
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 18.05.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Bugge Ola Einar Stolsmo UAV 

 
Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
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Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Anne-Karin Sjøli 
Solfrid Svensli 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Personalsjef 
Økonomisjef 
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. 
 
 
 

 Rolf Jonas Hurlen  

Mellvin Steinsvoll  Eva Solstad Alme 
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PS 26/17 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.03.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.03.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 27/17 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

 
Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik: 
Status og planer for kommunale boligtomter i Nesset 
Hva er status for kommunale boligtomter i Nesset? Hvilke planer har kommunen når det gjelder planlegging av 
nye tomtefelt for privat boligbygging? 
 
Ordføreren svarte: 
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Kommunen har i dag et utvalg av ulike boligtomter, og det finnes mye informasjon på kommunens nettsider.  
 
Gjennom arbeidet med kommuneplanen la vi til rette for spredt boligbygging og fortetting i eksisterende 
boligområder i bygdene våre. Det er snakk om 32 områder rund om i hele kommunen. Hvis man går inn på 
kommunens hjemmeside og boligtomter så finner man områdene som er avsatt. Hvor mange tomter det her er 
snakk om er vanskelig å anslå da det vil være litt avhengig av tomtestørrelse og andre lokale forhold. Det kan 
nok være snakk om 200-300 tomter.  
 
På kommunens hjemmesider finner man også utbudet av kommunale boligtomter i de kommunale 
boligområdene i Eidsvåg, Eidsøra, Raudsand og Frisvollhagen. Det er ikke mange tomter igjen, men for 
Hammervollhagen er det satt av i kommuneplanen et område for utvidelse østover, på Eidsøra er det satt av et 
område rundt eksisterende Talset boligfelt, og på Raudsand er det satt av et område mot idrettsplassen. Vi har 
ikke satt av penger til planlegging og opparbeidelse av disse boligområdene.  
 
På kommunens hjemmesider finner man også boligtomter opparbeidet av private. Her står det i dag 2 områder. 
Det er Sjøgarden i Eidsvåg og Ljøstermyra på Rød. I tillegg til disse vedtok kommunestyret i siste møtet 
planene for Solbjørbakken boligfelt her i Eidsvåg. Kommunestyret har også nylig vedtatt boligområde på 
Haramsmarka i Eresfjord, boligområdet på Langset er i sluttfasen, og det siste er at formannskapet hadde besøk 
av Gussiås bygdelag, som ønsker å legge ut et boligområde nord for fylkesvegen.  
 
 
Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik: 
Utbygging/renovering Nesset omsorgssenter (NOS) 
Hva er årsaken til at prosjektet for utbygging/renovering på NOS ikke er igangsatt? Nesset pensjonistforening 
fikk allerede i februar i år beskjed om å flytte ut av eldresenteret fordi arbeidet skulle starte opp. 
 
Rådmannen svarte: 
Det er beklageligvis blitt forsinkelser av flere årsaker. Det kom begjæring om innsyn i tilbudsdokumentene fra 
et par av tilbyderne, en av tilbyderne klaget på innstillingen, og det var også behov for avklaringer i forhold til 
hva som ligger i kontrakten. Nå er det meste ryddet unna, og det gjenstår å skrive kontrakt. Det er viktig for 
administrasjonen at alt går riktig for seg, og det formelle må være i orden før prosjektet kan startes opp. Vi 
håper at kontrakten skrives innen utgangen av mai, og planlegger og legger til rette for at man skal komme i 
gang med ombyggingen snarest.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Behov for omsorgsplasser 
Behovet for omsorgsplasser vil i årene fremover øke sterkt også i Nesset. Som kjent ligger flere forslag til 
løsning på tegnebrettet, men av flere grunner haster det med å komme i gang med utbygging. Når er det 
forventet at kommunestyret får seg forelagt sak med realistiske planer for utbygging av omsorgsplasser i 
dagens Nesset? 
 
