
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 31.08.2017 

Tidspunkt: 09:10 – 13:30 (valgstyremøte kl. 09:00 - 09:10) 
 
 
 
 

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  
(perm. kl. 13:05, til og med sak 72) 

Medlem AP 

Svein Atle Roset Medlem KRF 
 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 Orientering om vertskommunemøte med Statkraft 22.05.2017  
v/miljøvernleder Hogne Frydenlund 
 

 Orientering fra LVKs landsmøte i Tromsø 24.-25.08.2017  
v/Toril Melheim Strand 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
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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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 68/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 69/17 Referatsaker   

RS 16/17 Studiesenteret i Nesset - avvikling av driften  2009/425 

RS 17/17 Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak - planlegging av av 
gang- og sykkelveg Hargot - Jevika på Rød i Nesset kommune 

 2017/621 

RS 18/17 Endring - Høring - Forslag om forskrift forebygging, begrensing og 
bekjempelse av ILA i Tingvoll, Nesset og Gjemnes 

 2017/939 

RS 19/17 Kopi - Informasjon om revisjon av Real Alloy AS Raudsand og varsel 
om gebyrsats 

 2015/319 

RS 20/17 Kopi - Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand AS - ny frist 
for sluttføring og varsel om tvangsmulkt 

 2013/1139 

RS 21/17 Kopi - Tillatelse til midlertidig mellomlagring av 4000 tonn lett 
forurensede masser på Gnr/Bnr 40/51 på Raudsand 

 2013/1139 

RS 22/17 Varsel om endret planområde for reguleringsplan Bergmesteren 
Raudsand i Nesset kommune. 

 2016/109 

PS 70/17 GID 021/024 - Oppfylling i sjø og landområde - Klagebehandling  2016/650 

PS 71/17 Uttalelse - Endring av særskilt fartsgrense FV 62 - Stubø  2017/845 

PS 72/17 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet  2014/416 

PS 73/17 Kjøring på barmark - Jan Dagfin Toven  2016/1055 

PS 74/17 Kjøring på barmark - Gravemaskin - Måsvatnet  2016/1055 

PS 75/17 Salg av kommunal eiendom - GID 037/048  2017/677 

PS 76/17 Sykefravær pr 2. kvartal 2017  saksfremlegg  2017/552 

PS 77/17 Kjøring på barmark - ATV – Måsvatnet  
(ettersendt 30.08.2017) 

 2016/1055 

 

PS 68/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 08.06.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 08.06.2017 ble godkjent og signert. 
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PS 69/17 Referatsaker 

RS 16/17 Studiesenteret i Nesset - avvikling av driften 

RS 17/17 Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak - planlegging av av gang- og sykkelveg Hargot - 
Jevika på Rød i Nesset kommune 

RS 18/17 Endring - Høring - Forslag om forskrift forebygging, begrensing og bekjempelse av ILA i Tingvoll, 
Nesset og Gjemnes 

RS 19/17 Kopi - Informasjon om revisjon av Real Alloy AS Raudsand og varsel om gebyrsats 

RS 20/17 Kopi - Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand AS - ny frist for sluttføring og varsel om 
tvangsmulkt 

RS 21/17 Kopi - Tillatelse til midlertidig mellomlagring av 4000 tonn lett forurensede masser på Gnr/Bnr 
40/51 på Raudsand 

RS 22/17 Varsel om endret planområde for reguleringsplan Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune. 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannen og ordføreren orienterte.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 70/17 GID 021/024 - Oppfylling i sjø og landområde - Klagebehandling 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 21/17 med møtedato 09.03.2017 og 
opprettholder avslaget på søknad om oppfylling av et større areal i sjø på eiendommen GID 21/24. 
På eiendommen foreligger det et pålegg datert 29.09.2015, hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 32-3 og 32-5. 
Et pålegg om fjerning av ulovlig bygd molo/utfylling i sjø og krav om tilbakeføring av arealet. 
Klagen tas ikke til følge og vedtaket sendes videre til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Nesset kommune viser til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 21/17 med møtedato 09.03.2017 og 
opprettholder avslaget på søknad om oppfylling av et større areal i sjø på eiendommen GID 21/24. 
På eiendommen foreligger det et pålegg datert 29.09.2015, hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 32-3 og 32-5. 
Et pålegg om fjerning av ulovlig bygd molo/utfylling i sjø og krav om tilbakeføring av arealet. 
Klagen tas ikke til følge og vedtaket sendes videre til Fylkesmannen for klagebehandling. 
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PS 71/17 Uttalelse - Endring av særskilt fartsgrense FV 62 - Stubø 

