
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 05.10.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 14:30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører 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 
Kari Petrine Fitje Øverås MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 Det ble enighet om at rådmannen kaller inn til budsjettarbeidsmøte torsdag 02.11.2017 kl. 
09:00. 

 Praktisk informasjon om TV-aksjonen 2017 ble gitt. 
 Prosessen for videre arbeid i lokaldemokratigruppa i Nye Molde kommune ble diskutert. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli (sak 80) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Økonomisjef 
Politisk sekretær 
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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 78/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 31.08.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 31.08.2017 ble godkjent og signert.  
 
 

PS 79/17 Referatsaker 

RS 23/17 Revisjonsrapport 2017.008.R.miljodir Real Alloy Raudsand 

RS 24/17 Kopi - Tilbakemelding på prøveperiode for Real Alloy Raudsand og varsel om endring av tillatelsen 

RS 25/17 Kopi av brev til Riksrevisjonen - Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 

RS 26/17 Kopi av brev til Bergmesteren Raudsand AS - Vedtak om tvangsmulkt - sluttføring av deponi 1 

RS 27/17 Kopi av brev til Norges Småkraftverk AS - Skorga kraftverk i Nesset kommune - klassifisering av dam 
og vannvei 

RS 28/17 NAVs pressemelding arbeidsmarkedet nr. 8/2017 - lågaste arbeidsløyse på 2 år 

RS 29/17 NAVs pressemelding arbeidsmarkedet nr. 9/2017 - stabil arbeidsløyse 

RS 30/17 Kopi - Beklagelse av feilinformasjon i oversendt bekymringsmelding  

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

./. RS 30/17 - Kopi av brev av 03.10.2017 fra Sunndal kommune – Beklagelse av feilinformasjon i oversendt 
bekymringsmelding -  ble ettersendt 05.10.2017. 
 
Ordføreren orienterte. 
 
Til RS 26/17 – Kopi av brev til Bergmesteren Raudsand AS – Vedtak om tvangsmulkt – sluttføring av deponi 
1: 
 
 Svein Roset la frem følgende forslag til uttale: 
  

Nesset Formannskap viser til brev av 21.09.2017 fra Miljødirektoratet der det vises til pålegg av 
19.november 2013 med endring av 24.juli 2015, og krav om avslutning av deponi 1 innen 1.oktober 
2018.  
Videre vises det til at Miljødirektoratet skriver følgende:  
« All oppfølging av avslutning av deponi 2 skjer som egen sak.»  
I vedtaket av 19. mars 2013, stilte direktoratet nærmere krav til avslutningen og etterdriften av deponi 
1. Et av kravene er at Bergmesteren Raudsand AS ved avslutningen av deponiet skal bruke så lite 
masser som mulig for å oppnå den ønskede landskapseffekten. Et annet krav er at toppdekket skal 
bygges opp med tett dekke med gassdrenering, slik det var beskrevet i avslutningsplanen. Direktoratet 
ga i vedtaket Bergmesteren Raudsand AS tillatelse til å benytte lett forurensede masser som erstatning 
for rene masser ved avslutning av deponiet. Dersom det ikke er mulig å få tak i egnede, lettere 
forurensede masser som kan erstatte rene masser til sluttarrondering av deponiet, må det benyttes 
rene masser. alternativ 2.  
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Eventuelle lett forurensede masser skal ifølge vedtaket tilfredsstille mottakskriteriene for lett 
forurensede masser som kan legges på deponier for inert avfall (jf. avfallsforskriften kap.9, vedlegg 
II). I tillegg ble det stilt krav om at innholdet av miljøgifter ikke skal overskride grenseverdiene for 
helsebasert tilstandsklasse 3 i direktoratets veileder TA 2553. Dette siste kravet ble trukket i vårt 
vedtak av 24. juli 2015. Forutsetningen for pålegget om gjennomføring av avslutningstiltak for deponi 
1 var at dette skulle avsluttes så raskt som mulig. Miljødirektoratet finner det derfor uheldig at endelig 
sluttarrondering av deponi 1 fortsatt ikke er gjennomført. Nå ønsker vi å sikre at deponiet blir endelig 
avsluttet slik at avrenningen fra deponiet begrenses og området istandsettes for ny bruk.»  
Nesset Formannskap viser til RS sak nr. 18/17.om samme sak i Nesset kommunestyre 14.sept.2017.  
Nesset kommunestyre gjorde i sak PS 35/17 18, mai 2017 vedtak med uttale til Miljødirektoratet 
omkring etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand.  
Nesset kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene 
på Bergmesteren, som blant annet vil føre til overdekning av sekkene med møllestøv som ligger i 
området. For at utslippene til de gamle gruvene skal bli ubetydelige krever Nesset kommune at det 
stilles krav om dobbel bunntetting, spesielt under de gamle møllestøvsekkene.  
 