Rådmannen svarte: 
Når det gjelder prosjekt - 16 omsorgsboliger i sentrum med lokaler til hjemmesykepleie, så er prosjektet noe 
forsinket. Dette har sammenheng med at selve ombygging av NOS ikke er startet opp.  
Etter endt anbudskonkurranse på ombygging av NOS var det Angvik Byggkompani som vant anbudet. 
Rådmannen har et håp om at vi innen utgangen av mai måned skal få underskrevet kontrakt og de nødvendige 
papirene på plass slik at vi får startet med arbeidet i juni 2017.  
Det har vært mye arbeid for administrasjonen v/prosjektleder i forhold til anbudskonkurransen ved NOS, og 
dette har igjen gått utover framdrift av prosjekt om å få bygge omsorgsboliger i sentrum. Ting henger sammen 
og rådmannen mener at det er en riktig prioritering å komme i gang med ombygging på NOS og så å arbeide 
videre med omsorgsboliger i sentrum.  
 
Detaljprosjekt omsorgsboliger mm er startet opp, men det er lite sannsynlig at detaljprosjektet er ferdig før mot 
slutten av året. 
 
Behovet for omsorgsboliger er tidligere kartlagt og det er ikke foretatt en ny kartlegging om behovet har økt.  
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Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Tidligere Eresfjord bofellesskap 
Det aller meste av tidligere Eresfjord bofellesskap står tomt. I følge opplysninger skal både vann og strøm 
avstenges. Har kommunen en plan for bygningsmassenes videre skjebne? 
 
Rådmannen svarte: 
Eresfjord trygdeheim har inntil 2013/2014 stått uten tjenesteproduksjon, men selve avviklingen av 
bofellesskapet skjedde i 2006/2007. 
 
Bygningen er i svært dårlig teknisk stand. Utvendig fasader er preget av tiden tan og innvendig røranlegg og 
varmeanlegg defekt. Røranlegg har hatt flere lekkasjer de siste årene og det ser ut til at metallrørene er utarmet. 
Av den grunn er det besluttet å stenge hoved vannkranen når det ikke er tilhold i huset. 
 
Det er vurdert salg av eiendommen. I løpet av 2017 er det mål om at det rekvireres takstmann slik at det blir 
foretatt en uavhengig teknisk vurdering av bygningsmassen og en vurdering av markedsverdien for å kunne 
fremme en sak om salg for formannskapet.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Stein Ivar Bjerkeli: 
Brannsikring Vistdal bofellesskap 
Er avvik fra Molde brannvesen ved Vistdal bofellesskap lukket? Hvis ikke, når er fristen? 
 
Rådmannen svarte: 
Arbeidet med brannsikring av Vistdal bofellesskap ihht brannprosjekteringen er utført og avsluttet høsten 2016. 
Pålegget fra tilsynsmyndighetene ved Molde brann- og redningstjeneste er formelt ikke lukket, men det vil 
etter all sannsynlighet bli gjort når brannmyndighetene gjennomfører etterkontroll av brannobjektet ved årets 
tilsyn. I forbindelse med brannsikringsarbeidet er det gjort utbedringer av bygningsmessig karakter, samt 
oppgradering av de vvs-tekniske og el-tekniske anleggene. 
 
 

PS 28/17 Referatsaker 

RS 6/17 Særutskrift Kjøp av eiendom GID 074/013 i Eresfjord  

RS 7/17 Kopi - Forslag på medlem/varamedlem til lokal militær skjønnsnemnd for inneværende valgperiode 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

RS 8/17 Referat fra interimstyremøte Nye Molde kommune 24.03.2017 Prosjektleder Nye Molde kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Ordføreren orienterte. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
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PS 29/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Det ble enighet om følgende: 
 

Arbeidsgruppe demokratimodeller tar med seg innspillene fra de ulike utvalgene, og signalene som ble 
gitt i kommunestyret.  

 
Arbeiderpartiet foreslo følgende oversendelsestekst: 
 
 Til demokratiutvalget: 

 Det er viktig at vi kommer frem til noe som fungerer. 
 De nye kommunepartiene må ta ansvar for representasjon fra hele den nye kommunen. 
 Det er nok med ett utvalg for Nesset, med representanter fra alle deler av den gamle kommunen. 

Bygdelagene og partiavdelingene kan inviteres til å komme med innspill til kandidater til en 
valgnemnd. For kontinuiteten sin del bør to representanter fra Nesset, eller evt. to vara, som blir 
valgt i det nye kommunestyret få plass i kommunedelsutvalget. 

