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Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Audhild Nauste MEDL AP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Arild Svensli Audhild Nauste INNB 

   

 

Merknader 

Ordføreren refererte sitt forslag til høringsuttale, datert 02.09.2015, til 

finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsbeskatningen av arbeidsmaskiner mv. 

i verk og bruk. Et enstemmig formannskap stilte seg bak denne (arkivsak 2015/1039). 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset Ass. rådmann 
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Gunnar Astad (sak 83) 

Vivian Høsteng 

byggesaksbehandler 

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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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 81/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 82/15 Referatsaker   

RS 30/15 Svar på søknad om å få bruke kommunevåpenet til Nesset 

kommune - Eresfjord husflidslag 

 2014/1321 

RS 31/15 Ønske om projektor på eldresenteret  2015/928 

RS 32/15 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Samspleis AS 

21.05.15 - , regnskapets noter og forutsetninger for styrets 

sammensetning 

 2008/1480 

RS 33/15 Kopi - Klassifisering av vannveiene Rangåa og Bruåa - 

Grytten reguleringsområde, Rauma kommune - vedtak 

 2009/413 

RS 34/15 GID 038/013 - Manglende vedlikehold/forfall Odd Sigbjørn 

Silnes 

 2014/1056 

RS 35/15 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - GID 

059/020 

 2014/996 

RS 36/15 Kopi - Klage på vedtak - Eikesdalsvatnet 

landskapsvernområde - Dispensasjon for inntil 30 landinger 

med helikopter på Katthammaren 

 2011/258 

RS 37/15 Kopi -  Klage på vedtak i Dovrefjell Nasjonalparkstyre sak 

47-2015 

 2011/258 

PS 83/15 GID 059/008 - Klage på vedtak- bygging av tilbygg hytte - 

Monica og Pål Ove Hånes 

 2015/76 

PS 84/15 GID 094/002 - Gjenoppbygging av stuehus på Hornskjeret - 

Anne Marie og Kolbjørn Lervoll 

 2010/615 

PS 85/15 GID 023/009 -Dispensasjon fra strandplanregelen-hytte- 

Wenche Blø og Torstein Alstad 

 2015/1054 

PS 86/15 GID 023/038 - Rammetillatelse - nybygg hytte - Hildegunn 

K. og Jan Erik Blø 

 2015/1055 

PS 87/15 GID 030/005 - Arealoverføring av 0,5 daa til GID 030/024 - 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

 2014/1234 

PS 88/15 GID 078/005 - Opprettelse av ny grunneiendom  2013/827 

PS 89/15 Kjøring med minigraver - Meisalfjellet - Utbedring av sti  2014/942 

PS 90/15 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner 

- Finansiering 

 2011/824 

PS 91/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og 

utstyr 

 2015/1235 

PS 92/15 Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter i området rundt 

Aursjøen 

 2009/1150 

PS 93/15 Interkommunalt samarbeid - innkjøp  2008/1636 
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PS 81/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Protokoll fra formannskapets møte 15.06.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Protokoll fra formannskapets møte 15.06.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 82/15 Referatsaker 

RS 30/15 Svar på søknad om å få bruke kommunevåpenet til Nesset kommune - Eresfjord 

husflidslag 

RS 31/15 Ønske om projektor på eldresenteret 

RS 32/15 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Samspleis AS 21.05.15 - , regnskapets noter 

og forutsetninger for styrets sammensetning 

RS 33/15 Kopi - Klassifisering av vannveiene Rangåa og Bruåa - Grytten reguleringsområde, 

Rauma kommune - vedtak 

RS 34/15 GID 038/013 - Manglende vedlikehold/forfall Odd Sigbjørn Silnes 

RS 35/15 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - GID 059/020 

RS 36/15 Kopi - Klage på vedtak - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Dispensasjon for 

inntil 30 landinger med helikopter på Katthammaren 

RS 37/15 Kopi -  Klage på vedtak i Dovrefjell Nasjonalparkstyre sak 47-2015 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Ordføreren orientere. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
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PS 83/15 GID 059/008 - Klage på vedtak- bygging av tilbygg hytte - Monica og 

Pål Ove Hånes 

Rådmannens innstilling 

Nesset Formannskap kan ikke se at det kommer fram opplysninger i klagen som gjør at 

formannskapet endrer sitt vedtak i sak 39/15. 

