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PS 36/15 GID 077/006 - Søknad om opprettelse av 4 nye 
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Romsdal Revisjon IKS 

 2015/412 

PS 48/15 Aursjøveien AS - Forslag til valg av styremedlem fra 
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 2013/867 
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 2015/759 
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PS 28/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Protokoll fra formannskapets møte 14.04.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Protokoll fra formannskapets møte 14.04.2015 ble godkjent og signert. 
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PS 29/15 Referatsaker 

RS 16/15 Møtereferat fra valgkomiteen i Nesset Næringsforum AS 21.04.2015 - gjelder valg på 

generalforsamlingen 27.04.2015 

RS 17/15 Referat brukarstyret for Nesset prestegard - 15.04.2015 

RS 18/15 Notat - Spørsmål om uttak av grus og stein på Bugge 

RS 19/15 Søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet 

RS 20/15 GID 024/004 - Søknad om arealoverføring til GID 024/005 - Delegert vedtak 

RS 21/15 GID 027/010 - Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - Delegert vedtak 

RS 22/15 GID 029/001 - Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - Delegert vedtak 

RS 23/15 GID 029/008 - Opprettelse av to nye grunneiendommer - Delegert vedtak 

RS 24/15 GID 061/007 - Opprettelse av ny grunneiendom - Delegert vedtak 

RS 25/15 GID 123/001 - Opprettelse av nytt punktfeste - Delegert vedtak 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Til RS 16:  

Valgkomiteen for Nesset næringsforum foreslår at Nesset kommunes representant i Nesset 

næringsforum skal være ordføreren, med varaordføreren som vararepresentant. 

Formannskapet gav sin tilslutning til dette. 

 

Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Til RS 16:  

Valgkomiteen for Nesset næringsforum foreslår at Nesset kommunes representant i Nesset 

næringsforum skal være ordføreren, med varaordføreren som vararepresentant. 

Formannskapet gav sin tilslutning til dette. 

 

Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 

 

 

PS 30/15 GID 019/001 - Opprettelse av 3 nye grunneiendommer til 

naustformål - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / Tillatelse til tiltak 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for omdisponering av de tre omsøkte parsellene fra LNF- område til 
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fritidsbebyggelse/naustområde. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak formålsbestemmelsen i 

kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig satt til side, samtidig som fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

Med bakgrunn i at det er gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel anses de omsøkte 

parsellene som utlagt til naustbebyggelse. Formannskapet legger til grunn at 

unntaksbestemmelsen fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag i 

plan- og bygningslovens § 1-8, 4. ledd, kommer til anvendelse. 

 

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis samtykke til å opprette tre nye grunneiendommer fra gbnr 

19/1 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune opprettelse av tre 

nye grunneiendommer i samsvar med søknaden. De nye eiendommene er grunn rundt 

eksisterende naust. De nøyaktige grensene for hver av de nye eiendommene fastsettes av partene 

i samråd med kommunens landmåler, med det legges til grunn at all fjære og sjøgrunn fortsatt 

skal tilhøre gbnr 19/1 og at hvert av naustene bør tillegges såpass grunn at det blant annet kan 

utføres vedlikehold av naustet fra egen grunn. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for omdisponering av de tre omsøkte parsellene fra LNF- område til 

fritidsbebyggelse/naustområde. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak formålsbestemmelsen i 

kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig satt til side, samtidig som fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

Med bakgrunn i at det er gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel anses de omsøkte 

parsellene som utlagt til naustbebyggelse. Formannskapet legger til grunn at 

unntaksbestemmelsen fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag i 

plan- og bygningslovens § 1-8, 4. ledd, kommer til anvendelse. 

 

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis samtykke til å opprette tre nye grunneiendommer fra gbnr 

19/1 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune opprettelse av tre 

nye grunneiendommer i samsvar med søknaden. De nye eiendommene er grunn rundt 

eksisterende naust. De nøyaktige grensene for hver av de nye eiendommene fastsettes av partene 

i samråd med kommunens landmåler, med det legges til grunn at all fjære og sjøgrunn fortsatt 

skal tilhøre gbnr 19/1 og at hvert av naustene bør tillegges såpass grunn at det blant annet kan 

utføres vedlikehold av naustet fra egen grunn. 
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PS 31/15 GID 026/026 - Kjøp av tilleggsareal til GID 026/041 

