
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.06.2015 

Tidspunkt: 12:15 – 15:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen 

(perm. i sakene 69-73) 

Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Lynn Brakstad 

(perm. kl. 14, fra sak 69) 

Medlem KRF 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 

John Walseth (sakene 56-60) 

Vegard Ø. Lied (sakene 70-71) 

Solfrid Svensli (sakene 72-73) 

Ass. rådmann 

Næringskonsulent 

Avdelingsleder TSU 

Økonomisjef 

Vivian Høsteng 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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PS 53/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 54/15 Referatsaker   

RS 26/15 Uttale til ønske om befaring på Gussiåsen - fremtidig boligbygging  2014/622 

RS 27/15 Kopi av brev - Vedtak om tvangsmulkt - Real Alloy Norway AS Rød  2015/319 

RS 28/15 Kopi - Tillatelse til å gjenoppta drift - Real Alloy Norway AS, 

Raudsand 

 2015/319 

PS 55/15 Søknad om tilskudd til nytt boligfelt i Eidsvåg - Langfjorden 

Hyttefelt AS 

 2015/162 

PS 56/15 Søknad om tilskudd til forprosjekt - Mardøla formidlingsenter  2015/787 

PS 57/15 Søknad om tilskudd til nytt administrasjonsbygg - Nesset Bygg og 

Anlegg AS 

 2015/785 

PS 58/15 Søknad om tilskudd til etablering av virksomhet - Violetta Grzyb  2015/764 

PS 59/15 Søknad om tilskudd til etablering byggefirma - Eidsvåg Bygg AS  2015/789 

PS 60/15 Søknad om tilskudd til etablering av vertshuset SMIA - Vertshuset 

Eidsvåg AS 

 2015/788 

PS 61/15 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan - Eirawater 

AS 

 2015/865 

PS 62/15 Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte 

organ og delegering til rådmann og andre 

 2008/154 

PS 63/15 Helse og omsorg - vurdering av tilbudet ved Vistdal bofellesskap  

og hjemmetjenesten 

 2014/502 

PS 64/15 Øyeblikkelig hjelp tilbud - døgnopphold - interkommunalt 

samarbeid med Molde, Eide og Aukra 

 2014/1229 

PS 65/15 Oppstart - oversikt folkehelse i Nesset  2015/793 

PS 66/15 Kommunal logopedstilling i Nesset  2009/431 

PS 67/15 Klage - F sak 16/15 - Disponering av gangvei i Langfjorden 

hyttefelt 1 

 2014/1169 

PS 68/15 Klage - Vedtak f sak 03/15 - Fradeling av GID 077/012  2014/954 

PS 69/15 Reguleringsplan for Eresfjord og Vistdal skisenter - offentlig 

ettersyn 

 2012/75 

PS 70/15 Trafikksikring av kommunale veger  2015/538 

PS 71/15 Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Solbjøra  2015/210 

PS 72/15 Tertialrapport per 30.04.2015  2015/891 

PS 73/15 Budsjettkorrigeringer - juni 2015  2014/502 
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PS 53/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Protokoll fra formannskapets møte 07.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Protokoll fra formannskapets møte 07.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 54/15 Referatsaker 

RS 26/15 Uttale til ønske om befaring på Gussiåsen - fremtidig boligbygging 

RS 27/15 Kopi av brev - Vedtak om tvangsmulkt - Real Alloy Norway AS Rød 

RS 28/15 Kopi - Tillatelse til å gjenoppta drift - Real Alloy Norway AS, Raudsand 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 55/15 Søknad om tilskudd til nytt boligfelt i Eidsvåg - Langfjorden 

Hyttefelt AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 10.02.15 fra Odd Arne Langset på vegne av Langfjorden Hyttefelt AS. 

 

Langfjorden Hyttefelt As innvilges tilskudd inntil kr 300 000 til nødvendige grunnundersøkelser 

i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for et område på Langset, gnr 56 bnr 3, 5 

og 12. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter.  

