
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.02.2016 

Tidspunkt: 10:25 – 13:45 

 
 
 
 

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 

   
 

Merknader 

Kl. 10:25 – 11:45 Møte i Kraftutvalget 
Nesset Kraft v/styreleder Ola Krogstad og daglig leder Knut Arne Vike deltok. Se sak 
2016/174 for møtereferat. 
 
 
Kl. 12:15 Formannskapsmøte 
E-post m/vedlegg av 26.01.2016 fra Eirawater AS ble distribuert til iPadene 03.02.2016. 
Gjelder forespørsel om kommunen kan ta over og fullføre påbegynt reguleringsplan for kai i 
Eresfjord. Kari Petrine F. Øverås ble enstemmig vurdert inhabil og deltok ikke i diskusjonen. 
Edmund Morewood ble enstemmig vurdert habil og deltok i den videre diskusjonen. Det ble 
enighet om at administrasjonen legger frem saken til behandling.  
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
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 3/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 4/16 Referatsaker   

RS 1/16 Kopi - Svar på søknad om dispensasjon fra § 2-5 i 
forurensningsforskriften for gjenbruk av forurensede masserfra 
delområde N115, N116 og N117 på Labek i Trondheim til avslutning 
av deponiet ved Raudsand 

 2013/1139 

PS 5/16 GID 004/003 - Arealoverføring til GID 004/035  2015/1576 

PS 6/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 029/001 - 
Tilleggsareal 

 2015/909 

PS 7/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 015/001 - Nausttomt  2015/1068 

PS 8/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 089/002 - Veiformål  2014/768 

PS 9/16 Status - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei - 
Solbjørbakken 

 2015/1647 

PS 10/16 Høring - Regional planstrategi 2016 - 2020  2015/738 

PS 11/16 Tilbud om kjøp av eiendommen GID 56/14 - Eier: Ole Johnny 
Jensen 

 2016/50 

PS 12/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017  2016/5 

PS 13/16 Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp  2014/133 

PS 14/16 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS  2011/1364 

PS 15/16 Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom 
om eiendomsskatt på nettanlegg 

 2015/340 

PS 16/16 Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele 
kommuneorganisasjonen 

 2015/1077 

 

PS 3/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Protokoll fra formannskapets møte 05.01.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap 

Protokoll fra formannskapets møte 05.01.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 4/16 Referatsaker 

RS 1/16 Kopi - Svar på søknad om dispensasjon fra § 2-5 i forurensningsforskriften for gjenbruk av 
forurensede masserfra delområde N115, N116 og N117 på Labek i Trondheim til avslutning av deponiet ved 
Raudsand 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

PS 5/16 GID 004/003 - Arealoverføring til GID 004/035 

Rådmannens innstilling 

Med heimel i plan- og bygningslovas § 19-2, gis varig dispensasjon frå kommuneplana sin arealdel 
for omdisponering av om lag 300 m² frå LNF-område til fritidsbusetnad. Dispensasjon kan gjevast 
fordi omsynet bak arealformålet i kommuneplana sin arealdel ikkje blir vesentleg satt til side. 
 
Med heimel i plan- og bygningslovas § 20-1 bokstav m) godkjenner Nesset kommune 
arealoverføring av om lag 300 m² frå gbnr 4/3 til gbnr 4/35 i samsvar med søknad og førebels 
oppmålingsforretning. 
 
Det gjerast merksam på at om det skulle bli aktuelt å sette opp fleire bygningar på eigedomen, vil 
det kunne bli sett krav om at rasfaren i området blir kartlagd og dokumentert før det blir gitt 
byggeløyve. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Med heimel i plan- og bygningslovas § 19-2, gis varig dispensasjon frå kommuneplana sin arealdel 
for omdisponering av om lag 300 m² frå LNF-område til fritidsbusetnad. Dispensasjon kan gjevast 
fordi omsynet bak arealformålet i kommuneplana sin arealdel ikkje blir vesentleg satt til side. 
 
Med heimel i plan- og bygningslovas § 20-1 bokstav m) godkjenner Nesset kommune 
arealoverføring av omlag 300 m² frå gbnr 4/3 til gbnr 4/35 i samsvar med søknad og førebels 
oppmålingsforretning. 
 
