
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 08.05.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 16:00 

 

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 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Audhild Nauste MEDL AP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Arild Svensli Audhild Nauste INNB 

 

 

  

Merknader 

 

Kl. 09-12: Arbeidsmøte budsjettprosess 2014 

Kl. 12-16: Formannskapsmøte 

 

Orientering fra ordføreren: 

 

Det har i flere år vært en diskusjon om leveringsvilkårene for konsesjonskraften til 

kommunen. Kraften skulle i utgangspunktet leveres vederlagsfritt inn til kommunen. 
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Etter etableringen av Brandhol trafostasjon og den såkalte 1975-avtalen har kommunen 

betalt for overføringen av konsesjonskraften. Ordfører ønsker at administrasjonen 

forbereder en sak til formannskap/kommunestyre hvor det blir vurdert mulighetene for å 

omgjøre 1975-avtalen i henhold til de opprinnelige konsesjonsvilkårene. 

 

Det arbeides med flere småkraftprosjekt langs Eikesdalsvatnet og i Eikesdal. Det har også 

ved flere anledninger vært vurdert mulighetene for en utbygging etter Samlet plan for 

vassdrag. Dette er en nasjonal rammeplan for vassdrag som ble etablert på 1980-tallet og 

som det ønskes å få vurdert på nytt. Saken ble blant annet vurdert i forbindelse med 

Aurarevisjonen.  

 

 

Fjellregionsamarbeidet v/Monica Eriksson orienterte. 

 

 

Årsmelding 2013 for Nesset kommune ble delt ut. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

John Walseth (sak 42) 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Skogbrukssjef/næringskonsulent 

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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saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 36/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 37/14 Referatsaker   

RS 27/14 Angående søknad om etablering av vinmonopolutsalg  2008/1687 

PS 38/14 Fradeling av parsell - GID 055/008 - Dispensasjon fra 

kommuneplanens areadel 

 2014/250 

PS 39/14 Fradeling av parseller- GID 060/002 - Dispensasjon  2013/577 

PS 40/14 Detaljreguleringsplan for Mardalsmoen - Offentlig 

ettersyn 

 2012/1498 

PS 41/14 Rutiner ved salg av tomter - Endringer  2014/379 

PS 42/14 Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet  2014/153 

PS 43/14 Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - 

Nesset kommune 

 2014/34 

PS 44/14 GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap  2014/536 

PS 45/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014-

2016 

 2012/60 

PS 46/14 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering  2014/209 

PS 47/14 Budsjettprosess 2014 -  tiltak for å skape balanse i 

økonomiplan 2014 - 2017 

 2013/396 

PS 48/14 Fradeling av parsell - GID 016/001 - dispensasjon fra 

kommuneplanen (ettersendt 07.05.2014) 

 2012/1430 

PS 49/14 Fradeling av parsell - GID 022/001 - Dispensasjon fra 

kommuneplanen (ettersendt 07.05.2014) 

 2013/1177 

 

 

PS 36/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Protokoll fra formannskapets møte 10.04.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 10.04.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 37/14 Referatsaker 

RS 27/14 Angående søknad om etablering av vinmonopolutsalg 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Ordføreren orienterte. 

 

Det var flertall for følgende:  

 

Med bakgrunn i sentrumssatsingen, økning i antall fritidsboliger og som et forsøk på å 

stanse handelslekkasjen fornyer Nesset kommune sin søknad om etablering av 

vinmonopolutsalg. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Med bakgrunn i sentrumssatsingen, økning i antall fritidsboliger og som et forsøk på å stanse 

handelslekkasjen fornyer Nesset kommune sin søknad om etablering av vinmonopolutsalg. 

 

 

PS 38/14 Fradeling av parsell - GID 055/008 - Dispensasjon fra 

kommuneplanens areadel 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 25.02.2014 om fradeling av en parseller, ca 100 m2, fra eiendommen GID 

055/008.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av en parseller 100 m2 fra eiendom GID 055/005.  

 

Nesset kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel til fradeling av en parsell som 

skal nyttes til tilleggsareal for GID 055/113.  

Det gis dispensasjon da omsøkte parsell gir det mulig å bygge en garasje som ivaretar Statens 

vegvesen sine krav.  Det legges og til grunn at det er forholdsvis mindre areal som søkes fradelt.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det vises til søknad av 25.02.2014 om fradeling av en parsell, ca 100 m2, fra eiendommen GID 

055/008.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av en parsell 100 m2 fra eiendom GID 055/005.  
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Nesset kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel til fradeling av en parsell som 

skal nyttes til tilleggsareal for GID 055/113.  

