
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 28.08.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 13:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Audhild Nauste Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Lilly K. Svensli MEDL AP 

Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP 

Lynn Brakstad MEDL KRF 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Stephan Berg (fra kl. 12:55, 

deltok i sakene 84, 86 og 87) 

Lynn Brakstad H 

Arild Svensli Lilly K. Svensli INNB 

 

Merknader 

Mardøla formidlingssenter – presentasjon av en idé v/Svein Atle Roset 

 

Orientering om arbeidet i Arbeidsgruppe økonomi v/ordføreren 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
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Anne Grete Klokset (til kl. 13:20) 

Vivian Høsteng 
Ass.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 71/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 72/14 Referatsaker   

RS 30/14 Fagleder skatt - utsettelse av ansettelse 

 Kommunestyrets vedtak i møte 22.5.2014, sak 38/14 

 2014/209 

RS 31/14 Ruteendringsprosessen 2015 - innspill fra Nesset 

kommune 

 2014/670 

RS 32/14 Kopi - Vedtak om stans av driften ved Aleris Aluminium 

Raudsand 

 2008/396 

RS 33/14 Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart - 

Stans av Aleris Aluminium Norway Raudsand 

 2008/396 

RS 34/14 Aleris Aluminium Rød, Inspeksjonsrapport  2011/857 

RS 35/14 Kopi - Aura kraftanlegg - Stein og grus som demmer opp 

Eira elv - Nesset kommune 

 2008/613 

RS 36/14 LVK - Utredning om sammenslåing av prisregimene for 

konsesjonskraft før og etter 10. april 1959 

 2013/1225 

RS 37/14 Retur av mottatte spørreskjema for kommuner som 

mottar konsesjonskraft. 

 2013/1225 

RS 38/14 Arbeidstillatelse - Arkeologi - Jan Haram  2011/541 

RS 39/14 GID 055/008 - Arealoverføring av grunn til offentlig veg 

- Erlend Stubø 

 2014/250 

RS 40/14 GID 060/002 - Arealoverføring til GID 060/025, 

060/032 og 060/033 - Delegert vedtak 

 2013/577 

RS 41/14 GID 123/1 - Opprettelse av nytt punktfeste - Hytte Turid 

Leirvoll Øverås 

 2014/609 

RS 42/14 GID 084/001 - Søknad om opprettelse av festegrunn - 

Delegert vedtak 

 2014/779 

RS 43/14 GID 056/003 - Søknad om opprettelse av ny 

grunneiendom - Odd Arne Langset - Delegert vedtak 

 2014/780 

RS 44/14 GID 027/010 - Opprettelse av ny grunneiendom rundt 

eksisterende naust - Delegert vedtak 

 2014/694 

RS 45/14 Delegert vedtak - inkl. dispensasjon fra reguleringsplan 

- GID 043/001 - Opprettelse av nye grunneiendommer - 

Gunn Petrine Sveen 

 2014/673 

RS 46/14 Delegert vedtak - Deling av grunneiendom - Sjøgarden - 

GID 029/349 

 2014/766 

RS 47/14 GID 038/087 - Vedtak om vegadresse  2014/726 
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PS 73/14 Offentlig ettersyn - merknader til Kommunedelplan Nytt 

akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal 

 2014/809 

PS 74/14 Offentlig ettersyn -  Konsekvensutredning nytt sjukehus 

Nordmøre og Romsdal 

 2014/827 

PS 75/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i 

Nordmøre og Romsdal, Kristiansund kommune 

 2014/827 

PS 76/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i 

Nordmøre og Romsdal, Gjemnes kommune. 

 2014/827 

PS 77/14 Søknad om driftstilskudd for årene 2015, 2016 og 2017 - 

Nesset Næringsforum AS 

 2010/1053 

PS 78/14 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. 

halvår 2014 - Nesset Næringsforum AS 

 2009/425 

PS 79/14 Søknad om medlemskap i NILUS, Norsk 

interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra 

 2014/898 

PS 80/14 KS sin medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 

kommunereform. 