 I tillegg til fondsstyreansvar bør utvalget ha et visst økonomisk ansvar, f.eks. disponere en pott til 
kulturmidler.  

 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Arbeidsgruppe demokratimodeller tar med seg innspillene fra de ulike utvalgene, og signalene som ble gitt i 
kommunestyret.  
 
 Til demokratiutvalget: 

 Det er viktig at vi kommer frem til noe som fungerer. 
 De nye kommunepartiene må ta ansvar for representasjon fra hele den nye kommunen. 
 Det er nok med ett utvalg for Nesset, med representanter fra alle deler av den gamle kommunen. 

Bygdelagene og partiavdelingene kan inviteres til å komme med innspill til kandidater til en 
valgnemnd. For kontinuiteten sin del bør to representanter fra Nesset, eller evt. to vara, som blir 
valgt i det nye kommunestyret få plass i kommunedelsutvalget. 

 I tillegg til fondsstyreansvar bør utvalget ha et visst økonomisk ansvar, f.eks. disponere en pott til 
kulturmidler.  

 
 

PS 30/17 Mandat for fellesnemnda i nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Nesset kommune slutter seg til mandatet for fellesnemnda i nye Molde kommune i samsvar med forslaget som 
interimsstyret vedtok i sitt møte 24. mars 2017. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Nesset kommune slutter seg til mandatet for fellesnemnda i nye Molde kommune i samsvar med forslaget som 
interimsstyret vedtok i sitt møte 24. mars 2017. 
 
 

PS 31/17 Oppnevning av medlemmer til fellesnemnda for Nye Molde 
kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Formannskapet ble enige om følgende forslag: 
 

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre velges som representanter til fellesnemnda for Nye 
Molde kommune.  
 
Rolf Jonas Hurlen 
Edmund Morewood 
Toril Melheim Strand 
May Tove Bye Aarstad 
Svein Atle Roset 
 
Varamedlemmer: 

1. Anders Torvik 
2. Eva Solstad Alme 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 
4. Stein Bjerkeli 
5. Jan Ståle Alme  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre velges som representanter til fellesnemnda for Nye Molde 
kommune: 
 
Rolf Jonas Hurlen 
Edmund Morewood 
Toril Melheim Strand 
May Tove Bye Aarstad 
Svein Atle Roset 
 
Varamedlemmer: 

1. Anders Torvik 
2. Eva Solstad Alme 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 
4. Stein Bjerkeli 
5. Jan Ståle Alme  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Jan Rindli fremmet følgende forslag: 
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Som nytt medlem i fellesnemnda for Nye Molde kommune foreslås Stein Ivar Bjerkeli. Det kreves 
skriftlig avstemming mellom Stein Ivar Bjerkeli, Toril Melheim Strand og May Tove Bye Aarstad. 
Kandidaten med færrest stemmer går inn som 1. vara.  

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.  
 
Ordføreren ba om felles møte med alle gruppelederne.  
 
Jan Rindli trakk sitt forslag, og fremmet følgende nytt forslag: 
 

Som formannskapets forslag med følgende endring: Anders Torvik og Stein Ivar Bjerkeli bytter plass 
på vararepresentantlisten. 1. vararepresentant deltar i eventuelle formøter i fellesnemnda. 

 
Det ble først stemt over formannskapets forslag til faste representanter i fellesnemnda. 
Formannskapets forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot. 
 
Deretter ble formannskapets forslag til vararepresentanter satt opp mot Rindlis forslag. 
Det ble bedt om skriftlig avstemming.  
 
Som tellekorps ble May Tove Bye Aarstad og Svanhild Kvernberg valgt. 
 
Rindlis forslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 
Formannskapets forslag fikk 4 stemmer og falt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre velges som representanter til fellesnemnda for Nye Molde 
kommune.  
 

Representanter: 
Rolf Jonas Hurlen 
Edmund Morewood 
Toril Melheim Strand 
May Tove Bye Aarstad 
Svein Atle Roset 
 
Vararepresentanter: 
1. Stein Ivar Bjerkeli 
2. Eva Solstad Alme 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 
4. Anders Torvik 
5. Jan Ståle Alme  

 
1.vararepresentant deltar i eventuelle formøter til fellesnemnda. 
 
