
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 12.05.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 14:25 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Edmund Morewood (meldt forfall 12.05.2016) VARAO SP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Fylkesmannen orienterte og videre fremdrift i kommunereformen ble diskutert.  
 
Oppsummering/merknad etter orienteringen fra fylkesmannen: 
Ref. k-sak 24/16 Utkast til intensjonsavtaler Sunndal-Nesset og Romsdalshalvøya. Behandlet i 
kommunestyret 18.02.2016.  
Vedtaket i sak 24/16 ligger fast. Situasjonen etter rådgivende folkeavstemning og møte med 
fylkesmannen kan ha ført til behov for mer avklaringer før vedtak i kommunestyret 
23.06.2016 med innstilling til fylkesmannen.  
Nesset kommune gjennom forhandlingsutvalget foretar en avklaring/«kvalitetssikring» av 
om det er grunnlag for å forhandle frem aktuelle intensjonsavtaler før kommunestyret gir sitt 
endelige vedtak i kommunereformen.  
Hvis det er grunnlag må evt. intensjonsavtaler legges frem så snart det er praktisk mulig.  
 
Oppsummeringen/merknaden ble vedtatt med 4 stemmer. 2 stemte imot.  
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv F. Husby 
Anne Grete Klokset (t.o.m. sak 52) 
Hogne Frydenlund (sakene 35, 52 og 53) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Ass. rådmann 
Plan/miljøvernleder 
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 34/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 35/16 Referatsaker   

RS 6/16 Legevaktordningen i Nesset, Utvalg for helse og omsorg - sak 08/16  2008/32 

RS 7/16 Avslutning av tilsyn- inspeksjonsrapport 2015.010.U.miljodir- Real 
Alloy Norway AS Rød 

 2015/319 

RS 8/16 Kopi - Varsel om stans av driften ved Real Alloy Raudsand  2015/319 

RS 9/16 Høringsuttalelse - deponi - Bergmesteren Raudsand  2016/109 

RS 10/16 Kopi av brev til Heimen - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - 
Klage på vedtak om dispensasjon for 20 landinger med helikopter på 
Katthammaren i forbindelse med filminnspilling - Vedtak i klagesak 

 2014/942 

RS 11/16 Detaljregulering - reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt - 
offentleg ettersyn - motsegn 

 2011/541 

RS 12/16 Reguleringsplan Haramsmarka boligfelt i Eresfjord - fråsegn til 
offentleg ettersyn 

 2011/541 

PS 36/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

 2015/874 

PS 37/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Mardølafondet  2016/262 

PS 38/16 Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen 2016 - Røde 
Kors 

 2016/487 

PS 39/16 Vurdering av bruk av forkjøpsrett - Furulundvegen 14  2008/131 

PS 40/16 Søknad om tilskudd til utredning av et investeringsselskap i 
Nesset - Nesset Næringsforum AS 

 2016/507 

PS 41/16 Søknad om tilskudd til kjøp av tidligere Vertshuset Eikesdal - 
Nikolai Finset 

 2016/538 

PS 42/16 Søknad om tilskudd til etablering av firma - Pipefix AS  2016/559 

PS 43/16 Søknad om tilskudd til etablering av mobile dekktjenester - 
Easydekk AS 

 2016/565 

PS 44/16 Søknad om støtte til dekning av kostnad til forsterking av 
strømtilførsel til Nesset prestegard. 

 2008/414 

PS 45/16 Søknad om tilskot til Nesset musikkfest  2016/411 

PS 46/16 Søknad om støtte til utgjeving av "Historiebok for gruvebygda 
Raudsand" 

 2016/479 

PS 47/16 Finansiering - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei  2015/1647 

PS 48/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 100/002  2016/270 

PS 49/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 068/001  2015/1272 

PS 50/16 GID 054/010 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
Opprettelse av ny grunneiendom 

 2015/1572 

PS 51/16 GID 015/001 - Søknad om disp. fra reg.plan-Naustbygging på 
Rødfjellet- Svein Nyland og Willy Rød 

 2016/340 

PS 52/16 GID 040/001 - Bygging av  tursti på nordsiden av 
Rausandvatnet - Raudsand idrettslag 