 

Tilskuddet dekkes av Kraftfondet.  

 

Nesset kommunestyre sitt vedtak i møte 12.12.13 sak 107/1 vedrørende salg av gnr 56/5 

Gammelskolen omgjøres. Bygningen fjernes ved kontrollert nedbrenning foretatt av 

Brannvesenet. Kostnadene til dette tiltaket er beregnet til ca. kr 200 000 og dekkes av 

disposisjonsfondet.  
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Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad datert 10.02.15 fra Odd Arne Langset på vegne av Langfjorden Hyttefelt AS. 

 

Langfjorden Hyttefelt AS innvilges tilskudd inntil kr 300 000 til nødvendige grunnundersøkelser 

i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for et område på Langset, gnr 56 bnr 3, 5 

og 12. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter.  

 

Tilskuddet dekkes av Kraftfondet.  

 

Nesset kommunestyre sitt vedtak i møte 12.12.13 sak 107/1 vedrørende salg av gnr 56/5 

Gammelskolen omgjøres. Bygningen fjernes ved kontrollert nedbrenning foretatt av 

Brannvesenet. Kostnadene til dette tiltaket er beregnet til ca. kr 200 000 og dekkes av 

disposisjonsfondet.  

 

 

PS 56/15 Søknad om tilskudd til forprosjekt - Mardøla formidlingsenter 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 14.04.15. 

 

Søknaden avslås. Som begrunnelse vises til punkt 3 og 8 i retningslinjene for formannskapets 

forvaltning av kraftfondets øremerkede midler til styrking av næringslivet i Nesset. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til søknad av 14.04.15. 

 

Søknaden imøtekommes og det gis tilskudd på kr 200 000. Kostnaden dekkes over 

Kraftfondet. Det forutsettes at Møre og Romsdal fylkeskommune eller andre støtter 

prosjektet med tilsvarende beløp som vist i søknaden.  

 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot ordførerens forslag. Ordførerens forslag ble enstemmig 

vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad av 14.04.15. 

 

Søknaden imøtekommes og det gis tilskudd på kr 200 000. Kostnaden dekkes over Kraftfondet. 

Det forutsettes at Møre og Romsdal fylkeskommune eller andre støtter prosjektet med tilsvarende 

beløp som vist i søknaden.  
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PS 57/15 Søknad om tilskudd til nytt administrasjonsbygg - Nesset Bygg og 

Anlegg AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 27.04.15. 

 

Søknaden avslås. Som begrunnelse vises til pkt. 2 og 7 i retningslinjene for formannskapets 

forvaltning av kraftfondets øremerkede midler til styrking av næringslivet i Nesset. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad av 27.04.15. 

 

Søknaden avslås. Som begrunnelse vises til pkt. 2 og 7 i retningslinjene for formannskapets 

forvaltning av kraftfondets øremerkede midler til styrking av næringslivet i Nesset. 

 

 

PS 58/15 Søknad om tilskudd til etablering av virksomhet - Violetta Grzyb 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 27.04.15. 

 

Violetta Grzyb innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 25 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

Det forutsettes at produksjonslokalene er godkjent etter plan og bygningsloven og av 

arbeidstilsynet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad av 27.04.15. 

 

Violetta Grzyb innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 25 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

Det forutsettes at produksjonslokalene er godkjent etter plan og bygningsloven og av 

arbeidstilsynet. 
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PS 59/15 Søknad om tilskudd til etablering byggefirma - Eidsvåg Bygg AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 30.04.15. 

 

Eidsvåg Bygg AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 70 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad av 30.04.15. 

 

Eidsvåg Bygg AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 70 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

 

PS 60/15 Søknad om tilskudd til etablering av vertshuset SMIA - Vertshuset 

Eidsvåg AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 01.05.15. 

 

Vertshuset Eidsvåg AS innvilges et tilskudd over Kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Mellvin Steinsvoll ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil og deltok 

i behandlingen av saken.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad av 01.05.15. 

