
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 06.12.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 17:00 
 
 
 
 

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Orienteringer 
 Gussiås bygdelag orienterte om boligområde på Gussiås. 
 Nesset vekst orienterte om saker det jobbes med. 
 Omvisning og orientering av M.I.N produksjon i Frivilligsentralen. 
 
Merknader 
 Nesset kommune tar initiativ til møte med sektormyndighetene for å avklare deres uttaler 

vedrørende boligutbygging på Gussiås.  
 Det vises til ny kommunelov og epost fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 04.12.2018. 

Ordfører tar kontakt med LVK for å avklare om konsesjonsavgiftene/kraftfondet kan forvaltes av et 
fondsstyre. 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne-Karin Sjøli (deltok ikke i behandlingen av 
sak PS93/18 og PS94/18) 

fungerende rådmann 

Håvard Tjelle-Sørvik 
Hogne Frydenlund 
Lill Kristin Stavik 

Oppmålingsingeniør 
Plan/miljøvernleder 
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 – Nesset formannskap 06.12.2018 

Utvalgs- 
saksnr. 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr. 

PS 88/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 89/18 Referatsaker   

RS 29/18 Spørsmål fra styret i Nesset idrettsråd til Utvalg for Kultur og 
oppvekst 

 2018/1470 

RS 30/18 Statistikk fra TV-aksjonen 2018  2018/1069 

RS 31/18 Rådmannens forslag til møteplan for 2019 - politiske utvalg  2018/1559 

PS 90/18 Salg av kommunal grunn - Myrafeltet GID 029/167  2018/1252 

PS 91/18 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 078/005  2013/827 

PS 92/18 Oppstart - Detaljregulering for deler av eiendommen GID 
027/002 - Boligutbygging 

 2018/1079 

PS 93/18 Uttalelse - Søknad fra Bergmesteren AS - Bunnaske  2018/1256 

PS 94/18 Anmodning om opprettelse av en kontroll- og ressursgruppe 
Raudsand - Norges Miljøvernforbund 

 2018/1542 

PS 95/18 Søknad om endring av kostnadsgrunnlag av tilsagn i F-sak 
98/17 - M.I.N. Produksjon (sus) 

 2017/1204 

PS 96/18 Rullering av handlingsplan for idrett-, fysisk aktiviet og 
kulturbygg 2019-2020 

 2016/1154 

PS 97/18 Avslutning av sak - ***** ***** ***** ***** ***** Saken deles ut i 
møtet 

 2010/1336 

PS 98/18 GID 029/114 - Klage på vedtak om dispensasjon - Til 
drøfting/orientering 

 2018/347 

 
 

PS 88/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Protokollen fra møte 22.11.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Protokollen fra møte 22.11.2018 ble godkjent og signert. 
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PS 89/18 Referatsaker 

RS 29/18 Spørsmål fra styret i Nesset idrettsråd til Utvalg for Kultur og oppvekst 

RS 30/18 Statistikk fra TV-aksjonen 2018 

RS 31/18 Rådmannens forslag til møteplan for 2019 - politiske utvalg 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

PS 90/18 Salg av kommunal grunn - Myrafeltet GID 029/167 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Formannskapet var på befaring før behandlingen av saken. 
Uttale fra barn og unge representant datert 28.11.2018 ble fremlagt for formannskapet. 
 
Formannskapet kom frem til følgende forslag: 

 Omdisponeringen av lekeareal til boligformål og fortettingen skal løses som en endring av gjeldende 
reguleringsplan etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14.  

 Fullverdig alternativ til lekearealet som omdisponeres skal bli funnet og sikres i planprosessen.  
 Det overlates til kjøper å utarbeide forslag til endringen, herunder nytt arealplankart og bestemmelser. 

Kjøper dekker også kostnader i forbindelse med behandlingen av endringen. 
 Endring av reguleringsplan skal være endelig godkjent av formannskapet før salget kan gjennomføres. 
 Prisen på arealet settes til kr. 30/m². 
 Kjøper dekker alle kostnader i forbindelse med salget, herunder tillatelser, oppmåling og tinglysing. 
 Frist for å akseptere formannskapets betingelser settes til 1.2.2019. 