 2014/579 

PS 81/14 Vidare arbeid med tilrettelegging og PR for 

skulpturprosjektet i Mardalen 

 2012/1449 

PS 82/14 GID 079/008 og 079/034 - Opprettelse av to nye 

grunneiendommer som tilleggsareal til GID 079/053 - 

Rettelse av saksopplysninger og  vedtak 

 2012/1288 

PS 83/14 GID 041/002 -Klage på vedtak i formannskapet- 

hyttebygging på Meløya-Lajla Wennevold 

 2014/505 

PS 84/14 GID 094/002 - Klage på adm. vedtak-Gjenoppbygging 

av stuehus - Anne Marie og Kolbjørn Lervold 

 2010/615 

PS 85/14 Dispensasjon - Søknad om kjøring med gravemaskin på 

barmark - Litlevatnet 

 2013/943 

PS 86/14 Dispensasjon - Søknad om kjøring på barmark - 

Kvennsetfjellet 

 2013/943 

PS 87/14 Dispensasjon - Søknad om kjøring med minigraver på 

barmark - Kvennsetfjellet 

 2013/943 

 

 

PS 71/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Protokoll fra formannskapets møte 19.06.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 19.06.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 72/14 Referatsaker 

RS 30/14 Fagleder skatt - utsettelse av ansettelse 

 Kommunestyrets vedtak i møte 22.5.2014, sak 38/14 

RS 31/14 Ruteendringsprosessen 2015 - innspill fra Nesset kommune 

RS 32/14 Kopi - Vedtak om stans av driften ved Aleris Aluminium Raudsand 

RS 33/14 Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart - Stans av Aleris Aluminium Norway 

Raudsand 

RS 34/14 Aleris Aluminium Rød, Inspeksjonsrapport 

RS 35/14 Kopi - Aura kraftanlegg - Stein og grus som demmer opp Eira elv - Nesset kommune 

RS 36/14 LVK - Utredning om sammenslåing av prisregimene for konsesjonskraft før og etter 10. 

april 1959 

RS 37/14 Retur av mottatte spørreskjema for kommuner som mottar konsesjonskraft. 

RS 38/14 Arbeidstillatelse - Arkeologi - Jan Haram 

RS 39/14 GID 055/008 - Arealoverføring av grunn til offentlig veg - Erlend Stubø 

RS 40/14 GID 060/002 - Arealoverføring til GID 060/025, 060/032 og 060/033 - Delegert vedtak 

RS 41/14 GID 123/1 - Opprettelse av nytt punktfeste - Hytte Turid Leirvoll Øverås 

RS 42/14 GID 084/001 - Søknad om opprettelse av festegrunn - Delegert vedtak 

RS 43/14 GID 056/003 - Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - Odd Arne Langset - 

Delegert vedtak 

RS 44/14 GID 027/010 - Opprettelse av ny grunneiendom rundt eksisterende naust - Delegert 

vedtak 

RS 45/14 Delegert vedtak - inkl. dispensasjon fra reguleringsplan - GID 043/001 - Opprettelse 

av nye grunneiendommer - Gunn Petrine Sveen 

RS 46/14 Delegert vedtak - Deling av grunneiendom - Sjøgarden - GID 029/349 

RS 47/14 GID 038/087 - Vedtak om vegadresse 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Ordføreren og rådmannen orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 73/14 Offentlig ettersyn - merknader til Kommunedelplan Nytt 

akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. 

 

 

PS 74/14 Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning nytt sjukehus Nordmøre 

og Romsdal 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre vurderer at konsekvensutredning om regionale konsekvenser 

for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal klart peker mot en lokalisering i Molde.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommunestyre vurderer at konsekvensutredning om regionale konsekvenser for nytt 

sjukehus i Nordmøre og Romsdal klart peker mot en lokalisering i Molde. 

 

 

PS 75/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og 

Romsdal, Kristiansund kommune 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

PS 76/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og 

Romsdal, Gjemnes kommune. 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 
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Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

PS 77/14 Søknad om driftstilskudd for årene 2015, 2016 og 2017 - Nesset 

Næringsforum AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 12.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 

2017. I 2017 legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre 

finansiering.  

