
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 19.09.2013

Tidspunkt: 09:00 – 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad 
(til kl. 1320, sak 95)

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
Roar A. Flataker 
(fra kl. 1320, sak 96)

Lynn Brakstad H

Merknader

Orientering v/Ola Krogstad, Nesset Kraft AS:

- Langfjordkraft
- Orientering om salg av installasjonsavdelingen
- Anbudskonkurranser/leverandører elektriske installasjoner Nesset kommune

Befaring ved Farmen barnehage
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv F. Husby
Vegard Øverås Lied 
(sakene 101 og 102)
Vivian Høsteng

Rådmann
Avdelingsleder teknis

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.

______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Side 3 av 14

Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 89/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 90/13 Referatsaker

RS 23/13 Arbeidsgivaravgift og andre distriktspolitiske virkemiddel -
møte med KRD

2008/1848

RS 24/13 Referat fra styremøte ROR 23.08.2013 2011/1144

RS 25/13 Pressemelding - Mineralkommunene organiserer seg 2013/859

RS 26/13 Reguleringsplan Kvennsetfjellet hyttefelt. Vurdering av 
motsegn

2010/267

RS 27/13 Kopi av brev til Olje- og energidepartementet - Nesset 
kommune - klage på avslag på bistand til utredning av 
kvikkleireforekomster i Eidsvåg

2012/506

RS 28/13 Kopi av brev til NVE - Småkraft AS - Kjøtåa kraftverk. 
Fråsegn til søknad om unntak frå Samla Plan for vassdrag

2012/1141

RS 29/13 Oppfordring til bidrag - TV-aksjonen 2013 2013/452

PS 91/13 Vistdal sentrum - makeskifte i kaiområdet 2008/1944

PS 92/13 GID 054/022 - Søknad om fritak fra TEK 10 - Galleri - Marit 
Sunniva og Henrik Brækken

2013/278

PS 93/13 Fradeling av parsell - GID 005/004 - Dispensasjon fra 
kommuneplanen

2013/218

PS 94/13 Fradeling av hyttetomter på Meisalfjellet - GID 053/003 -
Dispensasjon fra kommuneplanen om krav til reguleringsplan

2012/1445

PS 95/13 GID 027/009 - Klage på vedtak. Tillatelse til båthus som 
tilbygg til garasje - Snorre Langset

2009/321

PS 96/13 Avslag på fritak på renovasjonsgebyr for hytte på Meisalfjellet 
- Klagebehandling

2013/462

PS 97/13 Hovedplan vann - arbeidsgruppe 2013/767

PS 98/13 Sluttbehandling - Planprogram for Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden

2012/461

PS 99/13 Søknad om tilskudd til kjøp av frisørsalong - Hårstudioet AS 2013/850

PS 100/13 Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset 2013/161

PS 101/13 Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på 
eiendommen gnr. 27 bnr. 9 (distribuert iPad 16.09.13)

2008/247

PS 102/13 Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å 
bedre vannkvalitet iht sak 88-13 i formannskapet 
(distribuert iPad 16.09.13)

2013/845

PS 103/13 GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole 
(distribuert iPad 16.09.13)

2013/821
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PS 89/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 22.08.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Protokoll fra formannskapets møte 22.08.2013 ble godkjent og signert.

PS 90/13 Referatsaker

RS 23/13 Arbeidsgivaravgift og andre distriktspolitiske virkemiddel - møte med KRD

RS 24/13 Referat fra styremøte ROR 23.08.2013

RS 25/13 Pressemelding - Mineralkommunene organiserer seg

RS 26/13 Reguleringsplan Kvennsetfjellet hyttefelt. Vurdering av motsegn

RS 27/13 Kopi av brev til Olje- og energidepartementet - Nesset kommune - klage på avslag på 
bistand til utredning av kvikkleireforekomster i Eidsvåg

RS 28/13 Kopi av brev til NVE - Småkraft AS - Kjøtåa kraftverk. Fråsegn til søknad om unntak 
frå Samla Plan for vassdrag

RS 29/13 Oppfordring til bidrag - TV-aksjonen 2013

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 91/13 Vistdal sentrum - makeskifte i kaiområdet

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Det ble enighet om at saken utsettes til formannskapsmøte 19.09.2013. Eiendomsgrensene 
avklares til dette møtet. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det ble enighet om at saken utsettes til formannskapsmøte 19.09.2013. Eiendomsgrensene 
avklares til dette møtet. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Det ble enighet om følgende:

Saken utsettes.

