
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 15.06.2015 

Tidspunkt: 15:30 – 16:10 

 

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 

(inhabil i sak 79) 

Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Arild Svensli (sak 79) Mellvin Arvid Steinsvoll Innbyggerlista 

   

 

Merknader 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset Ass. rådmann 

 

 

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 74/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 75/15 Referatsaker   

RS 29/15 Kopi - Pålegg om å gjennomføre tredjeparts 

luktmålinger - Real Alloy Raudsand 

 2015/319 

PS 76/15 ***** ***** - endelig forlik X 2010/212 

PS 77/15 Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie  2008/1805 

PS 78/15 GID 118/015 - utviding av eksisterende kai/brygge - 

dispensasjon fra kommuneplan- Odny Rolstad 

 2015/439 

PS 79/15 GID 061/060 - Garasje i Vikhammaren hyttefelt - 

dispensasjon fra reguleringsplan- Kurt Asle Arvesen 

 2015/720 

PS 80/15 GID 041/001 - Ny avkjørsel og veg i Fredsvika  2015/907 

 

 

PS 74/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

Protokoll fra formannskapets møte 04.06.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Protokoll fra formannskapets møte 04.06.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 75/15 Referatsaker 

RS 29/15 Kopi - Pålegg om å gjennomføre tredjeparts luktmålinger - Real Alloy Raudsand 

Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
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PS 76/15 ***** ***** - endelig forlik – Unntatt off. jf. off.l. § 13/fvl. § 13.1 

 

PS 77/15 Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret bevilger inntil kr 1 700 000 til kjøp av brukt enebolig i Stubøvegen 34 samt til 

nødvendig rehabilitering av huset. 

 

Bevilgningen finansieres med 

- ubrukte lånemidler kr 1 400 000  

- tilskudd fra Husbanken kr 300 000  

 

Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.  

 

 

PS 78/15 GID 118/015 - utviding av eksisterende kai/brygge - dispensasjon fra 

kommuneplan- Odny Rolstad 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad fra Odny Rolstad datert 20.03-15 og plan og bygningsloven § 19-2.  

 

Nesset formannskap gir dispensasjon fra kommuneplanen for å utvide en kai og bygge en enkel 

molo for beskyttelse mot vær/sjø nedenfor hytta på gbnr. 118/15. Dispensasjon gis da fordelene 

ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Det vises til søknad fra Odny Rolstad datert 20.03-15 og plan og bygningsloven § 19-2.  
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Nesset formannskap gir dispensasjon fra kommuneplanen for å utvide en kai og bygge en enkel 

molo for beskyttelse mot vær/sjø nedenfor hytta på gbnr. 118/15. Dispensasjon gis da fordelene 

ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 

PS 79/15 GID 061/060 - Garasje i Vikhammaren hyttefelt - dispensasjon fra 

reguleringsplan- Kurt Asle Arvesen 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 17/4-15 med siste dokument mottatt 20/5-15 og til §19-2 

i plan og bygningsloven. 

 

Kommunen gir dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikhammaren hyttefelt for at det kan 

bygges en garasje på gnr 61/60 slik tegning og plan som følger søknaden viser. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

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

trakk seg tilbake. Vararepresentant Arild Svensli trådte inn i hans sted under behandlingen av 

saken. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Nesset kommune viser til søknad datert 17/4-15 med siste dokument mottatt 20/5-15 og til §19-2 

i plan og bygningsloven. 

 

Kommunen gir dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikhammaren hyttefelt for at det kan 

bygges en garasje på gnr 61/60 slik tegning og plan som følger søknaden viser. 

 

 

PS 80/15 GID 041/001 - Ny avkjørsel og veg i Fredsvika 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 3/6-15 og til løyve fra Statens Vegvesen datert 26/5-15. 

Kommunen viser også til § 19-2 i plan og bygningsloven. 

 

Kommunen gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for området slik at det kan bygges en 

ny veg til fiskeoppdrettskaien i Fredsvika. 

 

Kommunen grunngir sitt vedtak med trafikksikkerheten i området og det at friområde er stort nok 

til å kunne utvikle aktiviteter for campingturistene. 
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Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Nesset kommune viser til søknad datert 3/6-15 og til løyve fra Statens Vegvesen datert 26/5-15. 

Kommunen viser også til § 19-2 i plan og bygningsloven. 

 

Kommunen gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for området slik at det kan bygges en 

ny veg til fiskeoppdrettskaien i Fredsvika. 

 

Kommunen grunngir sitt vedtak med trafikksikkerheten i området og det at friområde er stort nok 

til å kunne utvikle aktiviteter for campingturistene. 

 

 

 