 

PS 32/17 Høringsuttalelse - Strategi for Romsdal regionråd 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Nesset kommune støtter forslaget til strategi for Romsdal Regionråd for 2017 – 2020. 



 
 Side 9 av 15

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Nesset kommune støtter forslaget til strategi for Romsdal Regionråd for 2017 – 2020. 
 
 

PS 33/17 Deltakelse i prosjekt vedr. Velferdsteknologi i Romsdal 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles spredningsprosjekt for Velferdsteknologi i Romsdal i samsvar 
med vedlagt skisse som er laget for å søke eksterne midler våren 2017. 
 

2. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre endelig deltakelse etter at finansieringen er avklart samt eventuelt 
inngå forpliktende samarbeidsavtale med øvrige deltakerkommuner for perioden 2017-2019. 

3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av menneskelige og 
økonomiske ressurser i egen helse og omsorgstjeneste i den perioden prosjektet pågår.  
 

4. Kommunestyret ber om at nødvendige investeringsmidler for anskaffelse av aktuell velferdsteknologi 
innarbeides i kommende økonomiplan. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

./. Vedlegget «Velferdsteknologi i Romsdal –  Skisse til felles spredningsprosjekt for velferdsteknologi i ROR-
kommunene – Versjon 03.03.2017» ble distribuert til møtedeltakernes iPad 18.05.2017. 
 
Ordføreren foreslo følgende nytt punkt 5, tilsvarende vedtak i Molde kommunestyre 20.04.2017: 
 

Kommunestyret legger til grunn at implementeringen av ny velferdsteknologi skal skje i samarbeid 
med brukerne, og at det skal gis grundig informasjon og opplæring med økt kvalitet og trygghet for 
brukeren som målsetning. 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles spredningsprosjekt for Velferdsteknologi i Romsdal i samsvar 
med vedlagt skisse som er laget for å søke eksterne midler våren 2017. 
 

2. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre endelig deltakelse etter at finansieringen er avklart samt eventuelt 
inngå forpliktende samarbeidsavtale med øvrige deltakerkommuner for perioden 2017-2019. 
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3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av menneskelige og 
økonomiske ressurser i egen helse og omsorgstjeneste i den perioden prosjektet pågår.  
 

4. Kommunestyret ber om at nødvendige investeringsmidler for anskaffelse av aktuell velferdsteknologi 
innarbeides i kommende økonomiplan. 

 
5. Kommunestyret legger til grunn at implementeringen av ny velferdsteknologi skal skje i samarbeid med 

brukerne, og at det skal gis grundig informasjon og opplæring med økt kvalitet og trygghet for brukeren 
som målsetning. 

 
 

PS 34/17 Molde og Romsdal Havn IKS - Oppjustering av låneramme 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Toril Melheim Strand ba om at hennes habilitet ble vurdert. Hun ble enstemmig erklært habil.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Kommunestyret i Nesset kommune vedtar følgende vedtektsendring i § 6-4, havnekapitalens forvaltning, 
låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endring er angitt i 
kursiv): 
 

«Lånekapital til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt 
av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidene kommunene gir havnestyret fullmakt til 
å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet 
låneramme som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de 3 siste årene. Beslutning om 
låneopptak skal godkjennes av fylkesmannen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek 
(Register om betinget kontroll og godkjenning).» 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Toril Melheim Strand er vararepresentant i styret til Molde og Romsdal Havn IKS og ba om at hennes habilitet 
ble vurdert. Hun ble enstemmig vurdert habil. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Kommunestyret i Nesset kommune vedtar følgende vedtektsendring i § 6-4, havnekapitalens forvaltning, 
låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endring er angitt i 
kursiv): 
 

«Lånekapital til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt 
av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidene kommunene gir havnestyret fullmakt til 
å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet 
låneramme som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de 3 siste årene. Beslutning om 
låneopptak skal godkjennes av fylkesmannen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek 
(Register om betinget kontroll og godkjenning).» 
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PS 35/17 Uttalelse til Miljødirektoratet - Søknad fra Bergmesteren Raudsand 
AS om å etablere et deponi for ordinært avfall 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 19.04.2017 fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av søknad fra 
Bergmesteren Raudsand AS til å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand. 
Det vises til Miljørisikovurdering utført av Norconsult som har vurdert konsekvensene av eventuelle diffuse 
utslipp basert på driftssøknaden. Norconsult vurderer driftssøknaden til at all diffus utlekking enkelt kan 
overvåkes og eventuelt renses om nødvendig. Miljørisikoen ved etableringen av deponiet er ansett som lav. 
 