 

I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid – kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune 

datert 17.01.13. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på 

spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 12.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 

2017. I 2017 legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre 

finansiering.  
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I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid – kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune 

datert 17.01.13. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

 

PS 78/14 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2014 - 

Nesset Næringsforum AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før 

eventuelt Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på 

spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før 

eventuelt Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

 

PS 79/14 Søknad om medlemskap i NILUS, Norsk interesseorganisasjon for 

lokale utdanningssentra 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune tegner medlemskap i NILUS som er en Norsk interesseorganisasjon for lokale 

utdanningssentra.  

 

Medlemsavgift kr 5000,- i året dekkes over Kraftfondet.  
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Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune tegner medlemskap i NILUS som er en Norsk interesseorganisasjon for lokale 

utdanningssentra.  

 

Medlemsavgift kr 5000,- i året dekkes over Kraftfondet.  

 

 

PS 80/14 KS sin medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 

kommunereform 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 

lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har 

invitert kommunene til. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 

lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har 

invitert kommunene til. 

 

 

PS 81/14 Vidare arbeid med tilrettelegging og PR for skulpturprosjektet i 

Mardalen 

Rådmannens innstilling 

Det skal opprettast ei arbeidsgruppe med varighet i eit år til sept. 2015. Gruppa skal halde 

kontakten med Be Andr og Gormley, og å sørge for at kunstprosjektet i Mardalen har den 

forankringa det skal lokalt samt finne moglegheiter for synergieffektar av prosjektet for turisme, 

næring og profilering av kommunen vår. 

 

Følgjande medlemmer blir føresått til arbeidsgruppa: ordførar Rolf Jonas Hurlen, Marit Wadsten, 

Galleri Eikesdal og kulturleiar Turid L. Øverås. Eikesdal bygdalag blir bedt om å peike ut eit 

medlem i gruppa. Evt. møtegodtgjering etter lav sats blir belasta kulturbudsjettet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling vart einstemmig vedteke. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det skal opprettast ei arbeidsgruppe med varighet i eit år til sept. 2015. Gruppa skal halde 

kontakten med Be Andr og Gormley, og å sørge for at kunstprosjektet i Mardalen har den 

forankringa det skal ha lokalt samt finne moglegheiter for synergieffektar av prosjektet for 

turisme, næring og profilering av kommunen vår. 

 

Følgjande medlemmer blir føreslått til arbeidsgruppa: ordførar Rolf Jonas Hurlen, Marit 

Wadsten, Galleri Eikesdal og kulturleiar Turid L. Øverås. Eikesdal bygdalag blir bedt om å peike 

ut eit medlem i gruppa. Evt. møtegodtgjering etter lav sats blir belasta kulturbudsjettet. 

 

 

PS 82/14 GID 079/008 og 079/034 - Opprettelse av to nye grunneiendommer 

som tilleggsareal til GID 079/053 - Rettelse av saksopplysninger og vedtak 

Rådmannens innstilling 

I formannskapets sak 25/13, behandlet i møte 7.3.2013, gjøres slike rettelser: 

 

Rådmannens innstilling endres til: 

Det vises til søknad av 16.10.2012 om opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 40 m² fra 

eiendommen GID 079/034. Eiendommen er tenkt nyttet som tilleggsareal til GID 079/053. 

 

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

arealdel LNF-sone til opprettelse av en ny grunneiendom på inntil 40 m² fra GID 079/034 som 

tilleggsareal til fritidseiendom GID 079/053. Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling 

av et mindre areal. Utvidelse av eiendommen vil ikke forringe friluftsinteressene i området da det 

dreier seg om en beskjeden utvidelse i retning mot Eikesdalsvatnet. Hensynet bak formålet med 

den bestemmelsen det dispenseres fra kan således ikke sies å bli vesentlig satt til side. Fordelene 

ved å gi dispensasjon er større for GID 079/053 enn ulempene for grunneiere og allmennheten. 