Det gis dispensasjon da omsøkte parsell gjør det mulig å bygge en garasje som ivaretar Statens 

vegvesen sine krav.  Det legges og til grunn at det er forholdsvis mindre areal som søkes fradelt.  

 

 

PS 39/14 Fradeling av parseller- GID 060/002 - Dispensasjon 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 28.05.2013 om fradeling av to parseller, a 200 m2, fra eiendommen GID 

060/002.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av 2 parseller a 200 m2 fra eiendom GID 060/002.   

 

Nesset kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel til fradeling av to parseller som 

skal nyttes til tilleggsareal for boligtomtene GID 060/028 og GID 060/033.  

Det gis dispensasjon da omsøkte parseller grenser inntil areal avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. Det legges og til grunn at det er forholdsvis mindre parseller (200 m2) 

som søkes fradelt.  

Arrondering av parsell til boligtomt GID 060/028 må ikke komme i konflikt med allmenn bruk 

av «gammelveien» som går til Indre- Bugge.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Mellvin Steinsvoll ba om hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte 

tilbake. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det vises til søknad av 28.05.2013 om fradeling av to parseller, a 200 m2, fra eiendommen GID 

060/002.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av 2 parseller a 200 m2 fra eiendom GID 060/002.   

 

Nesset kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel til fradeling av to parseller som 

skal nyttes til tilleggsareal for boligtomtene GID 060/028 og GID 060/033.  

Det gis dispensasjon da omsøkte parseller grenser inntil areal avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. Det legges og til grunn at det er forholdsvis mindre parseller (200 m2) 

som søkes fradelt.  

Arrondering av parsell til boligtomt GID 060/028 må ikke komme i konflikt med allmenn bruk 

av «gammelveien» som går til Indre- Bugge.  
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PS 40/14 Detaljreguleringsplan for Mardalsmoen - Offentlig ettersyn 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljeringsplan for 

Mardalsmoen, datert 28.04.2014, ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 25.06.2014.    

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljeringsplan for 

Mardalsmoen, datert 28.04.2014, ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 25.06.2014.    

 

 

PS 41/14 Rutiner ved salg av tomter - Endringer 

Rådmannens innstilling 

Det vises til behov for endring av «Rutiner ved salg av tomter» sist vedtatt av Nesset 

formannskap i sak F 179/85. 

 

Endrede «Rutiner ved salg av tomter i Nesset kommune» datert 31.03.2014 vedtas. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det vises til behov for endring av «Rutiner ved salg av tomter» sist vedtatt av Nesset 

formannskap i sak F 179/85. 

 

Endrede «Rutiner ved salg av tomter i Nesset kommune» datert 31.03.2014 vedtas. 

 

 

PS 42/14 Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 13.03.2014  

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 
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Fondsstyret ber administrasjonen undersøke muligheten til å plassere ledige midler i fondet til en 

høyere rente enn i dag. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 

 

 

PS 43/14 Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset 

kommune 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 

 

 

PS 44/14 GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert 

lagt til grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert 

lagt til grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

PS 45/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014-2016 

Rådmannens innstilling 

Strategisk næringsplan for Nesset kommune 2014 – 2017, legges ut til offentlig høring. 

Høringsfrist settes til 01.07.2014. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Det ble enighet om følgende: 

 

Saken utsettes. Strategisk næringsplan/tiltaksplan må justeres i henhold til gjennomgang i 

dagens formannskapsmøte før den legges ut på høring. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Saken utsettes. Strategisk næringsplan/tiltaksplan må justeres i henhold til gjennomgang i dagens 

formannskapsmøte før den legges ut på høring. 

 

 

PS 46/14 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i kommelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune utførelsen av 

skatteoppkreverfunksjon til Molde kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen 

ønsker dette. 

 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen om vertskommunesamarbeidet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset 

kommune. Stillingen lyses ut.  
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Arild Svensli fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 

01.10.2014. 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset kommune. 

Stillingen lyses ut.  

 

Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 

01.10.2014. 