1. Nesset kommunestyre stiller spørsmål om alternative og mer miljøvennlige løsninger for å sikre 
deponiet av lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand. Staten må også ta ansvar for 
opprydding på egen grunn.  
 
2. Nesset kommunestyre understreker følgende fra NorConsult sin utredning. Følgende avfall skal ikke 
være tillatt å deponere: - Biologisk nedbrytbare avfall med visse strenge unntak. - Farlig avfall, 
avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) - Avfall med innhold som 
overskrider grenseverdien i avfallsforskriften kap. 11, vedlegg II - Smittefarlig avfall - Radioaktivt 
avfall  
 
3. Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann i 
fangdammen.  
 
4. Kravene til finansiering for sikring av etterdrift beskrevet som minimum 30 år etter avslutning av 
deponiet, finansiering av fond slik det fremgår av pkt. 7.7, s. 36 i NorConsults utredning.  
 
5. Unntak som siste avsnitt i pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «I noen tilfeller vil en kunne bruke 
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser, opp til og med 
tilstandsklasse 5».  
 
Nesset Formannskap viser til at kommunestyrets forutsetninger i sak PS 35/17 ikke ser ut til å 
oppfylles i den planlagte avslutning av deponi 1 og videre arbeide med deponi 2.  
Det vises til at Miljødirektoratet må avklare kravet til dobbel bunntetting og toppdekket skal bygges 
opp med tett dekke mot gassdrenering.  
Videre at Staten må ta ansvar for opprydding på egen grunn.  
Nesset kommunestyre har stilt spørsmål om mer miljøvennlige løsninger for å sikre lagrede masser i 
dagbruddet i Bergmesteren Raudsand.  
Nesset Formannskap stiller derfor krav om at Miljødirektoratet i dialog med Nesset kommune viser 
vilje til å komme kommunen i møte på ovennevnte forutsetninger.  
I denne sammenheng også, ut fra den lange tid som er gått i deponisaken, kommer til en avklaring 
omkring statlig finansiering / økonomisk bidrag til opprydding av deponiene på Raudsand.  
Nesset kommune har en klar forventning til at staten ut fra ovenstående vil komme med bevilgninger 
som skal bidra til best mulig løsning både tidsmessig og miljømessig.  

 
Rosets forslag fikk 3 stemmer og falt. 3 stemte imot, ordførerens dobbeltstemme var avgjørende.  
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 80/17 Økonomi- og finansrapportering per 31.8.2017 (2. tertial) 

Rådmannens innstilling 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2017 tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2017 tas til orientering. 
 
 

PS 81/17 NOS ombygging demens - Uforutsette krav til utførelsen 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav til 
utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000 inkl mva, 
bevilgningen gis i 2017. 
Bevilgningen dekkes av økte tilskuddssatser fra Husbanken. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav til 
utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000 inkl mva, 
bevilgningen gis i 2017. 
 
Bevilgningen dekkes av økte tilskuddssatser fra Husbanken. 
 