Rådmannens innstilling 

Eiere av gbnr 26/41 tilbys å kjøpe den delen av gbnr 26/26 som er beliggende mellom 

Hargautvegen og gbnr 26/41, et areal på om lag 270 m². Det nøyaktige arealet bestemmes på 

oppmålingsforretning. Kommunen skal beholde nødvendig areal utenfor vegen slik at kommunal 

infrastruktur tilknyttet vegen blir værende på kommunal grunn. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra reguleringsplanen 

Nedre Hargaut, stadfestet av Miljøverndepartementet 9.11.1972, for omregulering av om lag 270 

m² fra veggrunn til boligformål. Dispensasjonen kan gis ut fra at hensynet bak arealformålet ikke 

blir vesentlig satt til side. Etter en samlet vurdering vil fordelene for gbnr 26/41 ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene for kommunen. 

 

Prisen settes til kr. 30 pr. m². Alle omkostninger i saken, som oppmåling, saksbehandlingsgebyr, 

tinglysingsgebyr og dokumentavgift dekkes av kjøper. 

 

Partene gis frist til 1.7.2015 til å akseptere tilbudet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Eiere av gbnr 26/41 tilbys å kjøpe den delen av gbnr 26/26 som er beliggende mellom 

Hargautvegen og gbnr 26/41, et areal på om lag 270 m². Det nøyaktige arealet bestemmes på 

oppmålingsforretning. Kommunen skal beholde nødvendig areal utenfor vegen slik at kommunal 

infrastruktur tilknyttet vegen blir værende på kommunal grunn. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra reguleringsplanen 

Nedre Hargaut, stadfestet av Miljøverndepartementet 9.11.1972, for omregulering av om lag 270 

m² fra veggrunn til boligformål. Dispensasjonen kan gis ut fra at hensynet bak arealformålet ikke 

blir vesentlig satt til side. Etter en samlet vurdering vil fordelene for gbnr 26/41 ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene for kommunen. 

 

Prisen settes til kr. 30 pr. m². Alle omkostninger i saken, som oppmåling, saksbehandlingsgebyr, 

tinglysingsgebyr og dokumentavgift dekkes av kjøper. 

 

Partene gis frist til 1.7.2015 til å akseptere tilbudet. 

 

 

PS 32/15 GID 027/059 - Kjøp av tilleggsareal til GID 027/085 

Rådmannens innstilling 

Eiere av gbnr 27/85 tilbys å kjøpe gbnr 27/59 i sin helhet. Eiendommen er liten, ligger i et sterkt 

skrånende terreng og er beskåret av en privat veg tilhørende gbnr 27/85. Formannskapet mener 

gbnr 27/59 framstår som en eiendom som vanskelig lar seg utnytte til boligformål og kan derfor 
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selges som tilleggsareal til gbnr 27/85. Før eiendommen overdras, bes rådmannen sørge for at 

eiendommen kartfestes nøyaktig gjennom oppmålingsforretning.  

 

Prisen på gbnr 27/59 settes til kr. 30 pr. m² i tråd med tidligere kjøp og salg kommunen har 

gjennomført.   

 

Utgifter til tinglysing av skjøte, herunder dokumentavgift, dekkes av kjøperne. 

 

Formannskapet ber rådmannen sørge for at eiendommene gbnr 27/53, 27/55, 27/57 og 27/59 

kartlegges ved oppmålingsforretning og registreres i Matrikkelen. Utgifter til dette på kr. 14 300 

dekkes av ansvar 1400. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Eiere av gbnr 27/85 tilbys å kjøpe gbnr 27/59 i sin helhet. Eiendommen er liten, ligger i et sterkt 

skrånende terreng og er beskåret av en privat veg tilhørende gbnr 27/85. Formannskapet mener 

gbnr 27/59 framstår som en eiendom som vanskelig lar seg utnytte til boligformål og kan derfor 

selges som tilleggsareal til gbnr 27/85. Før eiendommen overdras, bes rådmannen sørge for at 

eiendommen kartfestes nøyaktig gjennom oppmålingsforretning.  

 

Prisen på gbnr 27/59 settes til kr. 30 pr. m² i tråd med tidligere kjøp og salg kommunen har 

gjennomført.   

 

Utgifter til tinglysing av skjøte, herunder dokumentavgift, dekkes av kjøperne. 