 

 

PS 47/14 Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 

- 2017 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Uttale fra FAU ved Vistdal skole, datert 10.4.2014, ble distribuert. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor 

alternative innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannen redigerte sitt forslag til følgende: 

 

Tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak 
1 Felles 

utgifter 
50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 
gjennomgang av kommunens 
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forsikringsobjekter. Reduksjon 
av innkjøp IKT (ikke 
investering) 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge av 
endring i arbeidsgiveravgift 
fra sone 1a til sone 2 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 
kulturmidler. Total budsjett 
350 000. 100 000 over snitt i 
KOSTRA gruppe 2. Tildeling 
2013 fordelt til 57 lag med 
gj.snitt pr lag kr 8 100. 

4 Service-
kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg av 
meglerpakke, reduserte 
utgifter til porto mm 

5 Barnehage 100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 årsverk 
ass. ressurs i Eidsvåg 
barnehage 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte kommunale 
barnehager i 3 uker fra 2015 

7 Skole   260 000 750 000 1 000 000 Pga naturlig nedgang i 
elevtallet vil en kunne 
redusere antall klasser EIBUS 
fra høst 2015.  

8   150 000 470 000 470 000 470 000 Redusere assistent- ressurs 
EIBUS pga færre barn med 
vedtak                   

9   0 0 0 0 Overflytte mellomtrinn fra 
Vistdal skule til Eresfjord. Kun 
3 elever i mellomtrinnet neste 
skoleår - 2014/15. Alle i 7 
klasse. Ikke beregnet 
innsparing på driftutgifter 
bygg. 
 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar i 2014 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere å 
redusere sosialhjelps- 
utbetalinger  

12 Helse og 
omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning på 
kjøkken NOS med i helgene 
tilsvarende 30% stilling for 
ass. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 70% st. 
innen 01.06.14. 
Middagslevering fra Eidsvåg, 
kostnadene til dette er 
medregnet 
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14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) ved 
Vistdal bofellesskap avvikles 
innen 01.06.14  

15   250 000       Redusere bemanning på 
dagtid med 50% innen 
01.06.14 

16   500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Vistdal bofellesskap 
omdisponeres til boliger. 
Beboere vil få tjenester fra 
hjemmetjenesten etter vedtak 
på lik linje med andre 
hjemmeboende. Det har vært 
tilknyttet ca 5 årsverk til 
Vistdal bofellesskap i tillegg 
har hjemmesykepleien vært 
der 1-2 ganger daglig.  Det er i 
dag 4 beboeren ved 
bofellesskapet. 
Reduksjonsforslagene 
innebærer en reduksjon av 
ansatte fra 5 årsverk til ca 2.2  
I dette er det beregnet 
hvilende nattevakt samt ca 80 
% stilling på dagtid. Stillingene 
er adm. tilknyttet 
hjemmmetjenesten.  

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter i alle 
kommunens formålsbygg. 
Redusere bruk av gatelys om 
natten. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på 
byggesak/kartoppmåling.  

  Totalt 2 030 000 4 000 000 4 490 000 4 740 000   
 

 

Rådmannens redigerte forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak 
1 Felles 

utgifter 
50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 
gjennomgang av kommunens 
forsikringsobjekter. Reduksjon 
av innkjøp IKT (ikke 
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investering) 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge av 
endring i arbeidsgiveravgift 
fra sone 1a til sone 2 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 
kulturmidler. Total budsjett 
350 000. 100 000 over snitt i 
KOSTRA gruppe 2. Tildeling 
2013 fordelt til 57 lag med 
gj.snitt pr lag kr 8 100. 

4 Service-
kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg av 
meglerpakke, reduserte 
utgifter til porto mm 

5 Barnehage 100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 årsverk 
ass. ressurs i Eidsvåg 
barnehage 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte kommunale 
barnehager i 3 uker fra 2015 

7 Skole   260 000 750 000 1 000 000 Pga naturlig nedgang i 
elevtallet vil en kunne 
redusere antall klasser EIBUS 
fra høst 2015.  