Administrasjonen får i oppgave å ta initiativ til å komme med forslag til makeskifte i 
område regulert til industri. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Saken utsettes.

Administrasjonen får i oppgave å ta initiativ til å komme med forslag til makeskifte i område 
regulert til industri. 

PS 92/13 GID 054/022 - Søknad om fritak fra TEK 10 - Galleri - Marit 
Sunniva og Henrik Brækken

Rådmannens innstilling

Nesset kommunen viser til søknad om fritak fra kravet om rullestoladkomst til galleriet som skal 
starte opp på Brækken. Søknaden er datert 21/8-13. Kommunen viser også til TEK 10, §12-1, 
Krav om universell utforming av byggverk.

Nesset kommune skjønner at en ombygging til rullestolbrukere i dette gamle bolighuset blir 
svært tyngende økonomisk for nyetablerere og skjønner også at en slik ombygging kan føre til at 
det gamle bolighuset mister noe av sin sjarm som er et betydelig argument for å kunne starte opp 
et galleri i huset.

Nesset kommune gir på dette grunnlaget dispensasjon fra § 12-1 i byggteknisk forskrift for 
omsøkte bruksendring.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Nesset kommune viser til søknad om fritak fra kravet om rullestoladkomst til galleriet som skal 
starte opp på Brækken. Søknaden er datert 21/8-13. Kommunen viser også til TEK 10, §12-1, 
Krav om universell utforming av byggverk.

Nesset kommune skjønner at en ombygging til rullestolbrukere i dette gamle bolighuset blir 
svært tyngende økonomisk for nyetablerere og skjønner også at en slik ombygging kan føre til at 
det gamle bolighuset mister noe av sin sjarm som er et betydelig argument for å kunne starte opp 
et galleri i huset.

Nesset kommune gir på dette grunnlaget dispensasjon fra § 12-1 i byggteknisk forskrift for 
omsøkte bruksendring.

PS 93/13 Fradeling av parsell - GID 005/004 - Dispensasjon fra 
kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 27.02.2013 fra Kåre A. Barstein om fradeling av en parsell, 10 dekar, fra 
eiendommen GID 005/004. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av 4 dekar fra eiendom GID 005/004. Parsellen skal nyttes til 
fritidstomt. 
Det gis dispensasjon til fradeling da det dreier seg om tomt rundt eksisterende bebyggelse. Nesset 
kommune tillater fradeling av ca  4 dekar da arronderingen knytter seg til eksisterende 
innmarksbeite. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Det vises til søknad av 27.02.2013 fra Kåre A. Barstein om fradeling av en parsell, 10 dekar, fra 
eiendommen GID 005/004. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av 4 dekar fra eiendom GID 005/004. Parsellen skal nyttes til 
fritidstomt. 

Det gis dispensasjon til fradeling da det dreier seg om tomt rundt eksisterende bebyggelse. Nesset 
kommune tillater fradeling av ca  4 dekar da arronderingen knytter seg til eksisterende 
innmarksbeite. 
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PS 94/13 Fradeling av hyttetomter på Meisalfjellet - GID 053/003 -
Dispensasjon fra kommuneplanen om krav til reguleringsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 29.11.2012 fra Lars Eivind Sæter der det søkes om fradeling av 3 
hyttetomter, a 0,7 dekar, fra eiendommen GID 053/003.

Omsøkte parseller ligger i et område avsatt til utbyggingformål – fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Det gis ikke dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommuneplanen.