 

PS 82/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Status 

Rådmannens innstilling 

Nesset formannskap tar saken til etterretning, og det bes om at arbeidet med planlegging av omsorgsboliger, 
samt lokaler til hjemmetjeneste, legesenter og tannhelsesenter, lokalisert på tomt ved kommunehuset, holder 
frem.  
 
Prosjektet innarbeides i økonomiplan for 2018 – 2021.  

 
Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  
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Det ble enighet om at saken også meldes opp til behandling i kommunestyret 19.10.2017. 
 
Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Nesset formannskap tar saken til etterretning, og det bes om at arbeidet med planlegging av omsorgsboliger, 
samt lokaler til hjemmetjeneste, legesenter og tannhelsesenter, lokalisert på tomt ved kommunehuset, holder 
frem.  
 
Prosjektet innarbeides i økonomiplan for 2018 – 2021.  
 
 

PS 83/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner -  høring 

Rådmannens innstilling 

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner legges ut til høring. 
Høringsfrist 15.11. 2017. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner legges ut til høring. 
Høringsfrist 15.11. 2017. 
 
 

PS 84/17 Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
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PS 85/17 Innspill - Aktuelle samferdselsprosjekter i ROR-kommunene 

Rådmannens innstilling 

Det vises til skjema for aktuelle samferdselsprosjekter som bør tas med i en «regional transportplan» som 
Romsdal regionråd (ROR) skal utarbeide.  
Innspill til aktuelle prosjekter fremgår av saksutredningen.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til skjema for aktuelle samferdselsprosjekter som bør tas med i en «regional transportplan» som 
Romsdal regionråd (ROR) skal utarbeide.  
 
Innspill til aktuelle prosjekter fremgår av saksutredningen. 
 
 

PS 86/17 Oppsigelse av avtale om biblioteksamarbeid med Sunndal 
folkebibliotek 

Rådmannens innstilling 

Avtale om samarbeid mellom Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek blir sagt opp i tråd med 
bestemmelsane i avtalens pkt. 8 innan utgangen av 2017.  
For å oppretthalde krav til kompetanse etter Biblioteklova blir fagleg samarbeid retta mot Midsund 
folkebibliotek og Molde bibliotek. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Avtale om samarbeid mellom Sunndal folkebibliotek og Nesset folkebibliotek blir sagt opp i tråd med 
bestemmelsane i avtalens pkt. 8 innan utgangen av 2017.  
For å oppretthalde krav til kompetanse etter Biblioteklova blir fagleg samarbeid retta mot Midsund 
folkebibliotek og Molde bibliotek. 
 
 

PS 87/17 Reglar for utleige og bruk av Nessethallen 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017  

Utvalget fremmet forslag til endring i rådmannens innstilling, 1.avsnitt: 
Lag, foreiningar og andre som driv med frivillig aktivitet i Nesset skal kunne bruke Nessethallen 
vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for barn og unge. 

Enstemmig vedtatt. 
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Utvalget fremmet følgende forslag til tillegg til rådmannens innstilling: 
Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at kulturleder kommer med forslag til reglement og kaller inn til 
ett arbeidsmøte i løpet av oktober. 
 

 Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017 

 Lag, foreiningar og andre som driv med frivillig aktivitet i Nesset skal kunne bruke Nessethallen 
vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for barn og unge. 

 Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom formålet 
med bruken av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle arrangørar som 
leiger.  

 Det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka arrangement som 
konfirmasjonar og selskap.  

 Leigesatsar blir fastsatt av administrasjonen og skal i hovudsak dekke utgifter til reinhald.Utvalg for 
oppvekst og kultur ønsker at kulturleder kommer med forslag til reglement og kaller inn til ett 
arbeidsmøte i løpet av oktober. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Det ble enighet om følgende utsettelsesforslag: 
 

Administrasjonen utarbeider reglement for utleie og bruk av Nessethallen, før saken sendes tilbake til 
utvalg for oppvekst og kultur for ny behandling.  