 

Formannskapet ber rådmannen sørge for at eiendommene gbnr 27/53, 27/55, 27/57 og 27/59 

kartlegges ved oppmålingsforretning og registreres i Matrikkelen. Utgifter til dette på kr. 14 300 

dekkes av ansvar 1400. 

 

 

PS 33/15 GID 029/014 - Arealoverføring av grunn til GID 029/256 og 029/258 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for arealoverføring av 150 m² fra GID 029/014 til GID 029/256 og av 150 m² fra GID 

029/014 til GID 029/258. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 

fra ikke blir vesentlig satt til side og at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 

 

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det samtykke til deling av 300 m² dyrkbar jord fra GID 

029/014 som arealoverføring til eiendommene GID 029/256 og GID 029/258. Samtykke gis ut 

fra at omdisponeringen ikke gir driftsulemper for landbruket i området. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, gis det tillatelse til å arealoverføre om lag 500 

m² fra GID 029/014 og om lag 800 m² fra GID 029/014 til GID 029/258. 
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Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for arealoverføring av 150 m² fra GID 029/014 til GID 029/256 og av 150 m² fra GID 

029/014 til GID 029/258. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 

fra ikke blir vesentlig satt til side og at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 

 

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det samtykke til deling av 300 m² dyrkbar jord fra GID 

029/014 som arealoverføring til eiendommene GID 029/256 og GID 029/258. Samtykke gis ut 

fra at omdisponeringen ikke gir driftsulemper for landbruket i området. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, gis det tillatelse til å arealoverføre om lag 500 

m² fra GID 029/014 og om lag 800 m² fra GID 029/014 til GID 029/258. 

 

 

PS 34/15 GID 059/001 - Opprettelse av to nye grunneiendommer - Korrigering 

av tidligere vedtak 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune samtykker til at hele gjenværende del av festenummer 5 under gbnr 59/1 

opprettes som egen eiendom. Etter opprettelsen vil festenummer 5 utgjøre det samme arealet som 

framfestes vider som festenummer 9. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Nesset kommune samtykker til at hele gjenværende del av festenummer 5 under gbnr 59/1 

opprettes som egen eiendom. Etter opprettelsen vil festenummer 5 utgjøre det samme arealet som 

framfestes vider som festenummer 9. 

 

 

PS 35/15 GID 077/005 - Opprettelse av 4 nye grunneiendommer - Tillatelse til 

tiltak / Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Øverås hyttefelt, for justering av de regulerte tomtegrensene mellom tomtene 
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1, 2, 19 og 20, i samsvar med vedlagte kartutsnitt. Dispensasjon kan gis fordi formannskapet 

mener hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til opprettelse av 4 nye 

grunneiendommer fra gbnr 77/5 i samsvar med søknaden. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Øverås hyttefelt, for justering av de regulerte tomtegrensene mellom tomtene 

1, 2, 19 og 20, i samsvar med vedlagte kartutsnitt. Dispensasjon kan gis fordi formannskapet 

mener hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til opprettelse av 4 nye 

grunneiendommer fra gbnr 77/5 i samsvar med søknaden. 

 

 

PS 36/15 GID 077/006 - Søknad om opprettelse av 4 nye grunneiendommer - 

Tillatelse til tiltak / Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Øverås hyttefelt, for justering av de regulerte tomtegrensene mellom tomtene 

3, 4 og 5, i samsvar med vedlagte kartutsnitt. Dispensasjon kan gis fordi formannskapet mener 

hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til opprettelse av 4 nye 

grunneiendommer fra gbnr 77/6 i samsvar med søknaden. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Øverås hyttefelt, for justering av de regulerte tomtegrensene mellom tomtene 

3, 4 og 5, i samsvar med vedlagte kartutsnitt. Dispensasjon kan gis fordi formannskapet mener 

hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til opprettelse av 4 nye 

grunneiendommer fra gbnr 77/6 i samsvar med søknaden. 
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PS 37/15 GID 093/003 - Opprettelse av ny grunneiendom rundt nybygd 

bolighus 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 1,0 daa fra gbnr 93/3. Dispensasjon 

kan gis fordi hensynet til landbruksinteressene i området ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en 

samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større for bosettingen i bygda og 

kommunen enn ulempene for landbruksinteressene. Det vises også til at det allerede er gitt 

samtykke til deling etter jordlovens § 12. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune opprettelse av en 

ny grunneiendom på om lag 1,0 daa i samsvar med søknaden. 