Størsteparten av arealet ligger dessuten mot ei kraftlinje. 

 

Formannskapet kan ikke se at opprettelse av en ny grunneiendom som omsøkt vil forringe den 

festeretten eiendommene GID 079/003, 079/006, 079/009 og 079/012 har til sagen beliggende på 

GID 079/002 og 079/034. 

 

Saksopplysningene endres til: 

Eier av GID 079/034, Oddmund Austigard, søker om opprettelse av en ny grunneiendom på om 

lag 40 m² fra eiendommen GID 079/034. Parsellen skal være tilleggsareal til eksisterende 

fritidseiendom, GID 079/053. Omsøkte parsell ligger i et område avsatt i kommuneplanens 

arealdel til LNFR.  

 

Bakgrunnen for søknaden er at hytteeier ønsker å utvide hytta og bygge en platting ved hytta. 

GID 079/053 er i dag på bare 93 m², en av de minste fritidseiendommene i kommunen. Det søkes 

om å få utvide hyttetomta om lag 5 meter mot sør og om lag 1 meter mot vest. Det kan opplyses 

at det også er søkt om opprettelse av en ny grunneiendom fra GID 079/008, en utvidelse på 1 

meter vestover mot Eikesdalsvatnet. Denne søknaden vil bli behandlet som egen sak. Utvidelsen 
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mot vest i nærværende sak bør likevel ses i sammenheng med opprettelse av en ny grunneiendom 

fra GID 079/008, slik at man oppnår laglige eiendomsgrenser. 

 

På GID 079/002 og 079/034 står det en sag som fire bruk eier i fellesskap; eiendommene GID 

079/003, 006, 009 og 012. Selve saga ligger om lag 50 m sør for hytta.  Sagtomta er ikke 

matrikulert som egen festetomt i grunnboka men er beskrevet i jordskiftesak av 1984. 

Grunneierretten ligger følgelig til GID 079/002 og 079/034, mens sageierne har et ikke-tinglyst 

festeforhold overfor disse. Eierne av GID 079/003, 006, 009 og 012 har i søknaden kvittert for 

nabovarsel og har senere i saken samtykket til opprettelsen av den nye grunneiendommen.. 

Kommunen har ikke registrert merknader fra partene før saken ble tatt opp til behandling.  

 

Søknaden dreier seg om opprettelse av ny grunneiendom til fritidsformål og er således ikke i 

samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel. Det må derfor vurderes om vilkårene for å 

kunne gi dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel. Kommunens adgang til å kunne 

gi dispensasjon fra gjeldende planverk er hjemlet i pbl § 19 -2: 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis 

dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 

saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges 

særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 

vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi 

regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 

dispensasjonssaker. 

 

Det er gitt tillatelse til fradeling etter jordloven, administrativt vedtak kunngjort i brev av 

22.01.2013. 

Kommunen skal i alle fradelingssaker vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven § 7. 

 

Vurderingen kan stå som opprinnelig i saken, men følgende tas inn: 

I vurderingen om det kan gis dispensasjon må de nevnte vilkårene i pbl § 19-2 være oppfylt. 

Først må en vurdere om hensynet bak formålet med bestemmelsen det skal dispenseres fra ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. I denne saken er det det avsatte formålet Landbruks-, natur-, frilufts og 

reindriftsområde (LNFR-område)det skal dispenseres fra. Hensynet med dette formålet i området 

mellom GID 079/053 og Eikesdalsvatnet er nok ikke landbruks-, natur- eller reindriftshensyn. 

Området har nok mest verdi som friluftsområde og rekreasjonsområde for allmennheten. Etter at 

de nye grunneiendommene er opprettet, både eiendommen i nærværende sak, og den som 

opprettes fra GID 079/008, vil eiendomsgrensen mot Eikesdalsvatnet gå 1 m vest for hytta og den 

sørlige grensen gå 5 m unna hytta. Dette er så nært hytta at dette kan sies å være underlagt den 

private sfære fra før. Allmennhetens adgang til stranden vil derfor ikke bli endret ved disse 

opprettelsene. Hensynet bak områdets formål vil i denne saken ikke bli tilsidesatt. Heller ikke 

hensynene bak lovens formål blir tilsidesatt. 

