
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 24.01.2018 

Tidspunkt: 09:00-13.00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Toril Melheim Strand MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Ståle Alme Toril Melheim Strand INNB 

 
Merknader 

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte om status for gang- og sykkelveg til Rød. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset Rådmann 
Hege Frisvold Politisk sekretær 
Hildegunn Kvernberg Blø Politisk sekretær 
Hogne Frydenlund (orienteringssak) Plan-/miljøvernleder 
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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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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/18 Referatsaker   

RS 1/18 Vilkårsrevisjon Aura - oppdatert informasjon  2008/40 

RS 2/18 GID 108/006 - Vedtak i klagesak - søknad om oppføring av støttemur  2016/508 

RS 3/18 Klagesak etter plan- og bygningsloven - oppfylling i sjø- og 
landområde - GID 021/024 

 2016/650 

RS 4/18 Forskrift om sammenslåing av Molde, Midsund og Nesset kommune  2017/1529 

RS 5/18 Høring - Inndeling i namsdistrikt i Møre og Romsdal  2018/19 

RS 6/18 Kopi av brev til Stortingets president - Svar på spørsmål nr 544 til 
skriftlig besvarelse 

 2017/1001 

PS 3/18 Klage - F 093/13 - Fradeling to parseller - GID 004/011  2016/693 

PS 4/18 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 100/003 - Fritidseiendom 
Hanset 

 2017/145 

PS 5/18 GID 099/002- Dispensasjon - Fradeling av parsell  2017/837 

PS 6/18 GID 058/001 - Fradeling av parsell - Boligtomt - Dispensasjon  2017/395 

PS 7/18 Debatthefte - KS spør, hovedoppgjøret 2018, IA, pensjon og 
bemanningsnormer 

 2017/1413 

 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018:  

Protokoll fra formannskapets møte 7.12.16 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2018: 

Protokoll fra formannskapets møte 7.12.16 ble godkjent og signert. 
 

PS 2/18 Referatsaker 

RS 1/18 Vilkårsrevisjon Aura - oppdatert informasjon 

RS 2/18 GID 108/006 - Vedtak i klagesak - søknad om oppføring av støttemur 

RS 3/18 Klagesak etter plan- og bygningsloven - oppfylling i sjø- og landområde - GID 021/024 

RS 4/18 Forskrift om sammenslåing av Molde, Midsund og Nesset kommune 

RS 5/18 Høring - Forslag til inndeling i namsdistrikt - Møre og Romsdal 

RS 6/18 Kopi av brev til Stortingets president - Svar på spørsmål nr 544 til skriftlig besvarelse 
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Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Til RS 1/18 
Ordfører orienterte om Aurarevisjonen – historie og status. Formannskapet tok orienteringen til etterretning.  
 
Til RS 5/18: 
Det ble enighet om å gi følgende uttale vedrørende inndeling i namsdistrikt i Møre og Romsdal politidistrikt: 
 

Det vises til høringsbrev av 5.1.2018 fra Politimesteren i Møre og Romsdal om ny inndeling av 
namsdistrikt, hvor det blant annet sies – sitat: 
 
«For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker 
inndelingen i namsdistrikt, håndteres med grensejustering av namsdistrikt i forkant av ikrafttredelse.» 
 
Vi viser til Nesset kommunestyre sin uttale av 16.2.2017 hvor vi ønsker at Nesset skal være en del av 
Molde politistasjonsdistrikt. 
 
Nesset kommune danner ny kommune sammen med Midsund og Molde fra 1.1.2020. Vi fastholder 
derfor fortsatt vårt ønske for Nesset om at nams- og lensmannsdistriktet skal være en del av Molde 
politidistrikt. 
 
Nesset kommune er også opptatt av at namsmannstjenestene bli ivaretatt gjennom ordningen med 
politikontakt og faste kontordager i Nesset med virkning fra 1. april 2018.  
 

Uttalen oversendes Nesset kommunestyre og Fellesnemnda for nye Molde kommune for behandling.  
 
Referatsakene for øvrig tas til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2018 

Det ble enighet om å gi følgende uttale vedrørende inndeling i namsdistrikt i Møre og Romsdal politidistrikt 
(RS 5/18): 
 

Det vises til høringsbrev av 5.1.2018 fra Politimesteren i Møre og Romsdal om ny inndeling av 
namsdistrikt, hvor det blant annet sies – sitat: 
 
«For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker 
inndelingen i namsdistrikt, håndteres med grensejustering av namsdistrikt i forkant av ikrafttredelse.» 
 