 2016/97 
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PS 53/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr III - Godkjenning av hjort og 
elgvald 

 2011/1583 

PS 54/16 Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes - 
valg av styremedlem 

 2008/921 

PS 55/16 Valg av faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.05.2016 - 31.12.2020 

 2016/39 

PS 56/16 Forslag til forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2020 

 2016/39 

PS 57/16 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-
31.12.2020 

 2016/39 

PS 58/16 Forslag til jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 
31.12.02020 

 2016/39 

PS 59/16 Forslag på meddommere til Romsdal tingrett perioden 
01.01.2017 - 31.12.2020 

 2016/39 

PS 60/16 Forslag på lagrettemedlemmer og meddommere til 
lagmannsretten for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

 2016/39 

 

PS 34/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Protokoller fra formannskapets møter 17.12.2015, 11.03.2016 og 11.04.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Protokoller fra formannskapets møter 17.12.2015, 11.03.2016 og 11.04.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 35/16 Referatsaker 

RS 6/16 Legevaktordningen i Nesset, Utvalg for helse og omsorg - sak 08/16 

RS 7/16 Avslutning av tilsyn- inspeksjonsrapport 2015.010.U.miljodir- Real Alloy Norway AS Rød 

RS 8/16 Kopi - Varsel om stans av driften ved Real Alloy Raudsand 

RS 9/16 Høringsuttalelse - deponi - Bergmesteren Raudsand 

RS 10/16 Kopi av brev til Heimen - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Klage på vedtak om dispensasjon 
for 20 landinger med helikopter på Katthammaren i forbindelse med filminnspilling - Vedtak i klagesak 

RS 11/16 Detaljregulering - reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt - offentleg ettersyn - motsegn 

RS 12/16 Reguleringsplan Haramsmarka boligfelt i Eresfjord - fråsegn til offentleg ettersyn 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Ordføreren og miljøvernrådgiver orienterte.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 



 

 Side 5 av 19 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 36/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2015, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2015 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 6 465 222.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 96 675 til utviklingsfondet. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2015, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2015 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 6 465 222.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 96 675 til utviklingsfondet. 
 

 

PS 37/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 01.03.2016  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2015 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Årsmelding og regnskap 2015 godkjennes. 
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PS 38/16 Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen 2016 - Røde 
Kors 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2016.  
Ordføreren er leder. 
 
Ungdommens kommunestyre oppfordres til å delta. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Formannskapets medlemmer velges som årets kommunekomite for TV-aksjonen 2016.  
Ordføreren er leder. 
 
Ungdommens kommunestyre oppfordres til å delta. 
 
 

PS 39/16 Vurdering av bruk av forkjøpsrett - Furulundvegen 14 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune benytter sin forkjøpsrett for boligtomt med adresse Furulundvegen 14 (gnr 38, bnr 
86). Tomta legges deretter ut for salg på lik linje med andre kommunale boligtomter.  
 
Utgiften på ca. kr. 40 000 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

./. Forespørsel fra Stephan Berg om videresalg av tomt, datert 01.05.2016, ble delt ut.  
Unntatt offentlighet , jf. off. l. § 13/fvl.§ 13.1 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Nesset kommune benytter sin forkjøpsrett for boligtomt med adresse Furulundvegen 14 (gnr 38, bnr 
86). Tomta legges deretter ut for salg på lik linje med andre kommunale boligtomter.  
 
Utgiften på ca. kr. 40 000 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
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PS 40/16 Søknad om tilskudd til utredning av et investeringsselskap i 
Nesset - Nesset Næringsforum AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.04.16. fra Nesset Næringsforum AS. 
 
Nesset Næringsforum 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 - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 18.04.16. fra Nesset Næringsforum AS. 
 
Nesset Næringsforum AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd 
næringsformål, på inntil kr 30 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 41/16 Søknad om tilskudd til kjøp av tidligere Vertshuset Eikesdal - 
Nikolai Finset 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 25.04.16 fra Nikolai Finset 
 
Nikolai Finset innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 25.04.16 fra Nikolai Finset 
 
Nikolai Finset innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 42/16 Søknad om tilskudd til etablering av firma - Pipefix AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 29.04.16 fra Pipefix AS 
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Pipefix AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 29.04.16 fra Pipefix AS 
 
Pipefix AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål, på 
inntil kr 90 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 43/16 Søknad om tilskudd til etablering av mobile dekktjenester - 
Easydekk AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 29.04.16 fra EASYDEKK AS. 
 