 

Det settes som vilkår at det gjennomføres en skredfaglig vurdering av området før opprettelse av 

ny grunneiendom kan skje. Dersom en slik skredfaglig vurdering avdekker at det er behov for 

avbøtende tiltak i forhold til rasfaren, må disse være gjennomført før opprettelse av ny 

grunneiendom kan skje. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

./. Brev av 30.04.2015 fra Berit og Olav Kåre Torjuul ble delt ut i møtet 

 

Det ble enighet om at ordføreren tar kontakt med fylkesmannen for å avklare behovet og 

omfanget av en skredfaglig vurdering.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 1,0 daa fra gbnr 93/3. Dispensasjon 

kan gis fordi hensynet til landbruksinteressene i området ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en 

samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større for bosettingen i bygda og 

kommunen enn ulempene for landbruksinteressene. Det vises også til at det allerede er gitt 

samtykke til deling etter jordlovens § 12. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune opprettelse av en 

ny grunneiendom på om lag 1,0 daa i samsvar med søknaden. 

 

Det settes som vilkår at det gjennomføres en skredfaglig vurdering av området før opprettelse av 

ny grunneiendom kan skje. Dersom en slik skredfaglig vurdering avdekker at det er behov for 

avbøtende tiltak i forhold til rasfaren, må disse være gjennomført før opprettelse av ny 

grunneiendom kan skje. 

 

Ordføreren tar kontakt med fylkesmannen for å avklare behovet og omfanget av en skredfaglig 

vurdering.  
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PS 38/15 GID 093/003 - Opprettelse av ny grunneiendom 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 1,0 daa fra gbnr 93/3. Dispensasjon 

kan gis fordi hensynet til landbruksinteressene i området ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en 

samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større for bosettingen i bygda og 

kommunen enn ulempene for landbruksinteressene.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune opprettelse av en 

ny grunneiendom på om lag 1,0 daa i samsvar med søknaden. 

 

Før opprettelse av ny grunneiendom kan skje, settes som vilkår at det gjennomføres en 

skredfaglig vurdering av området og at det eventuelt gjøres avbøtende tiltak før bygging. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

./. Kopi av kommunens jordlovsbehandling av 06.05.2015 ble delt ut. 

 

Som følge av entydige signal fra formannskapet gjør rådmannen om sitt vedtak for 

jordlovsbehandling datert 06.05.2015. Nytt vedtak blir som følger: 

 

Nesset kommune viser til søknad datert 21.04.2015 og til jordlovens § 12, 4.avsnitt og 

imøtekommer søknaden, med den begrunnelse at en slik fradeling vil være positivt for 

bosettingen i området. 

 

Det vises til brev fra fylkesmannen datert 24.04.2015. Det ble enighet om at ordføreren tar 

kontakt med fylkesmannen for å be om møte eller befaring sammen med grunneier for å vurdere 

plasseringen av tomta og eventuelle vilkår for dispensasjon fra LNF-område og kommuneplanens 

arealdel. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 1,0 daa fra gbnr 93/3. Dispensasjon 

kan gis fordi hensynet til landbruksinteressene i området ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en 

samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større for bosettingen i bygda og 

kommunen enn ulempene for landbruksinteressene.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune opprettelse av en 

ny grunneiendom på om lag 1,0 daa i samsvar med søknaden. 

 

Før opprettelse av ny grunneiendom kan skje, settes som vilkår at det gjennomføres en 

skredfaglig vurdering av området og at det eventuelt gjøres avbøtende tiltak før bygging. 
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Det vises til brev fra fylkesmannen datert 24.04.2015. Ordføreren tar kontakt med fylkesmannen 

for å be om møte eller befaring sammen med grunneier for å vurdere plasseringen av tomta og 

eventuelle vilkår for dispensasjon fra LNF-område og kommuneplanens arealdel. 

 

 

PS 39/15 GID 059/008 - Søknad om å få bygge hytte- dispensasjon fra 

reg.bestemmelsene- Monica og Pål Ove Hånes 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 18/1-15 og til merknad fra nabo Ola og Siv Anita 

Langset mottatt 3/2-15.  