 

Vertshuset Eidsvåg AS innvilges et tilskudd over Kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
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PS 61/15 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan - Eirawater 

AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 30.04.15. 

 

Eirawater AS innvilges et tilskudd over Kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales når reguleringsplanen er godkjent og mot 

dokumentasjon av utgiftene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Kari Petrine F. Øverås ba om at hennes habilitet ble vurdert. Hun ble enstemmig vurdert inhabil 

og trådte tilbake.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad datert 30.04.15. 

 

Eirawater AS innvilges et tilskudd over Kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales når reguleringsplanen er godkjent og mot 

dokumentasjon av utgiftene. 

 

 

PS 62/15 Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ 

og delegering til rådmann og andre 

Rådmannens innstilling 

Arbeidsgruppas forslag til reglement for folkevalgte organ og delegeringsreglement datert 

27.05.15 godkjennes. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag. 

 

Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledelse 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-

Sørvik innarbeides i saken. 

2. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir 

sendt på høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, 

oppvekst og kultur (HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens 
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kommunestyre, administrasjonsutvalget og kontrollutvalget før endelig behandling i 

formannskap og kommunestyre. 

 

Ordførerens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Steinsvolls forslag fikk 5 stemmer og ble vedtatt, 2 stemte imot. 

Ordførerens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. Formannskapets forslag ble 

enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik 

innarbeides i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur 

(HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, 

administrasjonsutvalget og kontrollutvalget før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

 

PS 63/15 Helse og omsorg - vurdering av tilbudet ved Vistdal bofellesskap og 

hjemmetjenesten 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015  

Karianne Rindli fremmet følende forslag til vedtak: 

Driften ved Vistdal bofellesskap samt nivået på hjemmehjelptjenesten videreføres og 

innarbeides i økonomiplanen.  

 

Rindli sitt forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015 

Driften ved Vistdal bofellesskap samt nivået på hjemmehjelptjenesten videreføres og innarbeides 

i økonomiplanen.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Driften ved Vistdal bofellesskap samt nivået på hjemmehjelptjenesten videreføres og innarbeides 

i økonomiplanen.  
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PS 64/15 Øyeblikkelig hjelp tilbud - døgnopphold - interkommunalt 

samarbeid med Molde, Eide og Aukra 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune slutter seg til det øyeblikkelige hjelp tilbudet som er etablert på Kirkebakken i 

Molde i tilknytting til den interkommunale legevakta der Nesset er deltaker. Gjelder fra 1.1. 

2016. 

Rådmannen får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

 

Kostnaden legges inn i budsjettet for 2016 og i økonomiplanen. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Nesset kommune slutter seg til det øyeblikkelige hjelp tilbudet som er etablert på Kirkebakken i 

Molde i tilknytting til den interkommunale legevakta der Nesset er deltaker. Gjelder fra 1.1. 

2016. 

Rådmannen får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

 

Kostnaden legges inn i budsjettet for 2016 og i økonomiplanen. 

 

 

PS 65/15 Oppstart - oversikt folkehelse i Nesset 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015 

Etter Folkehelseloven §5 er Nesset kommune pliktig til å sikre en skriftlig oversikt over 

helsetilstanden til innbyggerne i Nesset og hva som påvirker denne. Arbeid med dette 

igangsettes. Arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege, plankoordinator/miljøvernleder, 

assisterende rådmann og folkehelsekoordinator opprettes. Som styringsgruppe og 

referansegruppe benyttes grupper som allerede er i funksjon. 

Arbeidsgruppa lager en strategi/framdriftsplan som sikrer ferdigstillelse av arbeidet innen 

01.09.2016. Det legges opp til tverrsektoriell involvering i utarbeidelsen av oversiktsdokumentet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Etter Folkehelseloven §5 er Nesset kommune pliktig til å sikre en skriftlig oversikt over 

helsetilstanden til innbyggerne i Nesset og hva som påvirker denne. Arbeid med dette 

igangsettes. Arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege, plankoordinator/miljøvernleder, 

assisterende rådmann og folkehelsekoordinator opprettes. Som styringsgruppe og 

referansegruppe benyttes grupper som allerede er i funksjon. 

