
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 07.03.2013

Tidspunkt: 09:00 14:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Leder H
Edmund Morewood Nestleder SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad 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
Audhild Nauste påpekte at hun hadde fått sakene på lørdag og at det er for sent. Rådmannen 
beklaget.

Knut Arne Vike fra Nesset Kraft AS orienterte om bredbåndutbygging. Mardølafondet v/ leder 
Jostein Øverås og sekretær John Walseth deltok under orienteringen. 
Ordfører konkluderte med at han ønsket en sak til behandling i formannskapet i april/mai om 
finansiering av fiber fra Eresfjord til Eikesdal.

Mellvin Steinsvoll tok opp samferdsel og behovet for å gjøre noe for å få i gjennom prosjekter 
som berører vår kommune. Svein Roset var innkalt til møtet. Roset vil ta med signalene fra 
formannskapet videre inn i Samspleis. Det lages et notat til Roset i saken.
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Lynn Brakstad stilte spørsmål om politivedtektene. Saken om politivedtektene kommer som 
sak til formannskapet i løpet av våren.

Mellvin Steinsvoll har fått 3 telefoner om Raudsand. Røyk, støv og lukt er som før. 
Ordfører vil forsøke å få til et møte mellom bedriften og formannskapet.

Rådmannen og økonomisjef orienterte om regnskapet for 2012 før revisors behandlin

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Husby Rådmann
Bjørn Stensjø Ass. rådmann

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 15/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 16/13 Referatsaker

RS 5/13 Møtereferat av 1.3.2013 om fastsetting av kraftpris 2013 
og 2014 til sluttbrukere i Nesset

2012/797

RS 6/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 
2014

2013/69

PS 17/13 Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og 
rasjonell helhetlig drift av barnehage, barneskole og 
kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i 
Eidsvåg barnehage.

2010/917

PS 18/13 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset -
endring

2012/1401

PS 19/13 Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen

2012/1006

PS 20/13 Investeringsbudsjettet for 2013 - regulering 2012/640

PS 21/13 Oppstart av planarbeid - Boligområde i Eresfjord 2011/541

PS 22/13 Klage på tomtepris, Furulund boligfelt 2012/1107

PS 23/13 Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal 2012/1081

PS 24/13 Parkeringsplass ved Nesset prestegard - GID 059/001 -
Dispensasjon fra kommuneplanen

2012/1306

PS 25/13 Fradeling av parsell - GID 079/006 - Oddmund 
Austigard - Dispensasjon fra kommuneplanen

2012/1288

PS 26/13 Offentlig ettersyn - Planprogram for Interkommunal plan 
for Romsdalsfjorden

2012/461

PS 27/13 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning
(saken ble ettersendt 05.03.13)

2008/1120

PS 15/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 24.01.2013 ble godkjent og signert



Side 4 av 15

Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Protokoll fra formannskapets møte 24.01.2013 ble godkjent og signert

PS 16/13 Referatsaker

RS 5/13 Møtereferat av 1.3.2013 om fastsetting av kraftpris 2013 og 2014 til sluttbrukere i 
Nesset

RS 6/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Referatsakene ble tatt til orientering

Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Referatsakene ble tatt til orientering

PS 17/13 Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell 
helhetlig drift av barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter 
lukking av avvik i Eidsvåg barnehage.

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, 
fleksibilitet og antall barn. 

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet 
flyttes over til Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet. 

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet 
til elevene fra Mellomtrinnet. 

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12)
Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 mill til kr. 11,250 mill i 2014 for 
fullfinansiering av prosjektet.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi 
Kulturskolen langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer 
profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om 
disponering/sambruk av lokaler.
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7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes 
av arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Edmund Morewood fratrådte som inhabil.

Kari Petrine F.Øverås ba om gruppemøte.

Senterpartiet ved Kari P. F. Øverås fremmet følgende forslag:

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 
12a

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab bygges dagens barnehage om 
kombinert med 1. etasjes bygg på tidligere gymsal ved barnetrinnet.

3. Utgår

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye lokaler til en 2 avdelings barnehage.