 

Nesset kommune kan ikke se at dette tiltaket medfører problemer for naboene. Utsikten fra 

nabohytta forringes i liten grad på grunn av høydeforskjellen mellom de to hyttene. Tiltakets 

utforming er i henhold til reguleringsbestemmelsene og byggeskikken på det nye tiltaket bryter 

ikke med de andre hyttene i feltet. 

 

Utnyttelsesgraden er for stor i forhold til reguleringsbestemmelsene. Men med ei tomt på bare 

373m2 der det står både ei hytte og et naust, vil det være svært vanskelig å oppgradere den 

eksisterende hytta til den standard de andre hyttene i feltet har. 

 

Nesset kommune viser derfor til § 19-1 i plan og bygningsloven og gir dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene for å kunne bygge den omsøkte hytta. Kommunen mener at fordelene 

ved gi dispensasjon er større enn ulempene. Ulempene i dette tilfellet er etter kommunens 

mening bare at privatiseringsgraden kan sies å øke litt for det friområde som er nabo. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Nesset kommune viser til søknad datert 18/1-15 og til merknad fra nabo Ola og Siv Anita 

Langset mottatt 3/2-15.  

 

Nesset kommune kan ikke se at dette tiltaket medfører problemer for naboene. Utsikten fra 

nabohytta forringes i liten grad på grunn av høydeforskjellen mellom de to hyttene. Tiltakets 

utforming er i henhold til reguleringsbestemmelsene og byggeskikken på det nye tiltaket bryter 

ikke med de andre hyttene i feltet. 

 

Utnyttelsesgraden er for stor i forhold til reguleringsbestemmelsene. Men med ei tomt på bare 

373m2 der det står både ei hytte og et naust, vil det være svært vanskelig å oppgradere den 

eksisterende hytta til den standard de andre hyttene i feltet har. 

 

Nesset kommune viser derfor til § 19-1 i plan og bygningsloven og gir dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene for å kunne bygge den omsøkte hytta. Kommunen mener at fordelene 

ved gi dispensasjon er større enn ulempene. Ulempene i dette tilfellet er etter kommunens 

mening bare at privatiseringsgraden kan sies å øke litt for det friområde som er nabo. 
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PS 40/15 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 023/001 - Asbjørn Nilsen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 02.09.2014 fra Asbjørn Nilsen om fradeling av en parsell, ca  200 m2 , fra 

eiendommen GID 023/001.Omsøkte parsell skal være tilleggsareal til fritidseiendom GID 

023/010, 022. 

  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel. Dispensasjon kan gis fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tilleggsareal til eiendommen GID 023/010 der 

eksisterende vannbrønn/vannforsyning ønskes lagt til hyttetomta.  Dette kan aksepteres da det 

dreier seg om areal ligger mellom fritidseiendommen og en mindre parkeringsplass. Fradelingen 

anses ikke å komme i konflikt med eventuell fremtidig tursti fra Flatabukta og østover mot 

Hargauten boligfelt.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Det vises til søknad av 02.09.2014 fra Asbjørn Nilsen om fradeling av en parsell, ca  200 m2 , fra 

eiendommen GID 023/001.Omsøkte parsell skal være tilleggsareal til fritidseiendom GID 

023/010, 022. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel. Dispensasjon kan gis fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tilleggsareal til eiendommen GID 023/010 der 

eksisterende vannbrønn/vannforsyning ønskes lagt til hyttetomta.  Dette kan aksepteres da det 

dreier seg om areal ligger mellom fritidseiendommen og en mindre parkeringsplass. Fradelingen 

anses ikke å komme i konflikt med eventuell fremtidig tursti fra Flatabukta og østover mot 

Hargauten boligfelt.  

 

 

PS 41/15 Fradeling av parsell - GID 024/002 - Dispensasjon 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 15.10.2011 med siste dokument mottatt 13.09.2012. 
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel. Dispensasjon kan gis fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene. Følgende forhold er lagt til grunn; 

- Det dreier seg tomt rundt eksisterende bolighus. 

- Avkjørsel til kommunal vei. 

- Det er nesten mulighet for å benytte gang- og sykkelvei helt frem til Eidsvåg sentrum.  

- Omsøkte areal ligger inntil sone for spredt boligbygging i kommuneplanens arealdel. 