8   150 000 470 000 470 000 470 000 Redusere assistent- ressurs 
EIBUS pga færre barn med 
vedtak                   

9   0 0 0 0 Overflytte mellomtrinn fra 
Vistdal skule til Eresfjord. Kun 
3 elever i mellomtrinnet neste 
skoleår - 2014/15. Alle i 7 
klasse. Ikke beregnet 
innsparing på driftutgifter 
bygg. 
 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar i 2014 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere å 
redusere sosialhjelps- 
utbetalinger  

12 Helse og 
omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning på 
kjøkken NOS med i helgene 
tilsvarende 30% stilling for 
ass. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 70% st. 
innen 01.06.14. 
Middagslevering fra Eidsvåg, 
kostnadene til dette er 
medregnet 
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14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) ved 
Vistdal bofellesskap avvikles 
innen 01.06.14  

15   250 000       Redusere bemanning på 
dagtid med 50% innen 
01.06.14 

16   500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Vistdal bofellesskap 
omdisponeres til boliger. 
Beboere vil få tjenester fra 
hjemmetjenesten etter vedtak 
på lik linje med andre 
hjemmeboende. Det har vært 
tilknyttet ca 5 årsverk til 
Vistdal bofellesskap i tillegg 
har hjemmesykepleien vært 
der 1-2 ganger daglig.  Det er i 
dag 4 beboeren ved 
bofellesskapet. 
Reduksjonsforslagene 
innebærer en reduksjon av 
ansatte fra 5 årsverk til ca 2.2  
I dette er det beregnet 
hvilende nattevakt samt ca 80 
% stilling på dagtid. Stillingene 
er adm. tilknyttet 
hjemmmetjenesten.  

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter i alle 
kommunens formålsbygg. 
Redusere bruk av gatelys om 
natten.  

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på 
byggesak/kartoppmåling.  

  Totalt 2 030 000 4 000 000 4 490 000 4 740 000   
 

Merknad 05.06.2014 

Under punkt 16 skal følgende tillegg være med: 

 

 Vistdal Bofellesskap skal fortsatt ha benevnelsen Vistdal Bofellesskap. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt i formannskapets møte 05.06.2014 i sak 50/14. 
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PS 48/14 Fradeling av parsell - GID 016/001 - dispensasjon fra 

kommuneplanen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.04.2013 om fradeling av parsell, ca 0,8 dekar, rundt eksisterende 

seterbu på Haugsetra.   

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling omsøkte parsell.   

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om fradeling av parsell rundt eksisterende 

seterbebyggelse. Det legges og vekt på at sektormyndighetene ikke har merknader til fradelingen.  

 

Fradelingen anses ikke å forringe registrert naturtype naturbeitemark. Trolig må det settes inn 

spesielle skjøtselstiltak i området dersom en skal opprettholde denne i fremtiden.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 07.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det vises til søknad av 04.04.2013 om fradeling av parsell, ca 0,8 dekar, rundt eksisterende 

seterbu på Haugsetra.   

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling omsøkte parsell.   

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om fradeling av parsell rundt eksisterende 

seterbebyggelse. Det legges og vekt på at sektormyndighetene ikke har merknader til fradelingen.  

 

Fradelingen anses ikke å forringe registrert naturtype naturbeitemark. Trolig må det settes inn 

spesielle skjøtselstiltak i området dersom en skal opprettholde denne i fremtiden.  

 

 

PS 49/14 Fradeling av parsell - GID 022/001 - Dispensasjon fra 

kommuneplanen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 20.10.2013 om fradeling av parsell, og korrigert delingsskisse av 

23.04.2014. Det søkes om fradeling av en parsell, ca 2,1 dekar som skal nyttes til boligtomt og en 

parsell, ca 2,5 dekar, som skal være tilleggsareal til boligeiendommen GID 022/010.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av to parseller, til sammen 4,6 dekar fra eiendom GID 022/001.  
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Det gis dispensasjon da omsøkte parseller ligger i nærheten til annen bebyggelse. Det legges til 

grunn at tilkomstveien er lagt om, slik at det kan aksepteres noe spredt boligbygging i området så 

lenge dette ikke medfører vesentlig forringelse av landbruksinteresser.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 07.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det vises til søknad av 20.10.2013 om fradeling av parsell, og korrigert delingsskisse av 

23.04.2014. Det søkes om fradeling av en parsell, ca 2,1 dekar som skal nyttes til boligtomt og en 

parsell, ca 2,5 dekar, som skal være tilleggsareal til boligeiendommen GID 022/010.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av to parseller, til sammen 4,6 dekar fra eiendom GID 022/001.  

 

Det gis dispensasjon da omsøkte parseller ligger i nærheten til annen bebyggelse. Det legges til 

grunn at tilkomstveien er lagt om, slik at det kan aksepteres noe spredt boligbygging i området så 

lenge dette ikke medfører vesentlig forringelse av landbruksinteresser.  

 

 

 


