
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 18.12.2014 

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 

   

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Audhild Nauste MEDL AP 

Edmund Morewood  

(forfall meldt kl. 09:30) 

VARAO SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Arild Svensli Audhild Nauste INNB 

   

 

Merknader 

 

 

  



 

 Side 2 av 9 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Hogne Frydenlund 

(sakene 133-135) 

Anne Grete Klokset 

(sakene 136-137) 

Vivian Høsteng 

Rådmann 

Miljøvernleder 

 

Ass. Rådmann 

 

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 131/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 132/14 Referatsaker   

RS 61/14 Uttale til regional forvaltningsplan for Møre og 

Romsdal vassregion 

 2014/815 

RS 62/14 GID 059/074 - Søknad om arealoverføring til GID 

059/078 - Langfjorden hyttefelt AS 

 2014/1232 

RS 63/14 GID 059/076 - Opprettelse av 4 nye grunneiendommer 

- Delegert vedtak 

 2014/1061 

RS 64/14 GID 004/007 - Søknad om opprettelse av ny 

grunneiendom - Delegert vedtak etter pbl § 20-1 

 2013/451 

RS 65/14 GID 029/342 - Opprettelse av ny grunneiendom - 

Administrativt vedtak 

 2014/1075 

RS 66/14 GID 079/060 - Søknad om tillatelse til tiltak - 

Administrativt vedtak 

 2014/1202 

RS 67/14 GID 029/021 - Opprettelse av ny grunneiendom - 

Tillatelse til tiltak 

 2014/1094 

RS 68/14 GID 059/001/005, 059/001/007 og 059/001/008 - 

Innløsing av festetomter / Opprettelse av nye 

grunneiendommer - Tillatelse til tiltak 

 2014/648 

PS 133/14 Dispensasjon - Reguleringsplan Øvre Vike - Fradeling 

av hyttetomt - GID 078/005 

 2013/827 

PS 134/14 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 030/005 - 

Boligtomt 

 2014/894 

PS 135/14 Høring - Regional forvaltningsplan for Møre og 

Romsdal vassregion 

 2014/815 

PS 136/14 Høringsuttalelse - Medlemshøring i LVK - landsstyrets 

forslag til endring av valgordning 

 2011/1646 

PS 137/14 Kommunereformen - videre prosess i Nesset kommune  2014/579 

 

 

PS 131/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Protokoll fra formannskapets møte 20.11.2014 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 20.11.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 132/14 Referatsaker 

RS 61/14 Uttale til regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 

RS 62/14 GID 059/074 - Søknad om arealoverføring til GID 059/078 - Langfjorden hyttefelt AS 

RS 63/14 GID 059/076 - Opprettelse av 4 nye grunneiendommer - Delegert vedtak 

RS 64/14 GID 004/007 - Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - Delegert vedtak etter pbl 

§ 20-1 

RS 65/14 GID 029/342 - Opprettelse av ny grunneiendom - Administrativt vedtak 

RS 66/14 GID 079/060 - Søknad om tillatelse til tiltak - Administrativt vedtak 

RS 67/14 GID 029/021 - Opprettelse av ny grunneiendom - Tillatelse til tiltak 

RS 68/14 GID 059/001/005, 059/001/007 og 059/001/008 - Innløsing av festetomter / Opprettelse 

av nye grunneiendommer - Tillatelse til tiltak 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 133/14 Dispensasjon - Reguleringsplan Øvre Vike - Fradeling av hyttetomt 

- GID 078/005 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 28.08.2013 om fradeling av en parsell, ca 0,8 dekar, fra eiendommen GID 

078/005.  

 

Nesset kommune velger å behandle søknaden om fradeling selv om tiltaket ligger eller befinner 

seg i et potensielt rasutsatt område og det ikke foreligger nærmere skredutrening med søknaden.  

 

Årsaken til dette er at Statens vegvesen har varslet innsigelse til et vedtak som tillater fradeling.  

Nesset kommune anser at dette forholdet ikke vil bli endret selv om det hadde forligget en 

skredutredning som har gitt aksept for at omsøkte areal kunne fradeles.  

 

Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden da det ikke er foreligger momenter i saken som 

tilsier at det kan gis dispensasjon fra reguleringsplanen til å fradele omsøkte parsell.    
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Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Det ble enighet om følgende: 

 

Det vises til søknad av 28.08.2013 om fradeling av en parsell, ca 0,8 dekar, fra 

eiendommen GID 078/005.  

 

Saken utsettes. Det bes om at det foretas en skredutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyse for eiendommen før saken tas opp til ny politisk behandling.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Det vises til søknad av 28.08.2013 om fradeling av en parsell, ca 0,8 dekar, fra eiendommen GID 

078/005.  

 

Saken utsettes. Det bes om at det foretas en skredutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for 

eiendommen før saken tas opp til ny politisk behandling.  

 

 

PS 134/14 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 030/005 - Boligtomt 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 20.03.2012 om fradeling av en parsell, ca 2000 m2, fra eiendommen GID 

030/005.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 2 dekar areal fra eiendom GID 030/005, til boligformål.   

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus, oppført i 1985 

som hus nr 2 på landbrukseiendommen. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller naturinteresser knyttet til søknaden. Det er lagt til 

grunn at landbruksinteressene er vurdert og avklart ved behandling etter jordlovens § 12. 

Omsøkte parsell ligger nært skole og barnehage med mer og det er gangveiforbindelse til 

sentrum. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til å opprette en ny 

grunneiendom på ca 2 dekar fra  fra eiendommen GID 030/005. Den nye eiendommen skal nyttes 

til boligformål.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Det vises til søknad av 20.03.2012 om fradeling av en parsell, ca 2000 m2, fra eiendommen GID 

030/005.  