Det må foreligge en godkjent reguleringsplan for området som grunnlag for eventuell fradeling. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Det vises til søknad av 29.11.2012 fra Lars Eivind Sæter der det søkes om fradeling av 3 
hyttetomter, a 0,7 dekar, fra eiendommen GID 053/003.

Omsøkte parseller ligger i et område avsatt til utbyggingformål – fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Det gis ikke dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommuneplanen.

Det må foreligge en godkjent reguleringsplan for området som grunnlag for eventuell fradeling. 

PS 95/13 GID 027/009 - Klage på vedtak. Tillatelse til båthus som tilbygg til 
garasje - Snorre Langset

Rådmannens innstilling

Nesset Formannskap viser til klage fra Geir Otnes, datert 13/4-13. Dette er en klage på vedtak i 
sak 45/13, møtedato 16/5-13.
Nesset Formannskap opprettholder sitt vedtak i sak 45/13.
Begrunnelsen for dette er at tilbygget ikke vil virke dominerende for nabo. Det vil nesten ikke 
synes.
Ut fra dette har formannskapet gitt dispensasjon fra avstandsregelen i plan og bygningsloven.
Nesset Formannskap vil ikke benytte oppsettende virkning på tiltaket og sender derfor saken til 
fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Nesset Formannskap viser til klage fra Geir Otnes, datert 13/4-13. Dette er en klage på vedtak i 
sak 45/13, møtedato 16/5-13.

Nesset Formannskap opprettholder sitt vedtak i sak 45/13. Begrunnelsen for dette er at tilbygget 
ikke vil virke dominerende for nabo. Det vil nesten ikke synes.

Ut fra dette har formannskapet gitt dispensasjon fra avstandsregelen i plan og bygningsloven.

Nesset Formannskap vil ikke benytte oppsettende virkning på tiltaket og sender derfor saken til 
fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

PS 96/13 Avslag på fritak på renovasjonsgebyr for hytte på Meisalfjellet -
Klagebehandling

Rådmannens innstilling

Formannskapet stadfester kommunens vedtak av 7.5.2013: 

”Med bakgrunn i opplysninger gitt i søknaden og med hjemmel i forskrift for tvungen renovasjon 
m.v. i RIR-kommunene, avslås søknad om fritak for renovasjon på gbnr 53/29.”

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Innbyggerlista fremmet følgende forslag:

Sverre Tverli får fritak for renovasjonsgebyr for sin hytte på Meisalfjellet.

Innbyggerlistas forslage ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 6 stemte imot. Rådmannens innstilling ble vedtatt 
med 6 mot 1 stemme.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Formannskapet stadfester kommunens vedtak av 7.5.2013: 

”Med bakgrunn i opplysninger gitt i søknaden og med hjemmel i forskrift for tvungen renovasjon 
m.v. i RIR-kommunene, avslås søknad om fritak for renovasjon på gbnr 53/29.”

PS 97/13 Hovedplan vann - arbeidsgruppe

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Utvalget fremmet følgende forslag til politiske medlemmer til gruppa:
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1. Arild Svensli
2. Stein Ivar Bjerkeli

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å utarbeide hovedplan vann 2014-2018 for Nesset 
kommune. Utvalget sammensettes av to politikere og to personer fra enhet for tekniske tjenester, 
samfunn og utvikling.

Utvalget får følgende mandat:
 Utkast til hovedplan fra 2007 må gjennomgås og revideres, og det gjøres de nødvendige 

endringer slik at denne får gyldighet for planperioden.
 Hovedplanen skal inneholde hovedmål og delmål for den kommunale vannforsyningen og

det skal skisseres tiltak for å nå disse målene.
 Hovedplanen skal inneholde hvilke investeringer kommunen står overfor innen 

vannforsyningen de kommende årene. Investeringene skal prioriteres.
 Arbeidsgruppen skal lage en framdriftsplan for utarbeidelse og godkjenning av 

hovedplanen. Denne legger fram for hovedutvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) til 
behandling i møte 28.11.2013

Rådmannen peker ut administrasjonens medlemmer i arbeidsgruppa.

