
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 05.06.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 13:35 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Lynn Brakstad  

(perm. fra sak 59, kl. 11:30) 

Medlem KRF 

Mellvin Arvid Steinsvoll 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 

   

   

Merknader 

Bedriftsbesøk hos Ole Marvin Aarstad 

 

Ordførerens forslag til uttale om utbedring av fv 660 Vistdalsheia ble referert (saksmappe 

2014/709). Et enstemmig formannskap stilte seg bak forslaget: 

 

Formannskapet i Nesset ser med bekymring på utviklingen av standarden på 

fylkesveg 660, fra Sira i Eresfjord til Rødal i Vistdal. Manglende vedlikehold og 

dårlig fundamentering har over flere år ført til en vegstrekning som minner mer om 
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en berg- og dalbane enn en bilveg. Vi er derfor bekymret for våre skolelever, 

pendlere og andre som må kjøre denne strekningen. 

 

Formannskapet er klar over at det er et enormt vedlikeholdsetterslep på våre 

fylkesveger. Til tross for dette vil vi anmode om at det snarlig blir iverksatt tiltak for 

å utbedre vegen, før det skjer alvorlige ulykker som en følge av dårlig veggrunn og 

manglende vedlikehold. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Solfrid Svensli (sak 52) 

John Walseth (sak 53-56) 

Hogne Frydenlund (sak 66-68) 

Rådmann 

Økonomisjef 

Næringskonsulent 

Miljøvernleder 

Vivian Høsteng 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 50/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 51/14 Referatsaker   

RS 28/14 Oversending av revidert årsregnskap 2013 - Nesset 

kirkelige fellesråd 

 2014/269 

RS 29/14 Årsberetning med regnskap for IKT Orkidé 2013  2008/168 

PS 52/14 Tertialrapport pr. 30.04.14  2014/679 

PS 53/14 Søknad om tilskudd til omstillingsprosjekt - 

Hammervold Renovasjon AS 

 2014/559 

PS 54/14 Søknad om tilskudd til utvidelse av eksisterende 

virksomhet - Bugge Maskin og Transport AS 

 2014/549 

PS 55/14 Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering av 

Nesset Taxi AS - Nesset Taxi AS 

 2014/550 

PS 56/14 Søknad om tilskudd til oppstart av blomsterbutikk - 

Botaniske Draumar AS 

 2014/215 

PS 57/14 Tilskudd skulpturprosjekt i Mardalen  2012/1449 

PS 58/14 Nett-TV - Direkteoverført sending fra 

kommunestyremøtene 

 2014/662 

PS 59/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid - ny behandling 

 2008/32 

PS 60/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014-

2016 

 2012/60 

PS 61/14 Opprettelse av kommunekomité til TV-aksjonen 2014 - 

Kirkens Nødhjelp 

 2014/594 

PS 62/14 GID 041/002 -Dispensasjon fra § 19.2. Hyttebygging på 

Meløya.- Lajla Wennevold 

 2014/505 

PS 63/14 Fradeling av parsell - GID 004/007 - Dispensasjon fra 

kommuneplanen 

 2013/451 

PS 64/14 Kjøring på barmark - Meisalfjellet - Utbedring av sti  2013/943 

PS 65/14 Oppstart av detaljreguleringsplan - Gangvei til Rød - 

Finansiering 

 2014/89 

PS 66/14 Reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del II - Tor 

Egil Heimstad - Søknad om endring 

 2010/576 

PS 67/14 Status - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum  2011/27 

PS 68/14 Offentlig ettersyn - Neverlivatnet hyttefelt  2013/469 
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PS 50/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Merknad fra Mellvin Steinsvoll til sak 47/14: 

 

Vistdal Bofellesskap skal fortsatt ha benevnelsen Vistdal Bofellesskap. 

 

Protokoll fra formannskapets møte 08.05.2014, med Mellvin Steinsvolls merknad, ble godkjent.  

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 08.05.2014, med Mellvin Steinsvolls merknad, ble godkjent.  

 

 

PS 51/14 Referatsaker 

RS 28/14 Oversending av revidert årsregnskap 2013 - Nesset kirkelige fellesråd 

RS 29/14 Årsberetning med regnskap for IKT Orkidé 2013 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 52/14 Tertialrapport pr. 30.04.14 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til orientering.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannen orienterte. 

 

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert parti i 

kommunestyret. 

 

 Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape 

balanse i budsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 
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 Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om 

prosessen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til orientering. 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert parti i kommunestyret. 