Rådmannens innstilling 

Vises til brev av 27.06.2017 der det foreslås heving av fartsgrensen fra 50 km/t til 60 km/t.  
Nesset kommune mener det er mange lokale forhold som tilsier at fartsgrensen ikke må heves til 60 km/t ved 
Stubø. Nord for fylkesvei 62 bor det flere småbarnsforeldre og eldre mennesker som må krysse fylkesveien for 
å komme seg på gang- og sykkelveien.  Nesset kommune mener det å øke fartsgrensen vil gi dårligere 
trafikksikkerhet for myke trafikanter.   
Nesset kommune ber Statens vegvesen legge til grunn høringsuttalelsene fra beboerne i området og ikke endre 
fartsgrensen på strekningen. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Nesset kommune viser ellers til målsettingene for trygg skolevei som er vedtatt strategi både i Statens 
Vegvesen og hos Trygg Trafikk. 
Bl.a. Statens Vegvesen ."Attraktiv skoleveg"- En verktøykasse for trygge,sosiale og aktive skoleveger. 
Statens vegvesen rapport nr. 439. 
Trygg Trafikk: Anbefalinger om trygg skoleveg. 
 
Ved å beholde fastsatt særskilt fartsgrense på Stubø mener Nesset kommune at en både sikrer 
skolevegen, gir generelt bedre trafikksikkerhet for alle, og avdemper bruk av biltrafikk i 
skole/barnehage området, og området for idrettshall og kunstgressbane. 
Økt fartsgrense synes derfor å komme i konflikt med målsettingene for trafikksikkerhetsarbeid som 
bør forplikte alle offentlige etater, også Statens Vegvesen.. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Vises til brev av 27.06.2017 der det foreslås heving av fartsgrensen fra 50 km/t til 60 km/t.  
Nesset kommune mener det er mange lokale forhold som tilsier at fartsgrensen ikke må heves til 60 km/t ved 
Stubø. Nord for fylkesvei 62 bor det flere småbarnsforeldre og eldre mennesker som må krysse fylkesveien for 
å komme seg på gang- og sykkelveien.  Nesset kommune mener det å øke fartsgrensen vil gi dårligere 
trafikksikkerhet for myke trafikanter.   
Nesset kommune ber Statens vegvesen legge til grunn høringsuttalelsene fra beboerne i området og ikke endre 
fartsgrensen på strekningen. 
 
Nesset kommune viser ellers til målsettingene for trygg skolevei som er vedtatt strategi både i Statens 
Vegvesen og hos Trygg Trafikk. 
Bl.a. Statens Vegvesen."Attraktiv skoleveg"- En verktøykasse for trygge,sosiale og aktive skoleveger. Statens 
vegvesen rapport nr. 439. 
Trygg Trafikk: Anbefalinger om trygg skoleveg. 
 
Ved å beholde fastsatt særskilt fartsgrense på Stubø mener Nesset kommune at en både sikrer skolevegen, gir 
generelt bedre trafikksikkerhet for alle, og avdemper bruk av biltrafikk i skole/barnehage området, og området 
for idrettshall og kunstgressbane. 
Økt fartsgrense synes derfor å komme i konflikt med målsettingene for trafikksikkerhetsarbeid som bør 
forplikte alle offentlige etater, også Statens Vegvesen.. 
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PS 72/17 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan Langsetfeltet, 
som vist på plankart datert 30.06.301, med følgende bestemmelser. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan Langsetfeltet, 
som vist på plankart datert 30.06.301, med følgende bestemmelser. 
 