Det gjerast merksam på at om det skulle bli aktuelt å sette opp fleire bygningar på eigedomen, vil 
det kunne bli sett krav om at rasfaren i området blir kartlagd og dokumentert før det blir gitt 
byggeløyve. 
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PS 6/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 029/001 - Tilleggsareal 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.05.2015 om fradeling av en parsell, ca 100 m2, fra eiendommene 

GID029/001. 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling som omsøkt fra eiendom GID 029/001, tilleggsareal til 
fritidseiendommen GID  029/041 
 
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv 
eller naturinteresser knyttet til søknaden selv om den ligger i strandsonen. Omsøkte tiltak vil ikke 
redusere muligheten for allmenn ferdsel og bruk av kommunal vor som ligger like vest for 
eiendommen.  
 
Det legges til grunn at Statens vegvesen ikke har vesentlige merknader til fradeling og må involveres 
ved oppmåling av ny eiendomsgrense 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Det vises til søknad av 18.05.2015 om fradeling av en parsell, ca 100 m2, fra eiendommene 
GID029/001. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling som omsøkt fra eiendom GID 029/001, tilleggsareal til 
fritidseiendommen GID  029/041 
 
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv 
eller naturinteresser knyttet til søknaden selv om den ligger i strandsonen. Omsøkte tiltak vil ikke 
redusere muligheten for allmenn ferdsel og bruk av kommunal vor som ligger like vest for 
eiendommen.  
 
Det legges til grunn at Statens vegvesen ikke har vesentlige merknader til fradeling og må involveres 
ved oppmåling av ny eiendomsgrense. 
 
 

PS 7/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 015/001 - Nausttomt 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 08.06.2015 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 015/027. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
areadel LNF-sone til fradeling av parsell, nausttomt.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om tomt rundt eksisterende naust. Deler av parsellen omfatter 
opparbeidet parkeringsplass.  
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Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ingen vesentlige interesser 
knyttet til natur eller friluftsliv selv om omsøkte arealligger i strandsonen. Omsøkte tiltak vil ikke 
redusere allmenn ferdsel i strandsonen. Det er lagt til grunn at parsellen skal nyttes til tomt for naust 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Det vises til søknad av 08.06.2015 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 015/027. 
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
areadel LNF-sone til fradeling av parsell, nausttomt.   
 
Det gis dispensasjon da det dreier seg om tomt rundt eksisterende naust. Deler av parsellen omfatter 
opparbeidet parkeringsplass.  
 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ingen vesentlige interesser 
knyttet til natur eller friluftsliv selv om omsøkte areal ligger i strandsonen. Omsøkte tiltak vil ikke 
redusere allmenn ferdsel i strandsonen. Det er lagt til grunn at parsellen skal nyttes til tomt for 
naust. 
 
 

PS 8/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 089/002 - Veiformål 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 20.06 .2014 om fradeling av en parsell, ca 425 m2, fra eiendommen GID 
089/002.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av en parsell, som omsøkt, fra eiendom GID 089/002, til veiformål.   
 
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg fradeling av parsell som skal nyttes av Statens vegvesen 
til etablering av klimastasjon. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det 
foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller naturinteresser knyttet til søknaden. Det er og av 
samfunnsnyttige interesse at det etableres klimastasjon i området som kan bidra til bedre 
informasjon om vær,-  og føreforholdene over Vistdalsheia.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Det vises til søknad av 20.06 .2014 om fradeling av en parsell, ca 425 m2, fra eiendommen GID 
089/002.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av en parsell, som omsøkt, fra eiendom GID 089/002, til veiformål.   
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Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg fradeling av parsell som skal nyttes av Statens vegvesen 
til etablering av klimastasjon. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det 
foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller naturinteresser knyttet til søknaden. Det er og av 
samfunnsnyttige interesse at det etableres klimastasjon i området som kan bidra til bedre 
informasjon om vær,-  og føreforholdene over Vistdalsheia.  
 
 

PS 9/16 Status - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei - Solbjørbakken 

Rådmannens innstilling 

Brev av 20.12.2015 fra Møre og Romsdal fylkeskommune/ Statens vegvesen der det gis tilsagn om kr 
430 000 i tilskudd til bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg skole tas til 
orientering.  

Det fremmes egen sak i løpet av våren 2016 for å fullfinansiere tiltaket med tanke på gjennomføring i 
løpet av 2016. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Brev av 20.12.2015 fra Møre og Romsdal fylkeskommune/ Statens vegvesen der det gis tilsagn om kr 
430 000 i tilskudd til bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg skole tas til 
orientering.  
 