 

Et annet vilkår som må være oppfylt er at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart være 

større enn ulempene. I og med at GID 079/053 er så liten som den er det et veldig lite uteareal 
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knyttet til eiendommen. Selv om de omsøkte opprettelsene også er små vil de være til stor nytte 

for GID 079/053. Verken grunneiere eller allmennheten kan sies å få nevneverdige ulemper ved 

disse opprettelsene. 

 

Ut fra dette vurderer rådmannen saken dit hen at vilkårene for å gi varig dispensasjon fra pbl § 

19-2 er tilstede i denne saken. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

I formannskapets sak 25/13, behandlet i møte 7.3.2013, gjøres slike rettelser: 

 

Rådmannens innstilling endres til: 

Det vises til søknad av 16.10.2012 om opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 40 m² fra 

eiendommen GID 079/034. Eiendommen er tenkt nyttet som tilleggsareal til GID 079/053. 

 

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

arealdel LNF-sone til opprettelse av en ny grunneiendom på inntil 40 m² fra GID 079/034 som 

tilleggsareal til fritidseiendom GID 079/053. Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling 

av et mindre areal. Utvidelse av eiendommen vil ikke forringe friluftsinteressene i området da det 

dreier seg om en beskjeden utvidelse i retning mot Eikesdalsvatnet. Hensynet bak formålet med 

den bestemmelsen det dispenseres fra kan således ikke sies å bli vesentlig satt til side. Fordelene 

ved å gi dispensasjon er større for GID 079/053 enn ulempene for grunneiere og allmennheten. 

Størsteparten av arealet ligger dessuten mot ei kraftlinje. 

 

Formannskapet kan ikke se at opprettelse av en ny grunneiendom som omsøkt vil forringe den 

festeretten eiendommene GID 079/003, 079/006, 079/009 og 079/012 har til sagen beliggende på 

GID 079/002 og 079/034. 

 

Saksopplysningene endres til: 

Eier av GID 079/034, Oddmund Austigard, søker om opprettelse av en ny grunneiendom på om 

lag 40 m² fra eiendommen GID 079/034. Parsellen skal være tilleggsareal til eksisterende 

fritidseiendom, GID 079/053. Omsøkte parsell ligger i et område avsatt i kommuneplanens 

arealdel til LNFR.  

 

Bakgrunnen for søknaden er at hytteeier ønsker å utvide hytta og bygge en platting ved hytta. 

GID 079/053 er i dag på bare 93 m², en av de minste fritidseiendommene i kommunen. Det søkes 

om å få utvide hyttetomta om lag 5 meter mot sør og om lag 1 meter mot vest. Det kan opplyses 

at det også er søkt om opprettelse av en ny grunneiendom fra GID 079/008, en utvidelse på 1 

meter vestover mot Eikesdalsvatnet. Denne søknaden vil bli behandlet som egen sak. Utvidelsen 

mot vest i nærværende sak bør likevel ses i sammenheng med opprettelse av en ny grunneiendom 

fra GID 079/008, slik at man oppnår laglige eiendomsgrenser. 

 

På GID 079/002 og 079/034 står det en sag som fire bruk eier i fellesskap; eiendommene GID 

079/003, 006, 009 og 012. Selve saga ligger om lag 50 m sør for hytta.  Sagtomta er ikke 

matrikulert som egen festetomt i grunnboka men er beskrevet i jordskiftesak av 1984. 

Grunneierretten ligger følgelig til GID 079/002 og 079/034, mens sageierne har et ikke-tinglyst 
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festeforhold overfor disse. Eierne av GID 079/003, 006, 009 og 012 har i søknaden kvittert for 

nabovarsel og har senere i saken samtykket til opprettelsen av den nye grunneiendommen.. 