EASYDEKK AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål 
på inntil kr 80 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 29.04.16 fra EASYDEKK AS. 
 
EASYDEKK AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål 
på inntil kr 80 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 44/16 Søknad om støtte til dekning av kostnad til forsterking av 
strømtilførsel til Nesset prestegard. 

Rådmannens innstilling 

Det vert løyvd kr 25.000,- frå Kraftfondet til delvis dekking av kostnader ved forsterka 

straumtilførsel på Nesset prestegard.  

Løyvinga vert overført til ansvar 2550 Museum (Nesset prestegard). 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vert løyvd kr 25.000,- frå Kraftfondet til delvis dekking av kostnader ved forsterka 

straumtilførsel på Nesset prestegard.  

Løyvinga vert overført til ansvar 2550 Museum (Nesset prestegard). 
 
 

PS 45/16 Søknad om tilskot til Nesset musikkfest 

Rådmannens innstilling 

Nesset musikkfest får kr 50.000,- frå kraftfondet som tilskot for 2016.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Svein Atle Roset foreslo følgende endring: 
 
 Stiftelsen Nesset musikkfest får kr 50.000,- frå kraftfondet som etableringstilskot for 2016.  
 
Rådmannen trakk sin innstilling. 
 
Rosets forslag fikk 3 stemmer. 3 stemte imot.   
 
Etter vedtaket ble det stilt spørsmål ved om tilskuddet skal regnes som næringsformål i stedet for 
kulturformål. Saken ble tatt opp til behandling på nytt. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag:  
 

Stiftelsen Nesset musikkfest får kr 50.000,- frå kraftfondet som etableringstilskot for 2016. 
Tilskuddet gis over ansvar 7402 – tilskudd næringsformål.  

 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:  
 

Stiftelsen Nesset musikkfest får kr 10.000,- frå kraftfondet som etableringstilskot for 2016. 
Tilskuddet gis over ansvar 7402 – tilskudd næringsformål.  

 
Forslagene ble satt opp mot hverandre. 
 
Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer. Rosets forslag fikk 3 stemmer og ble vedtatt med 
ordførerens dobbeltstemme. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Stiftelsen Nesset musikkfest får kr 50.000,- frå kraftfondet som etableringstilskot for 2016. Tilskuddet 
gis over ansvar 7402 – tilskudd næringsformål.  
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PS 46/16 Søknad om støtte til utgjeving av "Historiebok for gruvebygda 
Raudsand" 

Rådmannens innstilling 

Solveig Hindhammer får Kr 30.000,- i støtte til trykking og utgjeving av Historiebok for gruvebygda 
Raudsand. Beløpet blir dekt frå kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Solveig Hindhammer får Kr 30.000,- i støtte til trykking og utgjeving av Historiebok for gruvebygda 
Raudsand. Beløpet blir dekt frå kraftfondet. 

 
 

PS 47/16 Finansiering - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gjennomfører bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg 
barneskole. Gangveiforbindelsen delfinansieres med kr 430 000 fra Statens vegvesen. Når det er 
innhentet pristilbud gjennom anbudsprosess på Doffin vil kommunens finansiering avklares med 
egen sak, budsjettkorrigering, i kommunestyremøte 23.06.2016.   
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Nesset kommune gjennomfører bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg 
barneskole. Gangveiforbindelsen delfinansieres med kr 430 000 fra Statens vegvesen. Når det er 
innhentet pristilbud gjennom anbudsprosess på Doffin vil kommunens finansiering avklares med 
egen sak, budsjettkorrigering, i kommunestyremøte 23.06.2016.   
 
 

PS 48/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 100/002 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 23.02.2016. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell, ca 1 dekar, fra eiendommen 

GIFD 0100/002. 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus. Fradelingen vil 

ikke medføre reduksjon av dyrkamark.  Med opprettelse av en ny grunneiendom rundt 

eksisterende bolighus, vil det ikke bli endrede avkjørselsforhold i området. Det vil være like 
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mange boenheter før opprettelsen som etter, og dermed ingen utvidet bruk av avkjøringen mot 

FV 190.  