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Administrasjonen utarbeider reglement for utleie og bruk av Nessethallen, før saken sendes tilbake til utvalg 
for oppvekst og kultur for ny behandling.  
 
 

PS 88/17 Romsdal Sparebank - valg av medlemmer til generalforsamlingen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 24.08.2017 fra Nesset Sparebank om valg av medlem og varamedlem til Romsdal 
Sparebanks generalforsamling for perioden 2018-2021.  
 
Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges................... 
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges..................... 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Ordføreren fremmet følgende forslag. 
 

Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges ordfører Rolf Jonas Hurlen. 
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges varaordfører Edmund 
Morewood.  

 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til brev av 24.08.2017 fra Nesset Sparebank om valg av medlem og varamedlem til Romsdal 
Sparebanks generalforsamling for perioden 2018-2021.  
 
Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges ordfører Rolf Jonas Hurlen  
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges varaordfører Edmund Morewood.  
 
 

PS 89/17 Interkommunal kystsoneplan for Nordmøre - 2. gangs offentlig 
ettersyn 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vedtar i samsvar med PBL § 9-3, jf. § 11-4, at forslag til interkommunal plan for 
sjøområdene på Nordmøre sendes på andre gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.   
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Nesset kommune vedtar i samsvar med PBL § 9-3, jf. § 11-4, at forslag til interkommunal plan for 
sjøområdene på Nordmøre sendes på andre gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.   
 
 

PS 90/17 Planstrategi for Nesset kommune 2017 - 2020 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 legges forslag til planstrategi for Nesset kommune 2018 – 2020 
ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Nesset kommune tar i løpet av 2018 initiativ til å starte arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen 
for Nye Molde kommune.  

 
Helse- og omsorgsplan for Nesset revideres i løpet av 2018. 
Klima- og energiplan for Nesset revideres i løpet av 2018. 
 
Hovedplan for vann og avløp utarbeides i løpet av 2018. 
Vedlikeholdsplan for kommunale veier utarbeides i løpet av 2018. 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 legges forslag til planstrategi for Nesset kommune 2018 – 2020 
ut til offentlig ettersyn. 
 
Nesset kommune tar i løpet av 2018 initiativ til å starte arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen for Nye 
Molde kommune.  
 
Helse- og omsorgsplan for Nesset revideres i løpet av 2018. 
Klima- og energiplan for Nesset revideres i løpet av 2018. 
 
Hovedplan for vann og avløp utarbeides i løpet av 2018. 
Vedlikeholdsplan for kommunale veier utarbeides i løpet av 2018. 
 
 

PS 91/17 GID 060/028 - Bygging av garasje - Klagebehandling 

Rådmannens innstilling 

Det vises til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 40/17 med møtedato 04.05.2017.  
Vedtaket opprettholdes med følgende endringer: 

 Mønehøyden skal ikke overstige 5,8 meter. 
 Det settes som vilkår at bygget ikke kommer i konflikt med avløpsledning i grunnen. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Anders Torvik fremmet følgende forslag 
 
 Vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 40/17, møtedato 04.05.2017, opprettholdes. 

Det settes som vilkår at bygget ikke kommer i konflikt med avløpsledning i grunnen. 
 
Torviks forslag ble satt opp mot rådmannens innstiling. Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
Torviks forslag fikk 2 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 40/17 med møtedato 04.05.2017.  
Vedtaket opprettholdes med følgende endringer: 

 Mønehøyden skal ikke overstige 5,8 meter. 
 Det settes som vilkår at bygget ikke kommer i konflikt med avløpsledning i grunnen. 