Nesset kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene på 
Bergmesteren, som blant annet vil føre til overdekning av sekkene med møllestøv som ligger i området. 
Oppryddingen og deponiet vil også føre til mindre utslipp via det gamle gruvesystemet og kontroll med den 
forurensningen som allerede ligger både på Bergmesteren Raudsand AS og Statens grunn.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Kristelig folkeparti v/ Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 
 Som rådmannens tilråding med følgende tillegg: 

 
1. Nesset kommunestyre stiller spørsmål om alternative og mer miljøvennlige løsninger for å sikre 

deponiet av lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand, gjerne i statlig regi. 
 

2. Nesset kommunestyre understreker følgende fra NorConsult sin utredning. 
 

Følgende avfall skal ikke være tillatt å deponere: 
- Biologisk nedbrytbare avfall med visse strenge unntak. 
- Farlig avfall, avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) 
- Avfall med innhold som overskrider grenseverdien i avfallsforskriften kap. 11, vedlegg II 
- Smittefarlig avfall 
- Radioaktivt avfall 

 
3. Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann 

i fangdammen. 
 

4. Videre viser kommunestyret til nødvendigheten av membranløsninger for å sikre kontroll og 
tetting av deponifyllingene. 

 
5. Dessuten kravene til finansiering for sikring av etterdrift beskrevet som minimum 30 år etter 

avslutning av deponiet, finansiering av fond slik det fremgår av pkt. 7.7, s. 36 i NorConsults 
utredning.  
 

6. Unntak som siste avsnitt i pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «I noen tilfeller vil en kunne bruke 
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser, opp til og med 
tilstandsklasse 5».  

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 
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Det vises til brev av 19.04.2017 fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av søknad fra 
Bergmesteren Raudsand AS til å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand. 
 
Det vises til Miljørisikovurdering utført av Norconsult som har vurdert konsekvensene av eventuelle 
diffuse utslipp basert på driftssøknaden. Norconsult vurderer driftssøknaden til at all diffus utlekking 
enkelt kan overvåkes og eventuelt renses om nødvendig. Miljørisikoen ved etableringen av deponiet er 
ansett som lav. 
 
Nesset kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene 
på Bergmesteren, som blant annet vil føre til overdekning av sekkene med møllestøv som ligger i 
området. For at utslippene til de gamle gruvene skal bli ubetydelige krever Nesset kommune at det 
stilles krav om dobbel bunntetting, spesielt under de gamle møllestøvsekkene.  
 
1. Nesset kommunestyre stiller spørsmål om alternative og mer miljøvennlige løsninger for å sikre 

deponiet av lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand. Staten må også ta ansvar for 
opprydding på egen grunn.  
 

2. Nesset kommunestyre understreker følgende fra NorConsult sin utredning. 
 

Følgende avfall skal ikke være tillatt å deponere: 
- Biologisk nedbrytbare avfall med visse strenge unntak. 
- Farlig avfall, avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) 
- Avfall med innhold som overskrider grenseverdien i avfallsforskriften kap. 11, vedlegg II 
- Smittefarlig avfall 
- Radioaktivt avfall 

 
3. Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann 

i fangdammen. 
 

4. Kravene til finansiering for sikring av etterdrift beskrevet som minimum 30 år etter avslutning av 
deponiet, finansiering av fond slik det fremgår av pkt. 7.7, s. 36 i NorConsults utredning.  
 

5. Unntak som siste avsnitt i pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «I noen tilfeller vil en kunne bruke 
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser, opp til og med 
tilstandsklasse 5».  

 
Det ble enighet om prøveavstemming.  
 
Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer og falt. 17 stemte imot. 
Fellesforslaget fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 5 stemte imot. 
 
Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Det vises til brev av 19.04.2017 fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av søknad fra 
Bergmesteren Raudsand AS til å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand. 
 