Vi viser til Nesset kommunestyre sin uttale av 16.2.2017 hvor vi ønsker at Nesset skal være en del av 
Molde politistasjonsdistrikt. 
 
Nesset kommune danner ny kommune sammen med Midsund og Molde fra 1.1.2020. Vi fastholder 
derfor fortsatt vårt ønske for Nesset om at nams- og lensmannsdistriktet skal være en del av Molde 
politidistrikt. 
 
Nesset kommune er også opptatt av at namsmannstjenestene bli ivaretatt gjennom ordningen med 
politikontakt og faste kontordager i Nesset med virkning fra 1. april 2018.  
 

Uttalen oversendes Nesset kommunestyre og Fellesnemnda for nye Molde kommune for behandling.  
 
Referatsakene for øvrig tas til orientering. 
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PS 3/18 Klage - F 093/13 - Fradeling to parseller - GID 004/011 

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Vises til brev av 02.11.2017 og møtebok f-sak 093/17. 
 
Nesset kommune mener fremtidig hyttebygging på eiendommen GID 004/011 må avklares gjennom en 
reguleringsplanprosess. Dette er krav som Nesset kommune har stilt tidligere ved tilsvarende sak om 
hytteutbygging i nærområdet. Nesset kommune opprettholder vedtak fattet i  
f-sak 093/011. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til sluttbehandling.  
 
 

PS 4/18 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 100/003 - Fritidseiendom 
Hanset 

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Vises til søknad, 16.01.2017 oppretting av grunneiendom fra GID 100/003, ca 0,650 dekar.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra reguleringsplan Hanset Grustak 
til oppretting av grunneiendom fra eiendommen GID 100/003.  
 
Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen da det dreier seg om fradeling av hageareal rundt eldre våningshus 
som skal nyttes til fritidsbolig.  
 
Det gis dispensasjon da fradelingen ikke medføre vesentlige ulempe for landbruksinteressene. 
 
Det legges til grunn at Norconsult AS har vurdert løsmasseskredfaren i området.  
 
 

PS 5/18 GID 099/002- Dispensasjon - Fradeling av parsell 

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Vises til søknad av 28.06.2017. 
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I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Vistdal sentrum til 
arealoverføring inntil 500 m2 som er regulert til landbruksformål. 
 
Nesset kommune mener fordelene for å gi dispensasjon er større enn ulempene.  
 

- Omsøkte areal anses å være randsone inn mot dyrkamark.  
- Det dreier seg om inntil 0,5 dekar  
- Vil gi mulighet for å endre «snarveitraséen» fra boligeiendommen og ned til naustrekka slik at 

krysningspunkt over Gauprørveien skjer lengre øst for fjøset.  
 
 

PS 6/18 GID 058/001 - Fradeling av parsell - Boligtomt - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Rådmannen endret sin innstilling ved å ta ut nest siste avsnitt. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig 
vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Vises til søknad av 03.04.2017, om oppretting av grunneiendom, ca. 2 dekar, fra eiendommen  
GID 058/001.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-
sone til oppretting av ny grunneiendom, 2 dekar, fra eiendommen GID 058/001, til boligformål. 
 
Det gis dispensasjon da Nesset kommune mener fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
Det legges til grunn; 

- Det anses å være tilfredsstillende gang- og sykkelveiforbindelse langs FV 660 inn til Eidsvåg sentrum 
- Omsøkte areal er ikke i konflikt med landbruksinteresser 
- Omsøkte areal ligger nær inntil annen boligbebyggelse 
- Sektormyndighetene har ikke varselet innsigelse til omsøkte areal 

 
Vilkår: Før fradeling kan skje må det foreligge tillatelse fra Statens vegvesen om utvidet bruk av avkjørselen. 
Det er partene som er ansvarlig å søke om utvidet bruk.  
 
 

PS 7/18 Debatthefte - KS spør, hovedoppgjøret 2018, IA, pensjon og 
bemanningsnormer 

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap - 24.01.2018  

1. Formannskapet slutter seg til de synspunkter som fremkommer i saksutredningen på de enkelte spørsmål i 
KS debatthefte 2018. 

2. Kommunens representanter anmodes å videreføre disse synspunkter ved deltakelse på KS sin 
strategikonferanse.  
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