Kommunen har ikke registrert merknader fra partene før saken ble tatt opp til behandling.  

 

Søknaden dreier seg om opprettelse av ny grunneiendom til fritidsformål og er således ikke i 

samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel. Det må derfor vurderes om vilkårene for å 

kunne gi dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel. Kommunens adgang til å kunne 

gi dispensasjon fra gjeldende planverk er hjemlet i pbl § 19 -2: 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis 

dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 

saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges 

særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 

vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi 

regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 

dispensasjonssaker. 

 

Det er gitt tillatelse til fradeling etter jordloven, administrativt vedtak kunngjort i brev av 

22.01.2013. 

Kommunen skal i alle fradelingssaker vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven § 7. 

 

Vurderingen kan stå som opprinnelig i saken, men følgende tas inn: 

I vurderingen om det kan gis dispensasjon må de nevnte vilkårene i pbl § 19-2 være oppfylt. 

Først må en vurdere om hensynet bak formålet med bestemmelsen det skal dispenseres fra ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. I denne saken er det det avsatte formålet Landbruks-, natur-, frilufts og 

reindriftsområde (LNFR-område)det skal dispenseres fra. Hensynet med dette formålet i området 

mellom GID 079/053 og Eikesdalsvatnet er nok ikke landbruks-, natur- eller reindriftshensyn. 

Området har nok mest verdi som friluftsområde og rekreasjonsområde for allmennheten. Etter at 

de nye grunneiendommene er opprettet, både eiendommen i nærværende sak, og den som 

opprettes fra GID 079/008, vil eiendomsgrensen mot Eikesdalsvatnet gå 1 m vest for hytta og den 

sørlige grensen gå 5 m unna hytta. Dette er så nært hytta at dette kan sies å være underlagt den 

private sfære fra før. Allmennhetens adgang til stranden vil derfor ikke bli endret ved disse 

opprettelsene. Hensynet bak områdets formål vil i denne saken ikke bli tilsidesatt. Heller ikke 

hensynene bak lovens formål blir tilsidesatt. 

 

Et annet vilkår som må være oppfylt er at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart være 

større enn ulempene. I og med at GID 079/053 er så liten som den er det et veldig lite uteareal 

knyttet til eiendommen. Selv om de omsøkte opprettelsene også er små vil de være til stor nytte 

for GID 079/053. Verken grunneiere eller allmennheten kan sies å få nevneverdige ulemper ved 

disse opprettelsene. 

 

Ut fra dette vurderer rådmannen saken dit hen at vilkårene for å gi varig dispensasjon fra pbl § 

19-2 er tilstede i denne saken. 

 



 

 Side 15 av 19 

 

PS 83/14 GID 041/002 -Klage på vedtak i formannskapet- hyttebygging på 

Meløya-Lajla Wennevold 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til klage på vedtak i sak 62/14 datert 1/7-14 og til § 19.2 i plan og 

bygningsloven. 

Formannskapet har på nytt vurdert saken og mener at det har kommet fram opplysninger som 

gjør at formannskapet vil gi dispensasjon for å bygge 2 småhus i samband med eksisterende hytte 

på Meløya. 

Disse 2 små husene skal avhjelpe manglende funksjoner ved eksisterende hytte og vil bli samlet i 

et hyttetun i nærheten av den gamle. Husene bygges og plasseres i hht innleverte tegninger og 

kartbeskrivelse. 

Formannskapet mener at denne plasseringen ikke vil privatisere området mer enn dagens forhold 

med eksisterende hytte. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune viser til klage på vedtak i sak 62/14 datert 1/7-14 og til § 19.2 i plan og 

bygningsloven. 

 

Formannskapet har på nytt vurdert saken og mener at det har kommet fram opplysninger som 

gjør at formannskapet vil gi dispensasjon for å bygge 2 småhus i samband med eksisterende hytte 

på Meløya. Disse 2 små husene skal avhjelpe manglende funksjoner ved eksisterende hytte og vil 

bli samlet i et hyttetun i nærheten av den gamle. Husene bygges og plasseres i hht innleverte 

tegninger og kartbeskrivelse. Formannskapet mener at denne plasseringen ikke vil privatisere 

området mer enn dagens forhold med eksisterende hytte. 