 

Vedtaket i sak 39/15 opprettholdes. 

 

Klagen sendes over til Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Det ble foretatt befaring før behandling av saken.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset Formannskap kan ikke se at det kommer fram opplysninger i klagen som gjør at 

formannskapet endrer sitt vedtak i sak 39/15. 

 

Vedtaket i sak 39/15 opprettholdes. 

 

Klagen sendes over til Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

 

PS 84/15 GID 094/002 - Gjenoppbygging av stuehus på Hornskjeret - Anne 

Marie og Kolbjørn Lervoll 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad mottatt 27/5-15 og til § 1-8 og § 19-2 i plan og bygningsloven 

og gir dispensasjon fra stranplanregelen og kommuneplanen for å bygge opp igjen ei uteløe på 

Hornsgjerdet i Eresjord.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

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

trådte tilbake.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune viser til søknad mottatt 27/5-15 og til § 1-8 og § 19-2 i plan og bygningsloven 

og gir dispensasjon fra strandplanregelen og kommuneplanen for å bygge opp igjen ei uteløe på 

Hornsgjerdet i Eresfjord.  
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PS 85/15 GID 023/009 -Dispensasjon fra strandplanregelen-hytte- Wenche Blø 

og Torstein Alstad 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 6/7-15 og til § 1-8 i plan og bygningsloven og gir 

Wenche Blø og Torstein Alstad dispensasjon fra strandplanregelen for å bygge ei hytte i tillegg 

til eksisterende hytte på gnr 23/9. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune viser til søknad datert 6/7-15 og til § 1-8 i plan og bygningsloven og gir 

Wenche Blø og Torstein Alstad dispensasjon fra strandplanregelen for å bygge ei hytte i tillegg 

til eksisterende hytte på gnr 23/9. 

 

 

PS 86/15 GID 023/038 - Rammetillatelse - nybygg hytte - Hildegunn K. og Jan 

Erik Blø 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad om rammetillatelse for å bygge hytte på nausttomta 23/38. 

Søknaden er datert 8/7-15. 

 

Det vises også til § 19-2 og § 1-8 i plan og bygningsloven. 

 

Nesset Formannskap gir dispensasjon fra strandplanregelen (§1-8) og kommuneplanen (§ 19-2) 

til tiltaket, oppføring av hytte på nausttomt 23/38. 

 

Det er imidlertid et vilkår før tiltaket blir satt i gang, at avkjørselen oppe ved fylkesveien 

opparbeides i henhold til vedtatt reguleringsplan. Utbygger må ta kontakt med States Vegvesen 

før denne opparbeidelsen starter. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune viser til søknad om rammetillatelse for å bygge hytte på nausttomta 23/38. 

Søknaden er datert 8/7-15. 
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Det vises også til § 19-2 og § 1-8 i plan og bygningsloven. 

 

Nesset Formannskap gir dispensasjon fra strandplanregelen (§1-8) og kommuneplanen (§ 19-2) 

til tiltaket, oppføring av hytte på nausttomt 23/38. 

 

Det er imidlertid et vilkår før tiltaket blir satt i gang, at avkjørselen oppe ved fylkesveien 

opparbeides i henhold til vedtatt reguleringsplan. Utbygger må ta kontakt med States Vegvesen 

før denne opparbeidelsen starter. 