Arbeidsgruppa lager en strategi/framdriftsplan som sikrer ferdigstillelse av arbeidet innen 

01.09.2016. Det legges opp til tverrsektoriell involvering i utarbeidelsen av oversiktsdokumentet. 

 

 

PS 66/15 Kommunal logopedstilling i Nesset 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune oppretter 30% funksjon som kommunal logoped fra høst-15. Fra høst -17 

opprettes fast 50% stilling som kommunal logoped.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Nesset kommune oppretter 30% funksjon som kommunal logoped fra høst-15. Fra høst -17 

opprettes fast 50% stilling som kommunal logoped.  

 

 

PS 67/15 Klage - F sak 16/15 - Disponering av gangvei i Langfjorden hyttefelt 

1 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev mottatt 06.04.2015 fra Ola og Siv Anita Langset som klager på vedtak om å gi 

tillatelse til å gi Monica K og Pål Ove Hånes dispensasjon til å kjøre etter gangveien frem til 

eiendommen i Langfjorden hyttefelt. 

 

Nesset kommune opprettholder sitt vedtak om å gi midlertid dispensasjon til å benytte turstien fra 

hyttetomt D 39 og frem til eiendommen GID 059/008 som kjøreadkomst for transport av 

varer/utstyr med mer knyttet til vedlikehold/renovering av eiendommen frem til 31.12.2016. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til brev mottatt 06.04.2015 fra Ola og Siv Anita Langset som klager på vedtak om å gi 

tillatelse til å gi Monica K og Pål Ove Hånes dispensasjon til å kjøre etter gangveien frem til 

eiendommen i Langfjorden hyttefelt. 

 

Nesset kommune opprettholder sitt vedtak om å gi midlertid dispensasjon til å benytte turstien fra 

hyttetomt D 39 og frem til eiendommen GID 059/008 som kjøreadkomst for transport av 

varer/utstyr med mer knyttet til vedlikehold/renovering av eiendommen frem til 31.12.2016. 

 

 

PS 68/15 Klage - Vedtak f sak 03/15 - Fradeling av GID 077/012 

Rådmannens innstilling 

Det vises til vedtak i f-sak 003/15 og brev fra Statens vegvesen 09.02.2015 og 16.04.2015. 

 

Nesset kommune tar klagen fra Statens vegvesen til følge og gir ikke dispensasjon til fradeling av 

parsell til fritidseiendommen fra eiendom GID 077/012, ca 1.4 dekar.  

 

Det gis ikke dispensasjon da hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 

mindre enn ulempene etter en samlet vurdering.  

- Det er tilgang på regulert hyttetomter i nærområdet til omsøkte parsell.  

- Tiltaket er med å undergrave kommuneplanens intensjoner 

- En fradeling som omsøkt vil medføre behov for terrenginngrep og utfylling for å 

imøtekomme krav om tilstrekkelig avkjørselsforhold som eventuelt stilles av Statens 

vegvesen. 

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal har frarådet å gi dispensasjon. 

- Behov for ytterligere dokumentasjon av grunnforholdene og behov for beskrivelse om 

avbøtende tiltak. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

  

 Formannskapets vedtak i f-sak 3/15 opprettholdes. 

 

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

til fradeling av en parsell på ca. 1,4 dekar fra eiendommen GID 077/012 til fritidseiendom 

og ca. 150 m2 som skal nyttes til tilleggsareal til fritidseiendommen GID 077/035. 

