dag som 
opparbeidet med plen, strandpromenade og benker. Dette er områder som inviterer til lek og 
rekreasjon.  

 

Det er utarbeidet flomsonekart for området. Når det gjelder risiko og sårbarhetsvurdering vises det 
til utredninger av vilkårene i TEK17. 

 

Det vises til fylkeskommunens uttale. Intensjonene med reguleringsplanen er i planen beskrevet i ni 
punkter. For Nesset kommune er det viktig at intensjonene med planen er å «sikre en helhetlig 
utvikling og fortetting av Eidsvåg sentrum» og «sikre arealer og legge til rette for en målrettet 
boligutvikling». Eidsvåg sentrum har i dag flere nedlagte og tomme butikklokaler. Det vil være 
krevende å starte ny forretningsvirksomhet i flere av disse tomme lokalene i en kommune med 
nedgang i folketallet og fylkets laveste arbeidsplassdekning. 

 

Statens vegvesen uttaler at det må dokumenteres tilfredsstillende støynivå for ny bebyggelse. Dette 
skal ivaretas. 

 

Saksbehandler kommenterer utnyttelsesgraden og at byggingen går over tomtegrensen. Det er 
opplyst at tiltakshaver eier begge eiendommene og det forutsettes at det ryddes opp i dette. 

 

Formannskapet er kjent med at det den 28.8. har tiltakshaver søkt til Nesset kommune om kjøp/leie 
av de tilstøtende parkeringsplassene til eiendommen mot Alstadplassen. Denne søknaden er ikke 
ferdig behandlet. En løsning her vil åpne for opparbeidelse av uteareal som sammen med balkonger 
og platter vil bli et egnet og tilstrekkelig utenomhusareal for beboerne.  

 

Det forutsettes at dokumentasjon for nabovarsel til søknad om dispensasjon legges fram fra 
tiltakshaver.  

 

Nesset kommune mener at hensynet til bestemmelsene det eventuelt måtte dispenseres fra ikke vil 
bli vesentlig tilsidesatt i søknaden om bygging/utbygging av GID 029/114. Nesset kommune mener 
at fordelene ved at det legges til rette for at folk kan bo i sentrum er vesentlig større enn ulempene 
ved å ha stående tomme forretningslokale. 

 

PS 55/18 GID 027/068 - Søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Ordføreren ba om hans habilitet ble vurdert. Ordføreren ble enstemmig erklært inhabil. 
Varaordføreren trådte inn i ordførerens sted. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Nesset kommune viser til søknad datert 29.08.2017.  

Med hjemmel i Plan og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir kommunen dispensasjon fra forbudet i pbl. § 
1-8 og innvilger som omsøkt tiltak til utvidelse av eksisterende hytte.  

 
 

PS 56/18 GID 078/003 - Fradeling av grunneiendom - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Vises til søknad av 09.04.2018 om fradeling av en parsell, ca. 1,5 dekar, fra eiendommen GID 
078/003. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel, til å dele fra inntil 1,5 dekar fra GID 078/003. 
 
Dispensasjonen begrunnes med at Nesset kommune mener drifts- og miljømessige ulemper som 
følge av en deling er av en mindre grad, og at fordelene med å legge til rette for økt bosetting er 
klart større.  Det legges til grunn at søker har anledning å erstatte tap av landbruksareal med 
nydyrking på eiendommen, ca. 5 dekar.  Det legges og til grunn at det er begrenset med 
tomtealternativ på Vike. 
 
 

PS 57/18 GID 021/024 - Avtale om opprydding på eiendommen 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Avtale om opprydding og fjerning av ulovlig utfylling på eiendommen GID 021/024. Nesset 
formannskap godkjenner: 

 inngått avtale datert 16.07.2018 om fjerning av ulovlig utfylling/opprydding på eiendommen 
GID 021/024 og 

 vedlagte skisse/flyfoto til avtalens punkt 2.  
 frist for fjerning av den ulovlige utfyllingen settes til 30.09.2018.  
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PS 58/18 Salg av kommunal eiendom - GID 037/029 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

1. Nesset kommune tilbyr eier av gbnr 37/19 å kjøpe Heimtun, gbnr 37/29, i sin helhet.  
2. Det settes som vilkår at gbnr 37/29 slås sammen med gbnr 37/19 etter salget. 
3. Prisen settes til kr. 30/m². 
4. Kostnader i forbindelse med salget dekkes av kjøper. Nesset kommune dekker utgifter til å 

klarlegge eiendomsgrensene for eiendommen før salget.  
5. Frist for å akseptere formannskapets betingelser settes til 31.10.2018. 
6. Rådmannen gis i oppgave å utarbeide nødvendige dokumenter i forbindelse med et eventuelt 

salg, herunder tinglysingsdokumenter, rekvisisjon av oppmålingsforretning og/eller søknad om 
deling. 