 
Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. Formannskapets forslag ble vedtatt med 6 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

 Omdisponeringen av lekeareal til boligformål og fortettingen skal løses som en endring av gjeldende 
reguleringsplan etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14.  

 Fullverdig alternativ til lekearealet som omdisponeres skal bli funnet og sikres i planprosessen.  
 Det overlates til kjøper å utarbeide forslag til endringen, herunder nytt arealplankart og bestemmelser. 

Kjøper dekker også kostnader i forbindelse med behandlingen av endringen. 
 Endring av reguleringsplan skal være endelig godkjent av formannskapet før salget kan gjennomføres. 
 Prisen på arealet settes til kr. 30/m². 
 Kjøper dekker alle kostnader i forbindelse med salget, herunder tillatelser, oppmåling og tinglysing. 
 Frist for å akseptere formannskapets betingelser settes til 1.2.2019. 

 
 



 

 Side 5 av 11

PS 91/18 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 078/005 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Det ble enighet om følgende: 
Nesset kommune gir varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Øvre Vike for 
opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 0,8 daa fra GID 078/005. Dispensasjonen 
gjelder omdisponering av arealformålet i planen fra friluftsområde til fritidsbebyggelse. 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Vedtaket om 
dispensasjon er samtidig en tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav 
m) om opprettelse av ny grunneiendom på om lag 0,8 daa. 
 
Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
satt til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, klart større 
enn ulempene. Formannskapet mener dersom det ikke lar seg gjøre å opparbeide egen 
atkomst like ved parsellen, kan en fullgodt alternativ atkomst for en fritidsbolig være å 
parkere ved campingplassen på Øvre Vike og gå langs vannet til parsellen. Kravet i plan- og 
bygningslovens § 27-4 anses derfor å være oppfylt. 
 
Det gis også dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. 
plan- og bygningslovens § 1-8. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gis fordi 
allmennhetens interesser på parsellen, blant annet frilufts- og naturinteresser, er svært 
begrenset og vil ikke forringe allmennhetens opplevelse av strandsonen. 
Saken er vurdert å ikke komme i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 
12. 
 
Formannskapets begrunnelse: 
Formannskapet er enig i rådmannens vurdering om at den omsøkte parsellen framstår som 
er fritidseiendom og at søknaden derfor er i strid med gjeldende reguleringsplan. 
 
Det er arealformålet i gjeldende reguleringsplan det gis dispensasjon fra. Parsellen ligger i et 
område som i planen er regulert til friluftsområde, et område avsatt til lek og rekreasjon. Det 
er altså friluftsinteressene som er hensynet bak arealformålet. Som rådmannen også nevner i 
sin saksutredning er friluftsinteressene i dette området i all hovedsak knyttet til fritidsfiske 
på Eikesdalsvatnet og fotturer i høyfjellet. På parsellen har det aldri vært allmenne 
friluftsinteresser av nevneverdig betydning. Hensynet bak bestemmelsen anses derfor ikke å 
være satt til side. 
 
Når det gjelder vurdering av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, deler ikke 
formannskapet rådmannens syn i saken. Statens vegvesen mener siktforholdene er slik at det 
ikke kan opparbeides en godkjent avkjørsel uten at det blir store kostnader. Formannskapet 
ser poenget til vegvesenet, men mener likevel det er fullt mulig å opparbeide en godkjent 
avkjørsel dersom en se nærmere på saken. I forbindelse med en eventuell oppføring av 
fritidsbolig vil det nok også bli stilt krav om skredvoll for å sikre mot skred på øversiden av 
fylkesvegen, og at en framtidig avkjørsel kan ses i sammenheng med dette tiltaket. Skulle det 
likevel vise seg å være vanskelig å opparbeide en avkjørsel vegvesenet kan godkjenne, er det 
opparbeidet gode avkjørsler og parkeringsarealer på Øvre Vike. Avstanden til parsellen er 
150 – 200 m. Et fullgodt alternativ for atkomst vil derfor være å godkjenne parkering på Øvre 
Vike v/campingplassen meg gangadkomst videre bort til parsellen. Mange har gjerne et 
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ønske om at en fritidsbolig skal ligge litt skjermet og for seg selv. Det kan derfor ikke 
forventes at alle fritidsboliger får godkjent adkomst helt fram eller like i nærheten, og i 
mange tilfeller vil en gangadkomst innenfor rimelig avstand være vel så fornuftig. I denne 
saken er det som nevnt kun 150 – 200 meter fra mulig parkeringsareal ved campingplassen. 
 