 

Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape balanse i 

budsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 

 

Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om prosessen. 

 

 

PS 53/14 Søknad om tilskudd til omstillingsprosjekt - Hammervold 

Renovasjon AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 29.04.14. 

 

Søknaden avslås. Som begrunnelse vises det til pkt.2 i retningslinjene for formannskapets 

forvaltning av kraftfondets øremerkede midler til styrking av næringslivet i Nesset. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Lynn Brakstad fremmet følgende forslag: 

 

 Det gis et tilskudd på kr. 50 000 begrunnet i miljømessige krav. 

 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Lynn Brakstad. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. Brakstads forslag fikk 2 stemmer og falt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til søknad datert 29.04.14. 

 

Søknaden avslås. Som begrunnelse vises det til pkt.2 i retningslinjene for formannskapets 

forvaltning av kraftfondets øremerkede midler til styrking av næringslivet i Nesset. 
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PS 54/14 Søknad om tilskudd til utvidelse av eksisterende virksomhet - Bugge 

Maskin og Transport AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 28.03.14. 

 

Bugge maskin og transport AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – 

Tilskudd næringsformål på inntil kr 30 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av 

utgiftene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til søknad datert 28.03.14. 

 

Bugge maskin og transport AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – 

Tilskudd næringsformål på inntil kr 30 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av 

utgiftene. 

 

 

PS 55/14 Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering av Nesset Taxi AS - 

Nesset Taxi AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 29.04.14. 

 

Nesset Taxi AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til søknad datert 29.04.14. 

 

Nesset Taxi AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
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PS 56/14 Søknad om tilskudd til oppstart av blomsterbutikk - Botaniske 

Draumar AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 20.02.14. 

 

Botaniske Draumar AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til søknad datert 20.02.14. 

 

Botaniske Draumar AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 

næringsformål på inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

 

PS 57/14 Tilskudd skulpturprosjekt i Mardalen 

Rådmannens innstilling 

Skulpturprosjektet i Mardalen v/Be Andr gis et tilskudd på kr 33 300-. Tilskuddet utbetales mot 

dokumenterte utgifter og dekkes over Kraftfondet og ansvar 7402 – Tilskudd til næringsformål. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Skulpturprosjektet i Mardalen v/Be Andr gis et tilskudd på kr 33 300-. Tilskuddet utbetales mot 

dokumenterte utgifter og dekkes over Kraftfondet og ansvar 7402 – Tilskudd til næringsformål. 

 

 

PS 58/14 Nett-TV - Direkteoverført sending fra kommunestyremøtene 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å være aktiv i arbeidet med å skape åpen politisk debatt og en positiv 

holdning til bruk av nye verktøy og virkemiddel for kommunikasjon med innbyggerne, men den 

økonomiske situasjonen tilsier at vi ikke kan gå inn på dette nå. 
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Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Ingen 

 

 

PS 59/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - 

ny behandling 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Karianne Rindli fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1: 

 

En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Rindlis forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Punktene 1 og 2 ble stemt over hver for 

seg. 

 

Punkt 1: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte i mot. 

Punkt 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i det interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1: 

 

En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur.  

 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble vedtatt med 3 stemmer. Ordførerens 

dobbeltstemme var avgjørende. Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 
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2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

 

PS 60/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014-2016 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Det ble enighet om følgende: 

 

Saken utsettes. Strategisk næringsplan/tiltaksplan må justeres i henhold til gjennomgang i 

dagens formannskapsmøte før den legges ut på høring. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Saken utsettes. Strategisk næringsplan/tiltaksplan må justeres i henhold til gjennomgang i dagens 

formannskapsmøte før den legges ut på høring. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Strategisk næringsplan for Nesset kommune 2014 – 2017 legges ut til offentlig høring. 

Høringsfrist settes til 01.09.2014. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Strategisk næringsplan for Nesset kommune 2014 – 2017 legges ut til offentlig høring. 

Høringsfrist settes til 01.09.2014. 

 

 

PS 61/14 Opprettelse av kommunekomité til TV-aksjonen 2014 - Kirkens 

Nødhjelp 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2014.  
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Ordføreren er leder. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2014.  

 

Ordføreren er leder. 

 

 

PS 62/14 GID 041/002 -Dispensasjon fra § 19.2. Hyttebygging på Meløya - 

Lajla Wennevold 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker ikke flere hytter på Meløya.  Flere hytter vil virke privatiserende på 

denne vesle øya og slik sett hindre allmenhetens muligheter til å bruke den i friluftssammenheng. 