Det fremmes egen sak i løpet av våren 2016 for å fullfinansiere tiltaket med tanke på gjennomføring i 
løpet av 2016.  
 
 

PS 10/16 Høring - Regional planstrategi 2016 - 2020 

Rådmannens innstilling 

Det vises til forslag til Regional planstrategi 2016-2020 for Møre og Romsdal. 

Nesset kommune mener det er aktuelt å sette i gang prosess for å lage regional(e) delplaner for 
samordnet areal- og transportplanlegging. For å involvere kommunene på en god måte i 
planprosessen kan f.eks dette arbeidet organiseres med ei styringsgruppe og ei administrativ 
arbeidsgruppe med representanter fra utvalgte kommuner. Oppstart av planarbeidet bør avventes til 
år 2017, da strukturen av ny kommunereform er mer avklart.  

Fylkeskommunen bør foreta en vurdering av hvordan transportstrategien for gående og syklende i 
Møre og Romsdal 2010-2019 kan følges opp med mer offensiv planlegging slik at flere strekninger 
kan bli klarert til utbygging. Det å satse på bygging av gang- og sykkelveier er et godt 
folkehelsetiltak.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Det vises til forslag til Regional planstrategi 2016-2020 for Møre og Romsdal. 
 
Nesset kommune mener det er aktuelt å sette i gang prosess for å lage regional(e) delplaner for 
samordnet areal- og transportplanlegging. For å involvere kommunene på en god måte i 
planprosessen kan f.eks dette arbeidet organiseres med ei styringsgruppe og ei administrativ 
arbeidsgruppe med representanter fra utvalgte kommuner. Oppstart av planarbeidet bør avventes til 
år 2017, da strukturen av ny kommunereform er mer avklart.  
 
Fylkeskommunen bør foreta en vurdering av hvordan transportstrategien for gående og syklende i 
Møre og Romsdal 2010-2019 kan følges opp med mer offensiv planlegging slik at flere strekninger 
kan bli klarert til utbygging. Det å satse på bygging av gang- og sykkelveier er et godt 
folkehelsetiltak.  
 
 

PS 11/16 Tilbud om kjøp av eiendommen GID 56/14 - Eier: Ole Johnny 
Jensen 

Rådmannens innstilling 

Tilbud om kjøp av eiendommen Høgheim GID 56/14 avslås.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Tilbud om kjøp av eiendommen Høgheim GID 56/14 avslås.  
 
 

PS 12/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune kjøper eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående bygninger. 
Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-650 000. I 
tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  

Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannen endret første avsnitt i sin innstilling: 
 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående 
bygninger, for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre gjennomføre 
byggetiltak på Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 
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Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående bygninger, 
for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre gjennomføre byggetiltak på 
Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 
 
Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-650 000. I 
tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  
 
Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. 
Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  
 
 

PS 13/16 Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp 

Rådmannens innstilling 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler ny 
opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan avhende 
eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Toril Melheim Strand ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Kari Petrine F. Øverås ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Edmund Morewood ba om at hans habilitet ble vurdert. 
Rolf Jonas Hurlen ba om at hans habilitet ble vurdert. 
 
Når det er så mange inhabile medlemmer at utvalget ikke er vedtaksført, og det heller ikke er kalt 
inn varamedlemmer, skal samtlige medlemmer likevel delta i avgjørelsen av medlemmenes habilitet 
(jf.  side 33 i veilederen Habilitet i kommuner og fylkeskommuner).  
 
Det ble enstemmig enighet om at alle medlemmene deltar i behandlingen av saken. 
 
Rådmannen endret første setning i sin innstilling: 
 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler en 
videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler en 
videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 
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Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan avhende 
eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 
 

PS 14/16 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som  

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende tillegg til første setning i rådmannens innstilling: 
 

…som endelig oppgjør og avslutning av saken. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som endelig oppgjør 
og avslutning av saken. 

 

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 

 
 

PS 15/16 Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom 
om eiendomsskatt på nettanlegg 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de tre 
saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for lagmannsretten 
vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 

2. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

1. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de tre 
saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for lagmannsretten 
vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 
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2. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 
 

PS 16/16 Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele 
kommuneorganisasjonen 

Rådmannens innstilling 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere driften og 
for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen 

 HTV og HVO deltar gruppen 

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.   
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble enighet om følgende:  
 
 Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere driften og 
for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen 

 HTV og HVO deltar i gruppen 

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.   
 
Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 
 
 

 