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye barnehageavdelinger er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr 3 mill i 2013 og kr 12 650 mill i 2014

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud. Det 
inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk 
av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele 
byggeperioden.

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, 
godkjennes av arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Rådmannens forslag ble satt opp mot Senterpartiets forslag og stemt over punktvis.

Pkt 1 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 2 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 3 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 4 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 5 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 6 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 7 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
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Pkt 8 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 9 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. 

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet 
flyttes over til Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet. 

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet til 
elevene fra Mellomtrinnet. 

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12)
Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 mill til kr. 11,250 mill i 2014 for 
fullfinansiering av prosjektet.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk 
av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

PS 18/13 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset - endring

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.02.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.02.2013

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:
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1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, 
og fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, 
og fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

PS 19/13 Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord Folkehøgskole, 
freds- og menneskerettskolen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Nesset stiller seg bak vedlagde søknad til Kunnskapsdepartementet om å få 
opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Kommunestyret ser utvikling av 
ein ny folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen, Bjørnstjerne Bjørnson, sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde.

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av eit eigarselskap som kan stå for 
overtaking av Eira Gjestegård, renovering og nødvendig nybygg til lokale for folkehøgskolen. Eit 
slikt selskap skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på søknaden. 

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av ei stifting som skal drive Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Stiftinga skal leige, eventuelt kjøpe, skolebygga
som lokale for folkehøgskolen. Ei slik stifting skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har 
svara ja på søknaden. 

Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire offentlege og private samarbeidspartar 
som vil bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det beste innhaldet og utan altfor høg 
husleige.
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Rådmannen får fullmakt til å forbetre søknaden og til å skaffe nødvendige vedlegg fram til 
søknadsfristen 1. april.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble einstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Kommunestyret i Nesset stiller seg bak vedlagde søknad til Kunnskapsdepartementet om å få 
opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Kommunestyret ser utvikling av 
ein ny folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen, Bjørnstjerne Bjørnson, sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde.

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av eit eigarselskap som kan stå for 
overtaking av Eira Gjestegård, renovering og nødvendig nybygg til lokale for folkehøgskolen. Eit 
slikt selskap skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på søknaden. 

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av ei stifting som skal drive Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Stiftinga skal leige, eventuelt kjøpe, skolebygga
som lokale for folkehøgskolen. Ei slik stifting skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har 
svara ja på søknaden. 

Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire offentlege og private samarbeidspartar 
som vil bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det beste innhaldet og utan altfor høg 
husleige.

Rådmannen får fullmakt til å forbetre søknaden og til å skaffe nødvendige vedlegg fram til 
søknadsfristen 1. april.
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PS 20/13 Investeringsbudsjettet for 2013 - regulering

Rådmannens innstilling

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjett for 2013 i henhold til følgende tabell:

Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for 

prosjektet

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000

600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000

600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 299 000 og finansieres slik:

Obligatorisk overføring fra drift til investering (mva 80 pst) kr    440 000
Ubrukte lånemidler kr 2 859 000
Total finansiering kr 3 299 000

Som en konsekvens av ytterligere bevilgning til investeringer endres driftsbudsjettet. Inntektene 
på momskompensasjon økes med kr 550 000. Obligatorisk overføring til investeringsbudsjettet 
økes med kr 440 000. Kr 110 000 avsettes til disposisjonsfond.

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 107 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 107 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjett for 2013 i henhold til følgende tabell:

Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for 

prosjektet
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600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000

600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000

600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 299 000 og finansieres slik:

Obligatorisk overføring fra drift til investering (mva 80 pst) kr    440 000
Ubrukte lånemidler kr 2 859 000
Total finansiering kr 3 299 000

Som en konsekvens av ytterligere bevilgning til investeringer endres driftsbudsjettet. Inntektene 
på momskompensasjon økes med kr 550 000. Obligatorisk overføring til investeringsbudsjettet 
økes med kr 440 000. Kr 110 000 avsettes til disposisjonsfond.