 

Det vises og til vedtak i TNM-sak 027/13 der det er gitt aksept for fradeling etter Jordlovens § 

12. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til å opprette en ny 

grunneiendom, 1165 m2 fra GID 024/002, jfr kartutsnitt datert 25.05.2014.  Den nye 

eiendommen skal nyttes til boligformål. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Det vises til søknad datert 15.10.2011 med siste dokument mottatt 13.09.2012. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel. Dispensasjon kan gis fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene. Følgende forhold er lagt til grunn; 

- Det dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus. 

- Avkjørsel til kommunal vei. 

- Det er nesten mulighet for å benytte gang- og sykkelvei helt frem til Eidsvåg sentrum.  

- Omsøkte areal ligger inntil sone for spredt boligbygging i kommuneplanens arealdel. 

 

Det vises og til vedtak i TNM-sak 027/13 der det er gitt aksept for fradeling etter Jordlovens § 

12. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til å opprette en ny 

grunneiendom, 1165 m2 fra GID 024/002, jfr kartutsnitt datert 25.05.2014.  Den nye 

eiendommen skal nyttes til boligformål. 

 

 

PS 42/15 Nesset Bygg - Ønske om å utarbeide reguleringsplan - GID 029/9,14 

Rådmannens innstilling 

Det vises til henvendelse fra Angvik Prosjektering AS som på vegne av Nesset Bygg og anlegg 

AS ønsker å starte utarbeiding av detaljplan for deler av eiendommen GID 029/008, 029/009 og 

029/014. 
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Nesset kommune har ingen innvendinger til at det blir startet opp planarbeid i henhold til 

kartutsnitt av 27.04.2015.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Det vises til henvendelse fra Angvik Prosjektering AS som på vegne av Nesset Bygg og anlegg 

AS ønsker å starte utarbeiding av detaljplan for deler av eiendommen GID 029/008, 029/009 og 

029/014. 

 

Nesset kommune har ingen innvendinger til at det blir startet opp planarbeid i henhold til 

kartutsnitt av 27.04.2015.  

 

 

PS 43/15 Eidsvåg sentrum - Lysplan og illustrasjonsplan for Alstadplassen 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune tar «Lysplan for Eidsvåg sentrum» datert 17.09.2014 og Illustrasjonsplan av 

19.01.2015 for Alstadplassen til orientering.    

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 

 Sentrumsgruppa har ansvaret for at planen blir gjennomført. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Nesset kommune tar «Lysplan for Eidsvåg sentrum» datert 17.09.2014 og Illustrasjonsplan av 

19.01.2015 for Alstadplassen til orientering.  

 

Sentrumsgruppa har ansvaret for at planen blir gjennomført. 

 

 

PS 44/15 Ny behandling - nytt boligområde ved Langset 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune kjøper to boenheter til markedspris, maksimum kr 700 000 i Langset boligfelt 

under forutsetning av at området på Langset blir godkjent for boligbygging.  
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Kommunen forplikter seg til å rive Gammelskolen for kommunens regning og samtykker til at 

tomten Gammelskolen står på reguleres inn som lekeområde i reguleringsplanen.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Arild Svensli ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil etter 

forvaltningslovens § 6, 2.ledd og trådte tilbake. 

 

Rådmannens endret sin innstilling til følgende: 

 

Nesset kommune kjøper tomt til to boenheter til markedspris, maksimum kr 700 000 i 

Langset boligfelt under forutsetning av at området på Langset blir godkjent for 

boligbygging.  

 

Kommunen forplikter seg til å rive Gammelskolen for kommunens regning og samtykker 

til at tomten Gammelskolen står på reguleres inn som lekeområde i reguleringsplanen.  

 

Det ble enighet om følgende: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten forslag fra formannskapet. Til kommunestyrets 

behandling må det avklares hvordan kjøp av tomt og rivning av Gammelskolen skal 

finansieres. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Saken oversendes kommunestyret uten forslag fra formannskapet. Til kommunestyrets 

behandling må det avklares hvordan kjøp av tomt og rivning av Gammelskolen skal finansieres. 

 

 

PS 45/15 Søknad om redusert renovasjonsavgift for hytter i området rundt 

Aursjøen 

Rådmannens innstilling 

Årsgebyr for hytte og fritidsboliger i området rundt Aursjøen, Nesset kommune reduseres til 50 

% av fastsatt gebyr for fritidsbolig. (D.3 årsgebyr fritidsbolig, levering felle oppsamlingspunkt 

(hyttecontainer)) 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes, og oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for utarbeidelse av 

nytt regelverk for renovasjon for fritidsboliger. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Saken utsettes, og oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for utarbeidelse av nytt 

regelverk for renovasjon for fritidsboliger. 