 
 

PS 92/17 GID 108/006/002 - Oppføring av mur - Klagebehandling 

Rådmannens innstilling 

Det vises til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 29/17 med møtedato 04.04.2017 og opprettholder 
vedtaket:  
 

Nesset kommune viser til søknad datert 25/4-16 og til § 29-4 3.ledd bokstav b) i plan og bygningsloven 
og gir tillatelse til å plassere støttemuren ca. 1 m fra byte mot nabo Egil Nerland. 
Kommunen mener tiltaket er et såkalt «mindre tiltak» som omfattes av §29-4 3.ledd bokstav b) i plan og 
bygningsloven.  
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Saken sendes til videre til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 29/17, med møtedato 04.04.2017.Vedtaket opprettholdes:  
 

Nesset kommune viser til søknad datert 25/4-16 og til § 29-4 3.ledd bokstav b) i plan og bygningsloven 
og gir tillatelse til å plassere støttemuren ca. 1 m fra byte mot nabo Egil Nerland. 
Kommunen mener tiltaket er et såkalt «mindre tiltak» som omfattes av §29-4 3.ledd bokstav b) i plan og 
bygningsloven.  

 
Saken sendes videre til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
 

PS 93/17 GID 003/011 - Fradeling av to parseller - Dispensasjon 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 14.05.16. 
 
Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om å få fradele to parseller fra eiendommen GID 004/011, 
merket B og D. 
Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å fradele to hyttetomter i et område satt av til LNF i 
kommuneplanens arealdel.  Omsøkte parseller ligger i kort avstand fra planområdet der det er godkjent 
reguleringsplan for fritidsbebyggelse. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til søknad av 14.05.16. 
Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om å få fradele to parseller fra eiendommen GID 004/011, 
merket B og D. 
Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å fradele to hyttetomter i et område satt av til LNF i 
kommuneplanens arealdel.  Omsøkte parseller ligger i kort avstand fra planområdet der det er godkjent 
reguleringsplan for fritidsbebyggelse. 
 
 

PS 94/17 Dispensasjon - Festetomt - GID 035/013 - Pumpestasjon 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad 23.09.2016. 
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-
sone til opprettelse av festetomt under eiendom GID 035/013, ved Tovenkrysset,  
Arealet er tomt for etablert pumpestasjon med atkomst, knyttet drikkevannsledningen til Raudsand.    
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.  
Det gis dispensasjon da det ligger vesentlige samfunnsinteresser til grunn for å sikre god og sikker 
vannforsyning til Raudsand.  Det legges til grunn at sektormyndighetene ikke har merknader til opprettelse av 
festetomt for pumpestasjonen 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til søknad 23.09.2016. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-
sone til opprettelse av festetomt under eiendom GID 035/013, ved Tovenkrysset. 
Arealet er tomt for etablert pumpestasjon med atkomst, knyttet drikkevannsledningen til Raudsand.    
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.  
Det gis dispensasjon da det ligger vesentlige samfunnsinteresser til grunn for å sikre god og sikker 
vannforsyning til Raudsand.  Det legges til grunn at sektormyndighetene ikke har merknader til opprettelse av 
festetomt for pumpestasjonen 
 
 

PS 95/17 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 043/001 - Tilleggsareal 
boligtomt 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 20.05.2017, om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 043/001. 
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 043/001. 
Omsøkte parsell skal benyttes sammen med eksisterende matrikkelenhet GID 043/003.    
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende naust samt areal til bygging av garasje 
for eiendommen GID 043/003.   
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 i et område som ikke anses å være aktuelt å tillate 
ytterligere boligbebyggelse. Av den grunn kan det aksepteres en større boligtomt i området.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til søknad av 20.05.2017, om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen, GID 043/001. 
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 043/001. 
Omsøkte parsell skal benyttes sammen med eksisterende matrikkelenhet GID 043/003.    
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende naust, samt areal til bygging av garasje 
for eiendommen GID 043/003.   
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 i et område som ikke anses å være aktuelt å tillate 
ytterligere boligbebyggelse. Av den grunn kan det aksepteres en større boligtomt i området.  
 
 