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 107 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 107 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

PS 21/13 Oppstart av planarbeid - Boligområde i Eresfjord

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 starter Nesset kommunen arbeid med å lage 
reguleringsplan for deler av følgende eiendommer GID 093/048, 091/015 og 093/077.
Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med adkomstvei.

Det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av 20.01.12 har gitt aksept for å legge til 
rette for boligtomter på deler av eiendommen GID 093/048. 

Planarbeidet vil ha en totalkostnad på kr 160 000. Det innvilges et tilskudd på kr 100 000 fra 
Kraftfondet. Det søkes om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av resterende beløp.  

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd



Side 11 av 15

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 starter Nesset kommunen arbeid med å lage 
reguleringsplan for deler av følgende eiendommer GID 093/048, 091/015 og 093/077.
Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med adkomstvei.

Det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av 20.01.12 har gitt aksept for å legge til 
rette for boligtomter på deler av eiendommen GID 093/048. 

Planarbeidet vil ha en totalkostnad på kr 160 000. Det innvilges et tilskudd på kr 100 000 fra 
Kraftfondet. Det søkes om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av resterende beløp.  

PS 22/13 Klage på tomtepris, Furulund boligfelt

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 24.1.2013 fra Jeanette Fjøseide og Stian Sjøli.

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 140/12 av 13.12.2012 gis ikke reduksjon på tomterpis 
for tomter som ikke er opparbeidet.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Edmund Morewood fremmet følgende forslag:

Det vises til søknad av 24.01.13 fra Jeanette Fjøseide og Stian Sjøli.

Søkerne gis reduksjon på linje med det som gis for opparbeidede tomter.

Edmund Morewoods forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Det vises til søknad av 24.01.13 fra Jeanette Fjøseide og Stian Sjøli.

Søkerne gis reduksjon på linje med det som gis for opparbeidede tomter.

PS 23/13 Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til vedleggene og gir tillatelse til bygging av kai i Meringdal.
Kommunen setter imidlertid vilkår om at denne kaien også skal kunne brukes av andre hytteeiere 
på strekningen Kvitneset- Meringdal. Vilkåret gjelder og allmennheten.
Kommunen viser her til søknaden der det står at kaien skal kunne brukes av andre som har 
behov.
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Kommunen varsler også at det vil bli ilagt et overtredelsesgebyr på kr 3000,- på grunn av at 
tiltaket er satt i gang før tillatelse er gitt. Det vises her til § 32-8 i plan og bygningsloven.

Tiltakshaver har anledning til å komme med kommentar til overtredelsesgebyret

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Nesset kommune viser til vedleggene og gir tillatelse til bygging av kai i Meringdal.
Kommunen setter imidlertid vilkår om at denne kaien også skal kunne brukes av andre hytteeiere 
på strekningen Kvitneset- Meringdal. Vilkåret gjelder og allmennheten.
Kommunen viser her til søknaden der det står at kaien skal kunne brukes av andre som har 
behov.

Kommunen varsler også at det vil bli ilagt et overtredelsesgebyr på kr 3000,- på grunn av at 
tiltaket er satt i gang før tillatelse er gitt. Det vises her til § 32-8 i plan og bygningsloven.

Tiltakshaver har anledning til å komme med kommentar til overtredelsesgebyret

PS 24/13 Parkeringsplass ved Nesset prestegard - GID 059/001 - Dispensasjon 
fra kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Nesset kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å etablere/utvide eksisterende parkeringsplass ved Nesset 
prestegard. 

Det gis dispensasjon da det anses å være behov for å legge til rette for flere parkeringsplasser i 
området. Det er da mest hensiktsmessig å utvide eksisterende parkeringsplass. Tiltaket bidrar til 
økt trafikksikker tilkomst til Nesset prestegard.      
Det forutsettes følgende forhold;

- at inn- og utkjøring primært foregår ”motsols”.
- at parkeringsplassen blir lagt fint i terrenget og mesteparten av vegetasjonen rundt arealet 

blir bevart. 
- dersom det under opparbeidelse av ny parkeringsplass blir funnet flint etc må arbeidet 

stoppes og kulturavdelinga hos fylkeskommunen kontaktes.  