 

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

arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 2 dekar areal fra eiendom GID 030/005, til boligformål.   

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus, oppført i 1985 

som hus nr 2 på landbrukseiendommen. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller naturinteresser knyttet til søknaden. Det er lagt til 

grunn at landbruksinteressene er vurdert og avklart ved behandling etter jordlovens § 12. 

Omsøkte parsell ligger nært skole og barnehage med mer og det er gangveiforbindelse til 

sentrum. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til å opprette en ny 

grunneiendom på ca 2 dekar fra eiendommen GID 030/005. Den nye eiendommen skal nyttes til 

boligformål.  

 

 

PS 135/14 Høring - Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal 

vassregion 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 23.06.2014 fra Møre og Romsdal fylkeskommune der det gis anledning å 

komme med uttalelse til Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion  

 

Nesset kommune har ingen vesentlige merknader til forslag om regional plan for vassforvaltning 

for Møre og Romsdal vassregion 2015 – 2021 med tilhørende tiltaksprogram og 

overvåkingsprogram.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 

Nesset kommune viser til og støtter uttalelse av 10.12.2014 fra Eikesdal sameige og 

Eikesdal grunneierlag om minstevassføring i Aura/Eira-vassdraget.  

 

Rådmannens innstilling, med formannskapets tillegg, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Det vises til brev av 23.06.2014 fra Møre og Romsdal fylkeskommune der det gis anledning å 

komme med uttalelse til Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion  

 

Nesset kommune har ingen vesentlige merknader til forslag om regional plan for vassforvaltning 

for Møre og Romsdal vassregion 2015 – 2021 med tilhørende tiltaksprogram og 

overvåkingsprogram.  
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Nesset kommune viser til og støtter uttalelse av 10.12.2014 fra Eikesdal sameige og Eikesdal 

grunneierlag om minstevassføring i Aura/Eira-vassdraget.  

 

 

PS 136/14 Høringsuttalelse - Medlemshøring i LVK - landsstyrets forslag til 

endring av valgordning 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune støtter landsstyre i LVK sitt forslag til endringer i vedtekter for 

Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar.   

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Nesset kommune støtter landsstyre i LVK sitt forslag til endringer i vedtekter for 

Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar.   

 

 

PS 137/14 Kommunereformen - videre prosess i Nesset kommune 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem til diskusjon. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Følgende vedlegg ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 16.12.2014: 

 

 Forventningsbrev fra Fylkesmannen – Kommunereformen i Møre og Romsdal 

 

 Kommunestruktur i Molderegionen – delrapport 1 om helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling – Telemarksforsking 

 

 Interkommunale samarbeid i Nesset 

 

Kommunens tillitsvalgte var invitert til å være med i diskusjonen, Delta v/Anita Storholt Mittet 

møtte. 

 

Formannskapet tok opp saken til diskusjon og rådmannen fikk følgende signaler: 

 

1. Det er viktig med informasjon til innbyggerne; 

a. folkemøter i bygdene; Eikesdal/Eresfjord/Bugge? – Vistdal - Eidsvåg/Rød - 

Gussiås/Ranvik/Tjelle – Rausand/Eidsøra 

b. Innbyggerundersøkelse 
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c. Ordførers facebook-side 

d. Frokostmøte med næringslivet 

e. Fast tema på alle kommunestyremøter og UKS 

f. Egen fane på kommunens hjemmeside 

 

2. Fremdriftsplan  

a. Er avhengig av val av LØP 1 eller 2, rådmannen lager forslag for begge løp 

 

3. Organisering av arbeidet 

Arbeidet organiseres som prosjekt.  

Fase 1: Den første fasen går fram til at man har blitt enige om hvilke kommuner som 

skal slå seg sammen. 

-  Prosjekteier: kommunestyre 

- Prosjektleder og kommunens kontaktperson til fylkesmannen: ordfører 

- Prosjektsekretær: rådmann 

- Styringsgruppe: formannskapet+ leder fra Innbyggerlista og Frp, en representant for 

HTV, Hovedverneombud, samt fra administrasjonen 

Fase 2:  
Etter valg av kommune, bør prosjektet endres slik at samarbeidskommunene får felles 
organisering i det videre arbeidet med reformen 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Rådmannen fikk følgende signaler: 

 

1. Det er viktig med informasjon til innbyggerne; 

a. folkemøter i bygdene; Eikesdal/Eresfjord/Bugge? – Vistdal - Eidsvåg/Rød - 

Gussiås/Ranvik/Tjelle – Rausand/Eidsøra 

b. Innbyggerundersøkelse 

c. Ordførers facebook-side 

d. Frokostmøte med næringslivet 

e. Fast tema på alle kommunestyremøter og UKS 

f. Egen fane på kommunens hjemmeside 

 

2. Fremdriftsplan  

a. Er avhengig av val av LØP 1 eller 2, rådmannen lager forslag for begge løp 

 

3. Organisering av arbeidet 

Arbeidet organiseres som prosjekt.  

Fase 1: Den første fasen går fram til at man har blitt enige om hvilke kommuner som 

skal slå seg sammen. 

-  Prosjekteier: kommunestyre 

- Prosjektleder og kommunens kontaktperson til fylkesmannen: ordfører 

- Prosjektsekretær: rådmann 

- Styringsgruppe: formannskapet+ leder fra Innbyggerlista og Frp, en representant for 

HTV, Hovedverneombud, samt fra administrasjonen 

Fase 2:  
Etter valg av kommune, bør prosjektet endres slik at samarbeidskommunene får felles 
organisering i det videre arbeidet med reformen 
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