 

 

PS 46/15 GID 123/001/013 - Klage på avslag om søknad om fritak for betaling 

av hytterenovasjon 

Rådmannens innstilling 

Vedtak datert 16.10.14 opprettholdes. Det gis ikke fritak for betaling av hytterenovasjon for 

eiendommen gnr 123/bnr1/fnr13.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Vedtak datert 16.10.14 opprettholdes. Det gis ikke fritak for betaling av hytterenovasjon for 

eiendommen gnr 123/bnr1/fnr13.  

 

 

PS 47/15 Godkjenning av selskapsavtale og eieravtale for Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon 

IKS datert 9. mars 2015, og forslaget til eieravtale mellom deltakerne i Møre og Romsdal 

Revisjon IKS datert 9. mars 2015.  

2. Som Nesset kommunes representant i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

(ut valgperioden 2011-2015) blir valgt…… og som vararepresentant blir valgt……  

3. Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt 

til å ta nødvendige avgjørelser for å etablere selskapet inntil nytt styre er valgt på 

stiftingsmøtet, blir oppnevnt:  

a. Knut Anders Oskarson, leder (leder i kontrollutvalget, Møre og Romsdal 

fylkeskommune), Varamedlem: Trond Hansen Riise (medlem i kontrollutvalget, 

Møre og Romsdal fylkeskommune)  

b. Ola Krogstad, medlem (styreleder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Eide 

kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleder i styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Aukra kommune)  

c. Ola Rognskog, medlem (leder i representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 

Halsa kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leder i kontrollutvalget, Kristiansund 

kommune).  

d. (Tillitsvalgt valgt mellom de ansatte i de tilsluttede revisjonsenhetene.)  
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4. Kommunestyret bevilger inntil 63 000,- kroner som Nesset kommunes egenkapital-innskudd i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Innskuddet blir finansiert ved bruk av bruk av 

Investeringsfond. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag til punkt 2: 

 

Som representant velges leder i kommunens kontrollutvalg, med nestleder som 

vararepresentant. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

1. Nesset kommunestyre godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon 

IKS datert 9. mars 2015, og forslaget til eieravtale mellom deltakerne i Møre og Romsdal 

Revisjon IKS datert 9. mars 2015.  

2. Som Nesset kommunes representant i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

(ut valgperioden 2011-2015) blir valgt leder i kommunens kontrollutvalg og som 

vararepresentant blir valgt nestleder i kommunens kontrollutvalg. 

3. Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt 

til å ta nødvendige avgjørelser for å etablere selskapet inntil nytt styre er valgt på 

stiftingsmøtet, blir oppnevnt:  

a. Knut Anders Oskarson, leder (leder i kontrollutvalget, Møre og Romsdal 

fylkeskommune), Varamedlem: Trond Hansen Riise (medlem i kontrollutvalget, 

Møre og Romsdal fylkeskommune)  

b. Ola Krogstad, medlem (styreleder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Eide 

kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleder i styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Aukra kommune)  

c. Ola Rognskog, medlem (leder i representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 

Halsa kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leder i kontrollutvalget, Kristiansund 

kommune).  

d. (Tillitsvalgt valgt mellom de ansatte i de tilsluttede revisjonsenhetene.)  

4. Kommunestyret bevilger inntil 63 000,- kroner som Nesset kommunes egenkapital-innskudd i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Innskuddet blir finansiert ved bruk av bruk av 

Investeringsfond. 
 

 

PS 48/15 Aursjøveien AS - Forslag til valg av styremedlem fra Nesset 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
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Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Som nytt styremedlem i Aursjøveien AS velges Magne Bugge 

 

Ordføreren ba om forslag til nytt varamedlem 

 

Lilly K. Svensli fremmet følgende forslag: 

 

 Som nytt varamedlem velges Tor Erik Aarstad 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Som nytt styremedlem i Aursjøveien AS velges Magne Bugge. 

Som nytt varamedlem velges Tor Erik Aarstad. 

 

 

PS 49/15 Oppretting av kommunekomité til TV-aksjonen 2015 - 

Regnskogfondet 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2015.  

 

Ordføreren er leder. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2015.  