Formannskapet ser utfordringene med å privatisere strandsonen, og at en skal være forsiktig 
med å legge til rette for at allmennhetens ferdsel i strandsonen blir hindret. Privatisering i 
strandsonen langs Eikesdalsvatnet er imidlertid ikke et problem, og formannskapet kan ikke 
se at allmenhetens adgang til strandsonen blir påvirket negativt ved å gi dispensasjon. 
Utbygging av parsellen vil ikke på noen nevneverdig måte forringe allmennhetens 
opplevelser av områdets natur eller friluftsliv. Dette spiller også inn ved vurderingen om det 
kan dispenseres fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. 
 
Enhver bebygd eiendom skaper aktivitet som gir ringvirkninger i en del av kommunen som 
er preget av fraflytting, enten det er bolighus eller fritidsboliger. I tillegg kommer de 
personlige fordelene i saken. Selv om disse er avgjørende for formannskapets vurdering, har 
formannskapet, etter en helhetsvurdering, kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.  
 
Det vektlegges også at det foreligger en skredfaglig rapport som viser at det med 
terrengmessige inngrep lar seg gjøre å føre opp en fritidsbolig på parsellen. 
Etter dette anser formannskapet vilkårene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og 
bygningslovens § 19-2 for å være oppfylt.  

 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Formannskapets ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Nesset kommune gir varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Øvre Vike for opprettelse 
av en ny grunneiendom på om lag 0,8 daa fra GID 078/005. Dispensasjonen gjelder omdisponering 
av arealformålet i planen fra friluftsområde til fritidsbebyggelse. 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Vedtaket om dispensasjon er 
samtidig en tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m) om opprettelse av ny 
grunneiendom på om lag 0,8 daa. 
 
Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til 
side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, klart større enn ulempene. 
Formannskapet mener dersom det ikke lar seg gjøre å opparbeide egen atkomst like ved parsellen, 
kan en fullgodt alternativ atkomst for en fritidsbolig være å parkere ved campingplassen på Øvre 
Vike og gå langs vannet til parsellen. Kravet i plan- og bygningslovens § 27-4 anses derfor å være 
oppfylt. 
 
Det gis også dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. plan- og 
bygningslovens § 1-8. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gis fordi allmennhetens interesser 
på parsellen, blant annet frilufts- og naturinteresser, er svært begrenset og vil ikke forringe 
allmennhetens opplevelse av strandsonen. 
Saken er vurdert å ikke komme i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
 
Formannskapets begrunnelse: 
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Formannskapet er enig i rådmannens vurdering om at den omsøkte parsellen framstår som er 
fritidseiendom og at søknaden derfor er i strid med gjeldende reguleringsplan. 
 
Det er arealformålet i gjeldende reguleringsplan det gis dispensasjon fra. Parsellen ligger i et område 
som i planen er regulert til friluftsområde, et område avsatt til lek og rekreasjon. Det er altså 
friluftsinteressene som er hensynet bak arealformålet. Som rådmannen også nevner i sin 
saksutredning er friluftsinteressene i dette området i all hovedsak knyttet til fritidsfiske på 
Eikesdalsvatnet og fotturer i høyfjellet. På parsellen har det aldri vært allmenne friluftsinteresser av 
nevneverdig betydning. Hensynet bak bestemmelsen anses derfor ikke å være satt til side. 
 