 

PS 73/17 Kjøring på barmark - Jan Dagfin Toven 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 22.08.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Jan 
Dagfin tillatelse til å kjøre med ATV og gravemaskin fra Mørkvassveien og inn til Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder en tur med gravemaskin og inntil 5 turer med ATV for transport av utstyr/ materialer til støping av 
pilarer til hytte i tidsrommet 01.09—15.11.2017/ eller inntil 4 uker etter dato for evt gitte byggetillatelse.  
 
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Vises til søknad av 22.08.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Jan 
Dagfin tillatelse til å kjøre med ATV og gravemaskin fra Mørkvassveien og inn til Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder en tur med gravemaskin og inntil 5 turer med ATV for transport av utstyr/ materialer til støping av 
pilarer til hytte i tidsrommet 01.09—15.11.2017/ eller inntil 4 uker etter dato for evt gitte byggetillatelse.  
 
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
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PS 74/17 Kjøring på barmark - Gravemaskin - Måsvatnet 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 26.06.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Ola 
Sigmund Kvernberg tillatelse til å kjøre med gravemaskin fra Mørkvassveien og inn til Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder en tur, i tidsrommet 01.09—15.10.2017.  
 
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Vises til søknad av 26.06.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Ola 
Sigmund Kvernberg tillatelse til å kjøre med gravemaskin fra Mørkvassveien og inn til Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder en tur, i tidsrommet 01.09—15.10.2017.  
 
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 
 

PS 75/17 Salg av kommunal eiendom - GID 037/048 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune overdrar gbnr 37/48 til eier av gbnr 37/18, Magne Stavik, for kr. 0.  
Det tas inn en bestemmelse i skjøtet om at gbnr 37/48 ikke kan overdras uten sammen med gbnr 37/18 eller 
uten samtykke fra Nesset kommune. 
Kostnader med overdragelsen dekkes av Nesset kommune over ansvar 1400 – kommunal eiendomsforvaltning. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Nesset kommune overdrar gbnr 37/48 til eier av gbnr 37/18, Magne Stavik, for kr. 0.  
Det tas inn en bestemmelse i skjøtet om at gbnr 37/48 ikke kan overdras uten sammen med gbnr 37/18 eller 
uten samtykke fra Nesset kommune. 
Kostnader med overdragelsen dekkes av Nesset kommune over ansvar 1400 – kommunal eiendomsforvaltning. 
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PS 76/17 Sykefravær pr 2. kvartal 2017  saksfremlegg 

Rådmannens innstilling 

Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering. 
 
 

PS 77/17 Kjøring på barmark - ATV - Måsvatnet 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 23.08.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Marit 
Reiten tillatelse til å kjøre med ATV fra Mørkvassveien/ parkeringsplassen vest for Måsvatnet og inn til hytta 
ved Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder inntil fem turer, i tidsrommet 01.09.—15.11.2017.  Det tillates ikke kjøring på søndager i denne 
perioden.  Kjøretrase er enten fra Vassverkveien eller fra parkeringsplassen vest for Måsvatnet. Formålet med 
kjøringen er transportere materialer til utbedring av hyttetaket og utstyr til montering av solcelleanlegg.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 30.08.2017. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Vises til søknad av 23.08.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Marit 
Reiten tillatelse til å kjøre med ATV fra Mørkvassveien/ parkeringsplassen vest for Måsvatnet og inn til hytta 
ved Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder inntil fem turer, i tidsrommet 01.09.—15.11.2017.  Det tillates ikke kjøring på søndager i denne 
perioden.  Kjøretrase er enten fra Vassverkveien eller fra parkeringsplassen vest for Måsvatnet. Formålet med 
kjøringen er transportere materialer til utbedring av hyttetaket og utstyr til montering av solcelleanlegg.  
 
 