 

 

PS 84/14 GID 094/002 - Klage på adm. vedtak - Gjenoppbygging av stuehus - 

Anne Marie og Kolbjørn Lervold 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til klage på administrativt vedtak datert 7/8-14 og til § 1-8 og 19-2 i plan 

og bygningsloven.  

 

Kommunen avviser klagen fordi det ikke kommer fram nye momenter som skulle tilsi at saken 

kan tas opp til ny behandling. 

 

Imidlertid klargjør søker i sin klage at bygget ikke vil stilles til allmenhetens disposisjon. 

Formannskapets argumentasjon for å gi dispensasjon i sak 103/10 faller dermed bort. 

 

Klagen sendes over til Fylkesmannen til endelig behandling. 
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Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Det ble enighet om følgende forslag:  

 

Det vises til ny søknad av 25.5.2014 fra Anne Marie og Kolbjørn Lervold om oppsetting 

av naust med oppholdsrom (stuehus) på de gamle murene på Hornskjæret gnr 94 bnr 2. 

Bygget skal være en kopi av det gamle. 

Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanen for å gjenoppbygge omsøkte bygg på Hornskjæret.  

Vilkår: 

 Bygget skal gjenreises på de gamle murene i henhold til opprinnelig byggeskikk og 

utforming. Det er her snakk om et bygg til tidligere landbruksdrift med et 

oppholdsrom, rom til for, og en åpen underetasje for opptrekk av båt. 

 Bygget ligger i LNF-område med de begrensninger det medfører. 

 

Da hustuftene ligger nærmere sjøen enn 100 m fra strandlinja gis det dispensasjon fra 

plan- og bygningslovens § 1-8. 

Begrunnelse for dispensasjon: 

 Bygget vil være med på å fremme kulturhistorie og friluftsliv, og vil ikke komme i 

strid med formålet med arealdelen i kommuneplanen og naturinteressene i området. 

 Bygget vil bli en kopi av det originale, reist på de gamle murene, med farge tilpasset 

omgivelsene  

 Bygningen vil være til liten sjenanse for andre og kun tilgjengelig fra sjøvegen. 

 Hornskjæret vil være en attraksjon og kulturminne for allmenheten i ett større sjø- og 

rekreasjonsområde bestående av friluftsområdene Sølåtta og Hundneset. 

 Oppføring av bygningen vil kunne være med på å tilbakeføre området som 

kulturlandskap. 

 

Nesset kommune mener med nevnte begrunnelser at fordelene med å gi dispensasjon ut i 

fra samfunnsmessige hensyn er langt større enn ulempene ved ikke å gi dispensasjon til 

gjenreisning av bygningen på Hornskjæret. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til ny søknad av 25.5.2014 fra Anne Marie og Kolbjørn Lervold om oppsetting av naust 

med oppholdsrom (stuehus) på de gamle murene på Hornskjæret gnr 94 bnr 2. Bygget skal være 

en kopi av det gamle. 

Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanen for å gjenoppbygge omsøkte bygg på Hornskjæret.  

Vilkår: 
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 Bygget skal gjenreises på de gamle murene i henhold til opprinnelig byggeskikk og 

utforming. Det er her snakk om et bygg til tidligere landbruksdrift med et oppholdsrom, 

rom til for, og en åpen underetasje for opptrekk av båt. 

 Bygget ligger i LNF-område med de begrensninger det medfører. 

 

Da hustuftene ligger nærmere sjøen enn 100 m fra strandlinja gis det dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens § 1-8. 

Begrunnelse for dispensasjon: 

 Bygget vil være med på å fremme kulturhistorie og friluftsliv, og vil ikke komme i strid 

med formålet med arealdelen i kommuneplanen og naturinteressene i området. 