Utvalg for teknisk, næring og miljø foreslår følgende politikere blir med i arbeidsgruppa:

1. Arild Svensli
2. Stein Ivar Bjerkeli

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

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

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å utarbeide hovedplan vann 2014-2018 for Nesset 
kommune. Utvalget sammensettes av to politikere og to personer fra enhet for tekniske tjenester, 
samfunn og utvikling.

Utvalget får følgende mandat:

 Utkast til hovedplan fra 2007 må gjennomgås og revideres, og det gjøres de nødvendige 
endringer slik at denne får gyldighet for planperioden.

 Hovedplanen skal inneholde hovedmål og delmål for den kommunale vannforsyningen og 
det skal skisseres tiltak for å nå disse målene.

 Hovedplanen skal inneholde hvilke investeringer kommunen står overfor innen 
vannforsyningen de kommende årene. Investeringene skal prioriteres.
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 Arbeidsgruppen skal lage en framdriftsplan for utarbeidelse og godkjenning av 
hovedplanen. Denne legger fram for hovedutvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) til 
behandling i møte 28.11.2013

Rådmannen peker ut administrasjonens medlemmer i arbeidsgruppa.

Utvalg for teknisk, næring og miljø foreslår følgende politikere blir med i arbeidsgruppa:

1. Arild Svensli
2. Stein Ivar Bjerkeli

PS 98/13 Sluttbehandling - Planprogram for Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 11-13 fastsetter Nesset kommunestyre planprogram for 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden,  slik det ligger som vedlegg til saken, revidert 
11.9.2013. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 11-13 fastsetter Nesset kommunestyre planprogram for 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, slik det ligger som vedlegg til saken, revidert 
11.9.2013. 

PS 99/13 Søknad om tilskudd til kjøp av frisørsalong - Hårstudioet AS

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 03.09.13 fra Hårstudioet AS

Hårstudioet AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål på inntil kr 75 000,-. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Edmund Morewood ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og 
trådte tilbake.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Side 11 av 14

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Det vises til søknad av 03.09.13 fra Hårstudioet AS

Hårstudioet AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål på inntil kr 75 000,-. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

PS 100/13 Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn 
Ølander, Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein 
person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Forslag fra utval for helse, oppvekst og kultur vart einstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. 
Som vararepresentant velges Anders Torvik.

Forslaget vart einstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune 
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn 
Ølander, Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein 
person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.
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Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

PS 101/13 Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på 
eiendommen gnr. 27 bnr. 9

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Utvalget utførte befaring uten at eier var informert eller tilstede.

Utvalg for teknisk, næring og miljø satte fram følgende tilleggsforslag:
Dagens pumpehus oppgraderes tilnærmet utseende på bolighuset”. 

Siste setning i rådmannens innstilling endres slik: 
Prosjektet gis en bevilgning på kr 500 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Tilleggsforslag fra TNM enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre 
kostnader ved flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av 
pumpestasjonen. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Dagens pumpehus oppgraderes tilnærmet utseende på bolighuset. 

Prosjektet gis en bevilgning på kr 500 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales 
over 32 år.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

Det var enighet om å sette rådmannens innstilling opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, 
næring og miljø.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre 
kostnader ved flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av 
pumpestasjonen. Tiltaket finansieres ved låneopptak.
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Prosjektet gis en bevilgning på kr 448 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales 
over 32 år.

PS 102/13 Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre 
vannkvalitet iht sak 88-13 i formannskapet

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter 
fra Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig 
vannmengde, settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. 
Ved tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med 
pumper og teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter 
fra Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig 
vannmengde, settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. 
Ved tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med 
pumper og teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.
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Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Utvalg for teknisk, næring og miljø fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i 
henhold til alternativ 2. Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2013 

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i 
henhold til alternativ 2. Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet nedbetales 
over 32 år.

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i 
henhold til alternativ 2. 

Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet nedbetales over 32 år.