 

Dispensasjonen begrunnes i at området ikke er ansett som verdifull dyrkamark og at det 

aktuelle arealet ligger i et allerede bebygd hytteområde. Det vises også til at Nesset 

kommune har en uttalt strategi på å legge til rette for hyttebygging for å skape lokal vekst 

og aktivitet i bygdene. Fordelene med å gi dispensasjon er etter en samlet vurdering klart 

større enn ulempene. 

  

Det vises til skriv av 8.12.2014 fra NVE: Før ein eventuelt deler frå tomta må ein få 

stadfesta at den kan byggast ut med tilfredsstillande sikkerheit i forhold til krava i 
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byggteknisk forskrift (TEK 10). En forutsetning for fradeling og bygging er derfor at 

nødvendige grunnundersøkelser blir gjennomført og tomta blir godkjent for utbygging. 

 

Rådmannens innstiling ble satt opp mot Steinsvolls forslag. Steinsvolls forslag ble enstemmig 

vedtatt. Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Formannskapets vedtak i f-sak 3/15 opprettholdes. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen til 

fradeling av en parsell på ca. 1,4 dekar fra eiendommen GID 077/012 til fritidseiendom og ca. 

150 m2 som skal nyttes til tilleggsareal til fritidseiendommen GID 077/035.   

 

Dispensasjonen begrunnes i at området ikke er ansett som verdifull dyrkamark og at det aktuelle 

arealet ligger i et allerede bebygd hytteområde. Det vises også til at Nesset kommune har en 

uttalt strategi på å legge til rette for hyttebygging for å skape lokal vekst og aktivitet i bygdene. 

Fordelene med å gi dispensasjon er etter en samlet vurdering klart større enn ulempene. 

  

Det vises til skriv av 8.12.2014 fra NVE: Før ein eventuelt deler frå tomta må ein få stadfesta at 

den kan byggast ut med tilfredsstillande sikkerheit i forhold til krava i byggteknisk forskrift (TEK 

10). En forutsetning for fradeling og bygging er derfor at nødvendige grunnundersøkelser blir 

gjennomført og tomta blir godkjent for utbygging. 

 

 

PS 69/15 Reguleringsplan for Eresfjord og Vistdal skisenter - offentlig 

ettersyn 

Rådmannens innstilling 

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

Eresfjord og Vistdal skisenter, ut til offentlig ettersyn frem til 05.09.2015, med følgende 

merknader; 

- Eksisterende parkeringsplass ved Lomstjønna bør reguleres til parkeringsformål.   

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

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

Eresfjord og Vistdal skisenter, ut til offentlig ettersyn frem til 05.09.2015, med følgende 

merknader; 

- Eksisterende parkeringsplass ved Lomstjønna bør reguleres til parkeringsformål.   
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PS 70/15 Trafikksikring av kommunale veger 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført 

i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016. Det opprettes et investeringsprosjekt for 

trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak ved Meisalvegen inkluderes i dette prosjektet. 

Totalkostnad ved tiltak kr 2 900 000,- finansieres ved låneopptak. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 

 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger 

planlegges utført i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016, som vedtatt i 

utvalg for teknisk, næring og miljø. Det opprettes et investeringsprosjekt for 

trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak ved Meisalvegen inkluderes i dette 

prosjektet. Totalkostnad ved tiltaket kr 2 900 000,-. Det bevilges kr 2 000 000 til formålet 

i 2015 som finansieres med ubrukte lånemidler. Tiltaket innarbeides i økonomiplan 2016-

2019. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført 

i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016, som vedtatt i utvalg for teknisk, næring og 

miljø. Det opprettes et investeringsprosjekt for trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak 

ved Meisalvegen inkluderes i dette prosjektet. Totalkostnad ved tiltaket kr 2 900 000,-. Det 

bevilges kr 2 000 000 til formålet i 2015 som finansieres med ubrukte lånemidler. Tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019. 

 

 

PS 71/15 Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Solbjøra 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen innstiller på alternativ 2 i rapport ‘Budsjettkostnad for oppgradering av Solbjøra 

VBA’, med tillegg foreslått og vedtatt i utvalg for hovedplan vann:  

1. Det legges inn kostnad for 1000 m3 basseng på Solbjøra og 600 m3 basseng i området 

Brekken – Brandhol.  

2. Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet. 

 

Tiltaket utføres i 2015 og 2016. Total kostnad beregnet til kr 22 350 000,- finansieres ved lån, og 

kostnader for lån finansieres ved gebyrinntekter (selvkostområdet for vann).  
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Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 

 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Rådmannen innstiller på alternativ 2 i rapport ‘Budsjettkostnad for oppgradering av Solbjøra 

VBA’, med tillegg foreslått og vedtatt i utvalg for hovedplan vann:  

1. Det legges inn kostnad for 1000 m3 basseng på Solbjøra og 600 m3 basseng i området 

Brekken – Brandhol.  

2. Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet. 

 

Tiltaket utføres i 2015 og 2016. Total kostnad beregnet til kr 22 350 000. Kostnadene/tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Rådmannen innstiller på alternativ 2 i rapport ‘Budsjettkostnad for oppgradering av Solbjøra 

VBA’, med tillegg foreslått og vedtatt i utvalg for hovedplan vann:  

 

1. Det legges inn kostnad for 1000 m3 basseng på Solbjøra og 600 m3 basseng i området 

Brekken – Brandhol.  

2. Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet. 

 

Tiltaket utføres i 2015 og 2016. Total kostnad beregnet til kr 22 350 000. Kostnadene/tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019.  

 

 

PS 72/15 Tertialrapport per 30.04.2015 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapport pr 30.04.2015 tas til orientering.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Økonomisjefen orienterte.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Tertialrapport pr 30.04.2015 tas til orientering.  
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PS 73/15 Budsjettkorrigeringer - juni 2015 

Rådmannens innstilling 

 

1. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Skolefaglig rådgiver   390 000 

Servicekontor 

 

 220 000 

Helse og omsorg (HELO)   1 307 000 

Helse og omsorg (HELO), tilsk. ressurskr. brukere 1 486 000  

NAV 

 

 350 000 

Teknisk, samfunn og utvikling, omorg. renhold   2 832 000 

Eidsvåg barne- og ungdsomsskole, omorg. renhold 848 000  

Indre Nesset barne- og ungd.skole, omorg. renhold 908 000  

Barnehagene, omorg. renhold 308 000  

Helse og omsorg, omorg. renhold 755 000  

Kultur, omorg. renhold 13 000   

Bruk av disposisjonsfond 781 000   

Balanse 5 099 000 5 099 000 

 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 0 1 300 000 1 300 000 *1 300 000 

600288 Eidsvåg sentrum 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  2 800 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 økes med kr 2 800 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Øke kompensasjon for merverdiavgift:  kr      300 000  

Øke bruk av lånemidler:    kr   2 500 000 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Ass. rådmann og økonomisjefen orienterte.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

1. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Skolefaglig rådgiver   390 000 

Servicekontor 

 

 220 000 

Helse og omsorg (HELO)   1 307 000 

Helse og omsorg (HELO), tilsk. ressurskr. brukere 1 486 000  

NAV 

 

 350 000 

Teknisk, samfunn og utvikling, omorg. renhold   2 832 000 

Eidsvåg barne- og ungdsomsskole, omorg. renhold 848 000  

Indre Nesset barne- og ungd.skole, omorg. renhold 908 000  

Barnehagene, omorg. renhold 308 000  

Helse og omsorg, omorg. renhold 755 000  

Kultur, omorg. renhold 13 000   

Bruk av disposisjonsfond 781 000   

Balanse 5 099 000 5 099 000 

 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 0 1 300 000 1 300 000 *1 300 000 

600288 Eidsvåg sentrum 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  2 800 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 økes med kr 2 800 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Øke kompensasjon for merverdiavgift:  kr      300 000  

Øke bruk av lånemidler:    kr   2 500 000 

 

 

 