Når det gjelder vurdering av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, deler ikke formannskapet 
rådmannens syn i saken. Statens vegvesen mener siktforholdene er slik at det ikke kan opparbeides 
en godkjent avkjørsel uten at det blir store kostnader. Formannskapet ser poenget til vegvesenet, 
men mener likevel det er fullt mulig å opparbeide en godkjent avkjørsel dersom en se nærmere på 
saken. I forbindelse med en eventuell oppføring av fritidsbolig vil det nok også bli stilt krav om 
skredvoll for å sikre mot skred på øversiden av fylkesvegen, og at en framtidig avkjørsel kan ses i 
sammenheng med dette tiltaket. Skulle det likevel vise seg å være vanskelig å opparbeide en 
avkjørsel vegvesenet kan godkjenne, er det opparbeidet gode avkjørsler og parkeringsarealer på 
Øvre Vike. Avstanden til parsellen er 150 – 200 m. Et fullgodt alternativ for atkomst vil derfor være å 
godkjenne parkering på Øvre Vike v/campingplassen meg gangadkomst videre bort til parsellen. 
Mange har gjerne et ønske om at en fritidsbolig skal ligge litt skjermet og for seg selv. Det kan derfor 
ikke forventes at alle fritidsboliger får godkjent adkomst helt fram eller like i nærheten, og i mange 
tilfeller vil en gangadkomst innenfor rimelig avstand være vel så fornuftig. I denne saken er det som 
nevnt kun 150 – 200 meter fra mulig parkeringsareal ved campingplassen. 
 
Formannskapet ser utfordringene med å privatisere strandsonen, og at en skal være forsiktig med å 
legge til rette for at allmennhetens ferdsel i strandsonen blir hindret. Privatisering i strandsonen 
langs Eikesdalsvatnet er imidlertid ikke et problem, og formannskapet kan ikke se at allmenhetens 
adgang til strandsonen blir påvirket negativt ved å gi dispensasjon. Utbygging av parsellen vil ikke 
på noen nevneverdig måte forringe allmennhetens opplevelser av områdets natur eller friluftsliv. 
Dette spiller også inn ved vurderingen om det kan dispenseres fra forbudet mot tiltak i 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag. 
 
Enhver bebygd eiendom skaper aktivitet som gir ringvirkninger i en del av kommunen som er 
preget av fraflytting, enten det er bolighus eller fritidsboliger. I tillegg kommer de personlige 
fordelene i saken. Selv om disse er avgjørende for formannskapets vurdering, har formannskapet, 
etter en helhetsvurdering, kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Det vektlegges også at det foreligger en skredfaglig rapport som viser at det med terrengmessige 
inngrep lar seg gjøre å føre opp en fritidsbolig på parsellen. 
Etter dette anser formannskapet vilkårene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 
19-2 for å være oppfylt.  
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PS 92/18 Oppstart - Detaljregulering for deler av eiendommen GID 
027/002 - Boligutbygging 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Det ble enighet om følgende: 
Nesset kommune er positiv til de fremlagte planene for boligutbygging GID 027/002 og ber om 
at det blir tatt hensyn til følgende punkt og mulige alternative løsninger i den videre 
planleggingen: 
- Adkomstvei til boligfeltet og boliger 
- Gode areal for lek og opphold 
- Ivaretakelse av trafikksikkerhet myke trafikanter  
- Universell utforming 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Nesset kommune er positiv til de fremlagte planene for boligutbygging GID 027/002 og ber om at det 
blir tatt hensyn til følgende punkt og mulige alternative løsninger i den videre planleggingen: 

- Adkomstvei til boligfeltet og boliger 
- Gode areal for lek og opphold 
- Ivaretakelse av trafikksikkerhet myke trafikanter  
- Universell utforming 

 

 
 

PS 93/18 Uttalelse - Søknad fra Bergmesteren AS - Bunnaske 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Svein Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det vises til følgende forutsetninger: 
 
Komiteinnstillingen til statsbudsjettet fra finanskomiteen i Stortinget 3. desember 2018: 
«Stortinget ber regjeringen om at forurensingen på statens grunn må håndteres i forbindelse 
med salget av statens eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og at det 
legges til rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig.» 
 