 

 

PS 87/15 GID 030/005 - Arealoverføring av 0,5 daa til GID 030/024 - 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for omdisponering av om lag 480 m², fra LNF-område til boligbebyggelse. Dispensasjon 

kan gis fordi hensynene bak det angitte formål i kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig satt 

til side, og at det etter en samlet vurdering vil være til klart større fordel for gbnr 30/24 at det gis 

dispensasjon enn ulempene vil være for gbnr 30/5. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av 

om lag 480 m² fra gbnr 30/5 til gbnr 30/24. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for omdisponering av om lag 480 m², fra LNF-område til boligbebyggelse. Dispensasjon 

kan gis fordi hensynene bak det angitte formål i kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig satt 

til side, og at det etter en samlet vurdering vil være til klart større fordel for gbnr 30/24 at det gis 

dispensasjon enn ulempene vil være for gbnr 30/5. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av 

om lag 480 m² fra gbnr 30/5 til gbnr 30/24. 

 

 

PS 88/15 GID 078/005 - Opprettelse av ny grunneiendom 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 
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Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Det vises til brev av 06.05.2015 om ny behandling av søknad om fradeling av en parsell, 

ca 0,8 dekar, fra eiendommen GID 078/005. 

 

Søknaden innvilges. Det vises til innsigelser fra Statens vegvesen og krav fra 

fylkesmannen om skredfaglig vurdering. Skulle det bli aktuelt å bygge på denne parsellen 

må ny eier avklare begge disse forholdene.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Det vises til brev av 06.05.2015 om ny behandling av søknad om fradeling av en parsell, ca 0,8 

dekar, fra eiendommen GID 078/005. 

 

Søknaden innvilges. Det vises til innsigelser fra Statens vegvesen og krav fra fylkesmannen om 

skredfaglig vurdering. Skulle det bli aktuelt å bygge på denne parsellen må ny eier avklare begge 

disse forholdene.  

 

 

PS 89/15 Kjøring med minigraver - Meisalfjellet - Utbedring av sti 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e-post fra Bjørn Ketil Myrset.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 

det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra parkeringsplassen og i Meisalfjellet hytteområde 

for å utbedre enkelte fuktige partier av stien.  

Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden frem til 25.09.2015. Det må 

innhentes tillatelse fra grunneierne for gjennomføring av tiltaket.  

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

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

trådte tilbake. 

 

Det ble enighet om følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 

Meisalfjellet hytteforening oppfordres til å en legge en plan for eventuelt videre arbeid 

med opparbeidelse av stier.  

 

Rådmannens innstilling, med formannskapets tillegg, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Det vises til e-post fra Bjørn Ketil Myrset.  
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I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 

det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra parkeringsplassen og i Meisalfjellet hytteområde 

for å utbedre enkelte fuktige partier av stien.  

 

Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden frem til 25.09.2015. Det må 

innhentes tillatelse fra grunneierne for gjennomføring av tiltaket.  

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 

Meisalfjellet hytteforening oppfordres til å en legge en plan for eventuelt videre arbeid med 

opparbeidelse av stier.  

 

 

PS 90/15 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner - 

Finansiering 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-

sak 010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-

sak 010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

 

PS 91/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. 

mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og 

alternativer utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  
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4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-19 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Molde brann- og redningstjeneste v/nestleder beredskap Frode Drågen Myhre, brannmester Bjørn 

Olav Hole og avdelingsleder Vegard Øverås Lied var tilstede og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. 

mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og 

alternativer utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

PS 92/15 Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter i området rundt 

Aursjøen 

Rådmannens innstilling 

Hytter og fritidsboliger i området rundt Aursjøen, Nesset kommune, får redusert 

renovasjonsavgift. Avgiften fastsettes til 30 % av standard husholdningsavgift. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  

 

Det ble ikke fremmet noen alternative forslag.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Renovasjonsavgift for hytter i området rund Aursjøen beholdes uendret. 
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PS 93/15 Interkommunalt samarbeid - innkjøp 

Rådmannens innstilling 

1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 

01.01.2016. Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter 

Kommuneloven § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 

samarbeidsavtale godkjennes.  
 

2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell 

karakter etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i 

Molde kommune. 

 

3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 

 

4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet 

som følge av dette.  

 

5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 

01.01.2016. Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter 

Kommuneloven § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 

samarbeidsavtale godkjennes.  
 

2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell 

karakter etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i 

Molde kommune. 

 

3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 

 

4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet 

som følge av dette.  

 

5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 

 

 

 