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Nesset kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å etablere/utvide eksisterende parkeringsplass ved Nesset 
prestegard. 

Det gis dispensasjon da det anses å være behov for å legge til rette for flere parkeringsplasser i 
området. Det er da mest hensiktsmessig å utvide eksisterende parkeringsplass. Tiltaket bidrar til 
økt trafikksikker tilkomst til Nesset prestegard.      
Det forutsettes følgende forhold;

- at inn- og utkjøring primært foregår ”motsols”.
- at parkeringsplassen blir lagt fint i terrenget og mesteparten av vegetasjonen rundt arealet 

blir bevart. 
- dersom det under opparbeidelse av ny parkeringsplass blir funnet flint etc må arbeidet 

stoppes og kulturavdelinga hos fylkeskommunen kontaktes.  

PS 25/13 Fradeling av parsell - GID 079/006 - Oddmund Austigard  -  
Dispensasjon fra kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 16.10.2012 om fradeling av en parsell, ca 60 m2, fra eiendommen GID 
079/012 og fra sameie eid i felleskap av GID 079/003, 006, 009 og 079/012.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 60 m2 areal som tilleggsareal til hyttetomt 079/053.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling av ett mindre areal. Utvidelse av hyttetomten 
vil ikke forringe friluftsinteressene i området da det dreier seg om 1 meter utvidelse i retning mot 
Eikesdalsvatnet. Størsteparten av arealet ligger mot ei kraftlinje.   

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Det vises til søknad av 16.10.2012 om fradeling av en parsell, ca 60 m2, fra eiendommen GID 
079/012 og fra sameie eid i felleskap av GID 079/003, 006, 009 og 079/012.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 60 m2 areal som tilleggsareal til hyttetomt 079/053.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling av ett mindre areal. Utvidelse av hyttetomten 
vil ikke forringe friluftsinteressene i området da det dreier seg om 1 meter utvidelse i retning mot 
Eikesdalsvatnet. Størsteparten av arealet ligger mot ei kraftlinje.   
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PS 26/13 Offentlig ettersyn - Planprogram for Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden

Rådmannens innstilling

Med henvisning til inngått samarbeidsavtale – Om interkommunal plan for Romsdalsfjorden, vil 
Nesset kommune herved fremme planprogram for det videre planarbeidet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 vedtar Nesset formannskap å legge forslag til 
planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden ut til offentlig ettersyn i 6 uker, slik det 
ligger som vedlegg til saken, datert 28.2.2013. 

Planprogrammet blir lagt ut samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeidet.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.03.2013

Med henvisning til inngått samarbeidsavtale – Om interkommunal plan for Romsdalsfjorden, vil 
Nesset kommune herved fremme planprogram for det videre planarbeidet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 vedtar Nesset formannskap å legge forslag til 
planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden ut til offentlig ettersyn i 6 uker, slik det 
ligger som vedlegg til saken, datert 28.2.2013. 

Planprogrammet blir lagt ut samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeidet.

PS 27/13 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning

Rådmannens innstilling

Rådmannen ser positivt på administrasjonens forslag til endringer i planløsningen. Endringen 
medfører at badeplassen ligger litt mer beskyttet ved uvær. Vi får også etablert et større 
toalettbygg og naust enn opprinnelig forutsatt innenfor samme kostnadsramme.

1. Revidert planløsning med strandsone vendt mot nord vedtas.

2. Eksisterende bygning (gårdssaga) bevares. Det etableres toalettbygg og naust i bygget. 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 05.03.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Rådmannen ser positivt på administrasjonens forslag til endringer i planløsningen. Endringen 
medfører at badeplassen ligger litt mer beskyttet ved uvær. Vi får også etablert et større 
toalettbygg og naust enn opprinnelig forutsatt innenfor samme kostnadsramme.

1. Revidert planløsning med strandsone vendt mot nord vedtas.

2. Eksisterende bygning (gårdssaga) bevares. Det etableres toalettbygg og naust i bygget. 