Det vises til kartskisse, datert 05.02.2016, som skal legges til grunn for arrondering av parsellen.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 23.02.2016. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell, ca 1 dekar, fra eiendommen GID 
0100/002. 
 
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus. Fradelingen vil 
ikke medføre reduksjon av dyrkamark.  Med opprettelse av en ny grunneiendom rundt eksisterende 
bolighus, vil det ikke bli endrede avkjørselsforhold i området. Det vil være like mange boenheter før 
opprettelsen som etter, og dermed ingen utvidet bruk av avkjøringen mot FV 190.  
 
Det vises til kartskisse, datert 05.02.2016, som skal legges til grunn for arrondering av parsellen.  
 
 

PS 49/16 Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 068/001 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 13.08. 2015. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell, ca 1 dekar, fra eiendommen 

GIFD 068/001. 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus. Fradelingen vil 

ikke medføre reduksjon av dyrkamark.  Med opprettelse av en ny grunneiendom rundt 

eksisterende bolighus, vil det ikke bli endrede avkjørselsforhold i området. Det vil være like 

mange boenheter før opprettelsen som etter, og dermed ingen utvidet bruk av avkjøringen mot 

FV 162. Det forutsettes at den nye eiendommen gis vegrett over GID 068/001. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 13.08. 2015. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell, ca 1 dekar, fra eiendommen GID 
068/001. 
 
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende bolighus. Fradelingen vil 
ikke medføre reduksjon av dyrkamark.  Med opprettelse av en ny grunneiendom rundt eksisterende 
bolighus, vil det ikke bli endrede avkjørselsforhold i området. Det vil være like mange boenheter før 
opprettelsen som etter, og dermed ingen utvidet bruk av avkjøringen mot FV 162. Det forutsettes at 
den nye eiendommen gis vegrett over GID 068/001. 
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PS 50/16 GID 054/010 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
Opprettelse av ny grunneiendom 

Rådmannens innstilling 

Med heimel i plan- og bygningslova sin § 19-2 gjevast varig dispensasjon frå kommunaplana sin 
arealdel for omdisponering av om lag 500 m² frå GID 054/010 frå LNF-område til byggeområde for 
bustader. Arealet er grunn rundt bustadhus med BID 10323886. Dispensasjon kan gjevast fordi 
omsynet bak arealformålet ikkje blir vesentleg sett til sides. Fordelane med å gje dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 

Med heimel i plan- og bygningslova sin § 20-1, gir Nesset kommune løyve til oppretting av ein ny 
grunneigedom på om lag 500 m² rundt bustad med BID 10323886 på GID 054/010. 

Vegvesenet har gjeve tilsegn til utvida bruk av eksisterande avkøyring til GID 054/010. Det settast 
difor som vilkår til delingsløyvet at dagens avkøyring til GID 054/010 nyttast for den nye 
eigedomen. 

Det stillast og som vilkår at den nye eigedomen blir gjeve tinglyst vegrett over GID 054/010. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling vart einstemmig vedteke. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Med heimel i plan- og bygningslova sin § 19-2 gjevast varig dispensasjon frå kommunaplana sin 
arealdel for omdisponering av om lag 500 m² frå GID 054/010 frå LNF-område til byggeområde for 
bustader. Arealet er grunn rundt bustadhus med BID 10323886. Dispensasjon kan gjevast fordi 
omsynet bak arealformålet ikkje blir vesentleg sett til sides. Fordelane med å gje dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 

Med heimel i plan- og bygningslova sin § 20-1, gir Nesset kommune løyve til oppretting av ein ny 
grunneigedom på om lag 500 m² rundt bustad med BID 10323886 på GID 054/010. 

Vegvesenet har gjeve tilsegn til utvida bruk av eksisterande avkøyring til GID 054/010. Det settast 
difor som vilkår til delingsløyvet at dagens avkøyring til GID 054/010 nyttast for den nye 
eigedomen. 

Det stillast og som vilkår at den nye eigedomen blir gjeve tinglyst vegrett over GID 054/010. 