 

Ordføreren er leder. 
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PS 50/15 Høring - opplysningsvesenets fond - presteboliger med særlig 

kulturhistorisk verdi. 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet i Nesset sluttar seg til brukarstyret for Nesset prestegard og Romsdalsmuseets 

synspunkt og sender følgjande uttale til Kulturdepartementet: 

 

 Nesset kommune ser positivt på OVF sin interesse for å behalde ein del av prestegardane 

i Norge med særleg stor kultur – og bygningshistorisk verdi. Nesset prestegard med si 

425 år lange historie som prestegard og som barnedomsheimen til nasjonsbyggaren og 

forfattaren Bjørnstjerne Bjørnson må vere ein av desse. Det blir og lagt vekt på det gode 

samarbeidet Nesset kommune og Romsdalsmuseet som museumfagleg ansvarleg, har hatt 

med OVF både ifht sikring, vedlikehald, forsking og utvikling av Prestegardshistoria i 

Noreg. Sist no med 5 bøker om 5 prestegardar i Midt-Norge der Romsdalsmuseet har 

bidratt vesentleg med eigne ressursar. 

 Nesset kommune ynskjer å halde fram det gode samarbeidet med OVF om drift og 

forvaltning av Nesset prestegard. 

 Dersom det skulle bli aktuelt med overdraging av Nesset prestegard til Nesset kommune 

og Romsdalsmuseet, må vilkår og økonomiske premiss til vedlikehald, investeringar og 

drift føreligge.  

 Uavhengig av framtidig eigarskap blir behovet for vedlikehald, særleg på bolighuset, 

understreka. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Formannskapet i Nesset sluttar seg til brukarstyret for Nesset prestegard og Romsdalsmuseets 

synspunkt og sender følgjande uttale til Kulturdepartementet: 

 

 Nesset kommune ser positivt på OVF sin interesse for å behalde ein del av prestegardane 

i Norge med særleg stor kultur – og bygningshistorisk verdi. Nesset prestegard med si 

425 år lange historie som prestegard og som barnedomsheimen til nasjonsbyggaren og 

forfattaren Bjørnstjerne Bjørnson må vere ein av desse. Det blir og lagt vekt på det gode 

samarbeidet Nesset kommune og Romsdalsmuseet som museumfagleg ansvarleg, har hatt 

med OVF både ifht sikring, vedlikehald, forsking og utvikling av Prestegardshistoria i 

Noreg. Sist no med 5 bøker om 5 prestegardar i Midt-Norge der Romsdalsmuseet har 

bidratt vesentleg med eigne ressursar. 

 Nesset kommune ynskjer å halde fram det gode samarbeidet med OVF om drift og 

forvaltning av Nesset prestegard, og forventar at OVF vidarefører sitt eigarskap av Nesset 

prestegard. 

 

Steinsvoll forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. 

 

Steinsvolls forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Formannskapet i Nesset sluttar seg til brukarstyret for Nesset prestegard og Romsdalsmuseets 

synspunkt og sender følgjande uttale til Kulturdepartementet: 

 

 Nesset kommune ser positivt på OVF sin interesse for å behalde ein del av prestegardane i 

Norge med særleg stor kultur – og bygningshistorisk verdi. Nesset prestegard med si 425 år 

lange historie som prestegard og som barnedomsheimen til nasjonsbyggaren og forfattaren 

Bjørnstjerne Bjørnson må vere ein av desse. Det blir og lagt vekt på det gode samarbeidet 

Nesset kommune og Romsdalsmuseet som museumfagleg ansvarleg, har hatt med OVF både 

ifht sikring, vedlikehald, forsking og utvikling av Prestegardshistoria i Noreg. Sist no med 5 

bøker om 5 prestegardar i Midt-Norge der Romsdalsmuseet har bidratt vesentleg med eigne 

ressursar. 

 Nesset kommune ynskjer å halde fram det gode samarbeidet med OVF om drift og forvaltning 

av Nesset prestegard, og forventar at OVF vidarefører sitt eigarskap av Nesset prestegard. 

 

 

PS 51/15 Årsmelding og regnskap 2014 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 22.04.2015  

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

 

PS 52/15 Årsmelding 2014 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset 

kommune 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2014, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 947 010,68.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 42 544,61 til utviklingsfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet, og varaordføreren trådte inn i hans sted. 
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Rådmannen og økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2014, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 947 010,68. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 42 544,61 til utviklingsfondet. 

 

 

 