Nesset kommune avslår derfor å gi dispensasjon fra § 19-2 i saken. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Nesset kommune ønsker ikke flere hytter på Meløya. Flere hytter vil virke privatiserende på 

denne vesle øya og slik sett hindre allmenhetens muligheter til å bruke den i friluftssammenheng. 

Nesset kommune avslår derfor å gi dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 19-2 i saken. 

 

 

PS 63/14 Fradeling av parsell - GID 004/007 - Dispensasjon fra 

kommuneplanen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 20.04.2013 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 004/007. 

Det søkes om fradeling av en parsell, ca 60 m2 som skal nyttes som tilleggsareal til 

fritidseiendommen GID 004/069. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 og § 19-2 gis det varig dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel LNF-sone til fradelingssom omsøkt-  

 

Det gis dispensasjon da det dreier seg om mindre areal, ca 60 m2. Det legges til grunn at det 

dreier seg om tilleggsareal til bebygd hyttetomt. Det forutsettes at arronderingen mot sjø er slik at 

en opprettholder mulighet for allmenn ferdsel i strandsonen.   
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Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til søknad av 20.04.2013 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 004/007. 

Det søkes om fradeling av en parsell, ca 60 m2 som skal nyttes som tilleggsareal til 

fritidseiendommen GID 004/069. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 og § 19-2 gis det varig dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel LNF-sone til fradelingssom omsøkt. 

 

Det gis dispensasjon da det dreier seg om mindre areal, ca 60 m2. Det legges til grunn at det 

dreier seg om tilleggsareal til bebygd hyttetomt. Det forutsettes at arronderingen mot sjø er slik at 

en opprettholder mulighet for allmenn ferdsel i strandsonen.   

 

 

PS 64/14 Kjøring på barmark - Meisalfjellet - Utbedring av sti 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e-post fra Bjørn Ketil Myrset.  

 

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

gis det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra parkeringsplassen og i Meisalfjellet 

hytteområde for å utbedre enkelte fuktige partier av stien.   

  

Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden frem til 20.09.2014. Det må 

innhentes tillatelse fra grunneierne for gjennomføring av tiltaket. 

 

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til e-post fra Bjørn Ketil Myrset.  

 

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

gis det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra parkeringsplassen og i Meisalfjellet 

hytteområde for å utbedre enkelte fuktige partier av stien.   

  

Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden frem til 20.09.2014. Det må 

innhentes tillatelse fra grunneierne for gjennomføring av tiltaket. 

 

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
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PS 65/14 Oppstart av detaljreguleringsplan - Gangvei til Rød - Finansiering 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune starter videreføring av arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for fremtidig 

gang- og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød. 

 

Det gis en bevilgning på kr 500 000 til formålet. Dette finansieres med bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i 

sammenheng med finansieringen av utbyggingen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Nesset kommune starter videreføring av arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for fremtidig 

gang- og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød. 

 

Det gis en bevilgning på kr 500 000 til formålet. Dette finansieres med bruk av Kraftfondet. 

 

Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i 

sammenheng med finansieringen av utbyggingen. 

 

 

PS 66/14 Reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del II - Tor Egil Heimstad 

- Søknad om endring 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e-post mottatt 07.04.2014 fra Tor Egil Heimstad. 

 

Nesset kommune tillater ikke bygging av naustrekke, jfr illustrasjonsskisse for tomt 059/75.  

 

Dersom en ønsker utbygging av naustrekke må dette avklares gjennom en 

reguleringsplanprosess. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Det vises til e-post mottatt 07.04.2014 fra Tor Egil Heimstad. 

 

Nesset kommune tillater ikke bygging av naustrekke, jfr illustrasjonsskisse for tomt 059/75.  

 

Dersom en ønsker utbygging av naustrekke må dette avklares gjennom en 

reguleringsplanprosess. 

 

 

PS 67/14 Status - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum 

Rådmannens innstilling 

Status for arbeidet med reguleringsplan for Eidsvåg sentrum tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Status for arbeidet med reguleringsplan for Eidsvåg sentrum tas til orientering. 

 

 

PS 68/14 Offentlig ettersyn - Neverlivatnet hyttefelt 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljeringsplan for 

Neverlivatnet hyttefelt, datert 09.05.2014, ut til offentlig ettersyn frem til 05.09.2014. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljeringsplan for 

Neverlivatnet hyttefelt, datert 09.05.2014, ut til offentlig ettersyn frem til 05.09.2014. 

 

 

 