 
 

PS 59/18 Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta et 
godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) Tilbygg 
Eresfjord barnehage: 

 

Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, ivareta 
de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte 
fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det eksisterende 
oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:      kr 3 300 000 

 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  
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PS 60/18 Forslag om endring av retningslinjene for forvaltning av 
Mardølafondet. 

Behandling i Mardølafondet - 08.08.2018  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

§ 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 
 

A. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
B. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannen si innstilling vart einstemmig vedteke tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

§ 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 

A. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
B. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 
 

PS 61/18 Sykefravær pr 2. kvartal 2018 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Sykefraværsrapport pr. 2. kvartal 2018 tas til orientering 

 
 

PS 62/18 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2018 - Kirkens 
bymisjon 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Det ble enighet om følgende: 
 

Formannskapets medlemmer velges som kommunekomité for TV-aksjonen 2018. Ordføreren 
er leder. 
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Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Formannskapets medlemmer velges som kommunekomité for TV-aksjonen 2018. Ordføreren er 
leder. 
 
 

PS 63/18 Vedr. søknad om forskuttering av gang- og sykkelveg, Jevika - 
Hargaut - Hammervoll - Uttale 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Formannskapet ble enig om følgende uttalelse:  
 

Nesset formannskap er kjent med fylkesrådmannens innstilling til Samferdelsutvalgets møte 
den 5.9.2018.  
 
Vi viser til vedtak i sak nr. T-25/18. Fylkestinget 18.06.2018: 
 

Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027. 
Jevika – Hargaut- Hammervoll (Nesset) 
Nesset kommune har regulert strekninga Jevika – Hargaut. Kommunen har søkt om å 
få forskottere prosjektet innanfor ei ramme på 75 mill. kroner, med ønska oppstart i 
2019. På bestilling frå MRFK skal Statens vegvesen kvalitetssikre anslaget. 
Administrasjonen meiner dette prosjektet må sjåast i samanheng med arbeid med 
forenkla standard for gang- og sykkelvegar som er planlagt lagt fram for 
samferdselsutvalet i haust, noko som inneber at kuttpotensiale for prosjektet må 
vurderast. 
Slik prosjektet no ligg i forslaget til investeringsprogram (gitt ramme til g/s- veg på 40 
mill. kroner/år) er det prioritert som nr. 13 med estimert gjennomføring i 2026/2027 
(med føresetnad om restfinansiering på 20 mill. kr i 2028). Administrasjonen tar sikte 
på å legge fram søknad om forskottering til samferdselsutvalet i juni, med endeleg 
handsaming i fylkestinget i oktober 

 
Nesset kommune forventer at vedtak om forskuttering blir fulgt opp i Fylkestinget i oktober 
med positivt vedtak. Vi viser til at det foreligger enstemmig vedtak i Fellesnemda for nye 
Molde kommune, samt at det er bevilget kr 4 mill. fra Kommunal- og regionaldepartementet 
som infrastrukturtiltak i forbindelse med kommunereformen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Nesset formannskap er kjent med fylkesrådmannens innstilling til Samferdelsutvalgets møte den 
5.9.2018.  
 
Vi viser til vedtak i sak nr. T-25/18. Fylkestinget 18.06.2018: 



 

 Side 12 av 12

 
Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027. 
Jevika – Hargaut- Hammervoll (Nesset) 
Nesset kommune har regulert strekninga Jevika – Hargaut. Kommunen har søkt om å få 
forskottere prosjektet innanfor ei ramme på 75 mill. kroner, med ønska oppstart i 2019. På 
bestilling frå MRFK skal Statens vegvesen kvalitetssikre anslaget. Administrasjonen meiner 
dette prosjektet må sjåast i samanheng med arbeid med forenkla standard for gang- og 
sykkelvegar som er planlagt lagt fram for samferdselsutvalet i haust, noko som inneber at 
kuttpotensiale for prosjektet må vurderast. 
Slik prosjektet no ligg i forslaget til investeringsprogram (gitt ramme til g/s- veg på 40 mill. 
kroner/år) er det prioritert som nr. 13 med estimert gjennomføring i 2026/2027 (med 
føresetnad om restfinansiering på 20 mill. kr i 2028). Administrasjonen tar sikte på å legge 
fram søknad om forskottering til samferdselsutvalet i juni, med endeleg handsaming i 
fylkestinget i oktober 

 
Nesset kommune forventer at vedtak om forskuttering blir fulgt opp i Fylkestinget i oktober med 
positivt vedtak. Vi viser til at det foreligger enstemmig vedtak i Fellesnemda for nye Molde 
kommune, samt at det er bevilget kr 4 mill. fra Kommunal- og regionaldepartementet som 
infrastrukturtiltak i forbindelse med kommunereformen.  
 
 