En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall. 
 

Anders Torvik fremmet følgende forslag: 
Vil ikke ha bunnaske i deponi 2. 

 
Anders Torvik ba om gruppemøte. 

 
Anders Torvik sitt forslag fikk 3 stemmer og falt. 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Vises til brev av 20.09.2018 fra Miljødirektoratet.  

Nesset kommune viser til at Bergmesteren Raudsand AS i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området har gjennomført konsekvensutredninger for mange ulike temaer. 
Nesset kommune har derfor ingen spesielle kommentarer knyttet til søknaden fra Bergmesteren 
Raudsand AS om å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand. 

 
Det vises til følgende forutsetninger: 
 
Komiteinnstillingen til statsbudsjettet fra finanskomiteen i Stortinget 3. desember 2018: 
«Stortinget ber regjeringen om at forurensingen på statens grunn må håndteres i forbindelse med 
salget av statens eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og at det legges til 
rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig.» 
 
En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall. 
 
 

PS 94/18 Anmodning om opprettelse av en kontroll- og ressursgruppe 
Raudsand - Norges Miljøvernforbund 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens innstilling:  

Dersom Kontroll- og ressursgruppen ønsker møte med kommunen for 
informasjonsutveksling mener Nesset kommune at det er ingen ting som vil være til hinder 
for et slikt møte. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Toril Melheim Strand sitt forslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Søknad fra Norges Miljøvernforbund om kr 50.000 i driftstilskudd avslås. 

Dersom Kontroll- og ressursgruppen ønsker møte med kommunen for informasjonsutveksling 
mener Nesset kommune at det er ingen ting som vil være til hinder for et slikt møte. 

 

 

PS 95/18 Søknad om endring av kostnadsgrunnlag av tilsagn i F-sak 98/17 
- M.I.N. Produksjon (sus) 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Toril Melheim Strand ba om å få vurdert sin habilitet. 
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Toril Melheim Strand ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Det vises til søknad av 20.11.18. 

M.I.N. Produksjon (sus) innvilges endret kostnadsgrunnlag i F-sak 98/17. Krav om utbetaling må 
være fremmet innen 31.12.19. 

 

PS 96/18 Rullering av handlingsplan for idrett-, fysisk aktiviet og 
kulturbygg 2019-2020 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2019-2020 vedtas. 

 
 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2019-2020 vedtas. 

 

PS 97/18 Avslutning av sak - ***** ***** ***** ***** *****  

Unntatt offentlighet jf. offentleglova §13 / forvaltningsloven §13.1 

PS 98/18 GID 029/114 - Klage på vedtak om dispensasjon - Til 
drøfting/orientering 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Uttale fra tiltakshaver ble utdelt i møtet. 
 
Som en følge av at saken ble utsendt dagen før møtet ba ordføreren om formannskapets tilslutning 
til realitetsbehandling av saken. 
Enstemmig vedtatt. 
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Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Det vises til brev av 10.02.2018 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vedtak i Nesset 
formannskap 30.08.2018 opprettholdes. Nesset kommune tar ikke klagen til følge. Saken 
sendes videre til behandling hos settesfylkesmann. Det er et ønske fra Nesset kommune at 
settesfylkesmann gjennomfører befaring før behandling av saken.  

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Det vises til brev av 10.02.2018 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vedtak i Nesset formannskap 
30.08.2018 opprettholdes. Nesset kommune tar ikke klagen til følge. Saken sendes videre til 
behandling hos settesfylkesmann. Det er et ønske fra Nesset kommune at settesfylkesmann 
gjennomfører befaring før behandling av saken.  
 
 