 Bygget vil bli en kopi av det originale, reist på de gamle murene, med farge tilpasset 

omgivelsene  

 Bygningen vil være til liten sjenanse for andre og kun tilgjengelig fra sjøvegen. 

 Hornskjæret vil være en attraksjon og kulturminne for allmenheten i ett større sjø- og 

rekreasjonsområde bestående av friluftsområdene Sølåtta og Hundneset. 

 Oppføring av bygningen vil kunne være med på å tilbakeføre området som 

kulturlandskap. 

 

Nesset kommune mener med nevnte begrunnelser at fordelene med å gi dispensasjon ut i fra 

samfunnsmessige hensyn er langt større enn ulempene ved ikke å gi dispensasjon til gjenreisning 

av bygningen på Hornskjæret. 

 

 

PS 85/14 Dispensasjon - Søknad om kjøring med gravemaskin på barmark - 

Litlevatnet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.08.2014 fra Dagrun og Bjørn Austigard. 

 

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

gis det tillatelse til å kjøre med ei gravemaskin fra den gamle båtstøa lengst nord på Litlvatnet 

langs stranda til båtstøa og naustet til Dagrunn og Bjørn Austigard  

 

Omsøkte kjøring skal skje langs strandsonen i Litlvatnet. Hensikten med tiltaket er å gjøre det 

enklere å få inn båten i naustet siden vannstanden i Litlevatnet har endret seg etter 

vassdragsreguleringen i 1962. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring en tur og gjelder frem til 20.09.2014. Det tillates ikke kjøring på 

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

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 18.08.2014 fra Dagrun og Bjørn Austigard. 

 

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

gis det tillatelse til å kjøre med ei gravemaskin fra den gamle båtstøa lengst nord på Litlvatnet 

langs stranda til båtstøa og naustet til Dagrunn og Bjørn Austigard  

 

Omsøkte kjøring skal skje langs strandsonen i Litlvatnet. Hensikten med tiltaket er å gjøre det 

enklere å få inn båten i naustet siden vannstanden i Litlevatnet har endret seg etter 

vassdragsreguleringen i 1962. 

 

Tillatelsen gjelder kjøring en tur og gjelder frem til 20.09.2014. Det tillates ikke kjøring på 

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

 

 

PS 86/14 Dispensasjon - Søknad om kjøring på barmark - Kvennsetfjellet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 15.08.2014 fra Eivind Torvik.  

 

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

gis det tillatelse til å kjøre med traktor med henger fra Meisaldammen og frem til egen hyttetomt 

i Kvennsetfjellet hyttefelt. Kjøring må skje etter tidligere kjørespor.   

  

Tillatelsen gjelder inntil 5 turer som omsøkt.  Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt 

gjelder søknaden frem til 20.09.2014. Det tillates ikke kjøring på søndagen.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 15.08.2014 fra Eivind Torvik.  

 

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

gis det tillatelse til å kjøre med traktor med henger fra Meisaldammen og frem til egen hyttetomt 

i Kvennsetfjellet hyttefelt. Kjøring må skje etter tidligere kjørespor. 

  

Tillatelsen gjelder inntil 5 turer som omsøkt. Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt 

gjelder søknaden frem til 20.09.2014. Det tillates ikke kjøring på søndager.  
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PS 87/14 Dispensasjon - Søknad om kjøring med minigraver på barmark - 

Kvennsetfjellet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e-post fra Geir Olav Aarstad.  

 

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 Meisaldammen og frem til egen hyttetomt 

Kvennsetfjellet hyttefelt. Kjøring må skje etter tidligere kjørespor.   

  

Tillatelsen gjelder kjøring en tur. Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden 

frem til 20.09.2014.  

 

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

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til e-post fra Geir Olav Aarstad.  

 

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 Meisaldammen og frem til egen hyttetomt 

Kvennsetfjellet hyttefelt. Kjøring må skje etter tidligere kjørespor.   

  

Tillatelsen gjelder kjøring en tur. Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden 

frem til 20.09.2014.  

 

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

 

 

 