Det vises til Miljørisikovurdering utført av Norconsult som har vurdert konsekvensene av eventuelle diffuse 
utslipp basert på driftssøknaden. Norconsult vurderer driftssøknaden til at all diffus utlekking enkelt kan 
overvåkes og eventuelt renses om nødvendig. Miljørisikoen ved etableringen av deponiet er ansett som lav. 
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Nesset kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene på 
Bergmesteren, som blant annet vil føre til overdekning av sekkene med møllestøv som ligger i området. For at 
utslippene til de gamle gruvene skal bli ubetydelige krever Nesset kommune at det stilles krav om dobbel 
bunntetting, spesielt under de gamle møllestøvsekkene.  
 
1. Nesset kommunestyre stiller spørsmål om alternative og mer miljøvennlige løsninger for å sikre deponiet 

av lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand. Staten må også ta ansvar for opprydding på egen 
grunn.  
 

2. Nesset kommunestyre understreker følgende fra NorConsult sin utredning. 
 

Følgende avfall skal ikke være tillatt å deponere: 
- Biologisk nedbrytbare avfall med visse strenge unntak. 
- Farlig avfall, avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) 
- Avfall med innhold som overskrider grenseverdien i avfallsforskriften kap. 11, vedlegg II 
- Smittefarlig avfall 
- Radioaktivt avfall 

 
3. Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann i 

fangdammen. 
 

4. Kravene til finansiering for sikring av etterdrift beskrevet som minimum 30 år etter avslutning av deponiet, 
finansiering av fond slik det fremgår av pkt. 7.7, s. 36 i NorConsults utredning.  
 

5. Unntak som siste avsnitt i pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «I noen tilfeller vil en kunne bruke 
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser, opp til og med 
tilstandsklasse 5».  

 
 

PS 36/17 Oppnemning og samansetting av ungdommens kommunestyre i 
Nesset - endring av vedtekter for UKS 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Etter møte i Ungdommens kommunestyre har rådmannen endra innstilling i saken: 
             
«Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon av faste medlemmer frå 15 til 9 
vedtas. UKS får behalde evt. innsparte midlar til tiltaka som UKS støttar i form av ungdomsmidlar. 
Vedtaktsendringa trer i kraft umiddelbart og gjeld fra val av nye UKS-medlemmer til skuleåret 2017/18. 
Som overgangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i 2017 sittande ut sin periode som er skuleåret 
2017/18. 
 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017 

Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon av faste medlemmer frå 15 til 9 
vedtas. UKS får behalde eventuelle innsparte midlar til tiltaka som UKS støttar i form av ungdomsmidlar. 
Vedtaktsendringa trer i kraft umiddelbart og gjeld fra val av nye UKS-medlemmer til skuleåret 2017/18. 
Som overgangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i 2017 sittande ut sin periode som er skuleåret 
2017/18. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon av faste medlemmer frå 15 til 9 
vedtas. UKS får behalde eventuelle innsparte midlar til tiltaka som UKS støttar i form av ungdomsmidlar.  
 
Vedtaktsendringa trer i kraft umiddelbart og gjeld fra val av nye UKS-medlemmer til skuleåret 2017/18. Som 
overgangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i 2017 sittande ut sin periode som er skuleåret 2017/18. 
 
 

PS 37/17 Årsmelding og regnskap 2016 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Årsmelding og regnskap 2016 for Mardølafondet godkjennes. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Årsmelding og regnskap 2016 for Mardølafondet godkjennes. 
 
 

PS 38/17 Årsrapport 2016 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2016, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2016 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 4 980 173.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Rådmann, personalsjef og økonomisjef orienterte. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2016, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
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2. Driftsregnskapet for 2016 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 4 980 173.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 
 

 

PS 39/17 Valg av medlem til stemmestyret i Nordstranda krets - 
Stortingsvalget 2017 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.05.2017  

Saken ble ettersendt 16.05.2017. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 
 Som nytt medlem i stedet for May Britt Barsten velges Anita Marie Meisingset. 
 Som nytt varamedlem velges Arnt Inge Ranvik. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.05.2017 

Ved Stortingsvalget 2017 velges følgende stemmestyre for krets 01 Nordstranda: 
 
 Per Holen, leder 
 Odd Harald Barstein, nestleder 
 Anita Marie Meisingset 
 
 Varamedlem: Arnt Inge Ranvik 
 
 