 
 

PS 51/16 GID 015/001 - Søknad om disp. fra reg.plan-Naustbygging på 
Rødfjellet- Svein Nyland og Willy Rød 

Rådmannens innstilling 

Nesset Formannskap viser til søknad fra Svein Nyland og Willy Rød datert 8/3-16 og til § 19-2 i plan 
og bygningsloven og gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om nauststørrelse ved 
naustområde ved Måsvatnet. 
Det tillates at det kan bygges et naust på 4m x 6 m forutsatt at høyde og utforming elles blir som på 
eksisterende naust i nabolaget. 
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Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Nesset Formannskap viser til søknad fra Svein Nyland og Willy Rød datert 8/3-16 og til § 19-2 i plan 
og bygningsloven og gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om nauststørrelse ved 
naustområde ved Måsvatnet. 
Det tillates at det kan bygges et naust på 4m x 6 m forutsatt at høyde og utforming ellers blir som på 
eksisterende naust i nabolaget. 
 
 

PS 52/16 GID 040/001 - Bygging av  tursti på nordsiden av Rausandvatnet 
- Raudsand idrettslag 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for opparbeidelse av en turveg rundt Raudsandvatnet. Dispensasjon kan gis fordi det vil styrke 
friluftsinteressene i området uten at det berører landbruks- og naturinteressene negativt. Fordelene 
ved å gi dispensasjon anses som klart større enn ulempene. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gir Nesset kommune tillatelse til opparbeidelse av en 
turveg rundt Raudsandvatnet. Det settes følgende vilkår til tillatelsen:  
- Turvegen skal opparbeides med universell utforming slik at den også kan benyttes av   
rullestolbrukere. 
- Parkering for turvegen skal skje ved anviste plasser ved demningen. Tiltakshaver får ansvaret for å 
anvise plasser og for å sette opp nødvendig skilting for å hindre unødig biltrafikk vest for 
parkeringsområdet. 
- Vegskråninger må plastres med torv for at gjengroing skal skje fort. 
- Det skal sette av en randsone mellom veg og vatn på ca 10m. 
- Vegen skal ikke være breiere enn 2 m for å unngå at vegen blir brukt av biler. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for opparbeidelse av en turveg rundt Raudsandvatnet. Dispensasjon kan gis fordi det vil styrke 
friluftsinteressene i området uten at det berører landbruks- og naturinteressene negativt. Fordelene 
ved å gi dispensasjon anses som klart større enn ulempene. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gir Nesset kommune tillatelse til opparbeidelse av en 
turveg rundt Raudsandvatnet. Det settes følgende vilkår til tillatelsen:  
 

- Turvegen skal opparbeides med universell utforming slik at den også kan benyttes av 
rullestolbrukere. 



 

 Side 14 av 19 

- Parkering for turvegen skal skje ved anviste plasser ved demningen. Tiltakshaver får 
ansvaret for å anvise plasser og for å sette opp nødvendig skilting for å hindre unødig 
biltrafikk vest for parkeringsområdet. 
- Vegskråninger må plastres med torv for at gjengroing skal skje fort. 
- Det skal sette av en randsone mellom veg og vatn på ca 10m. 
- Vegen skal ikke være breiere enn 2 m for å unngå at vegen blir brukt av biler. 

 
 

PS 53/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr III - Godkjenning av hjort og 
elgvald 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Høyre v. Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken vurderes som prinsippsak og oversendes Nesset formannskap for behandling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016 

Saken vurderes som prinsippsak og oversendes Nesset formannskap for behandling. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Toril Melheim Strand er medlem i Nesset fjellstyre og ba om at hennes habilitet ble vurdert. Hun ble 
enstemmig vurdert habil og deltok i behandlingen av saken. 
 
Hogne Frydenlund orienterte. 
 
Svein Atle Roset fremmet rådmannens innstilling: 
 

Det vises til søknad av 07.01.2016 fra Nesset fjellstyre om å få godkjenne deler av areal 
innenfor Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som jaktvald for elg – og hjortejakt.  
 
Nesset kommune vil ikke åpne for å legge til grunn areal over skoggrensa som tellende areal 
for å godkjenne vald for elg- og hjortejakt.  
Det vises og til brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har vurdert og 
stadfestet tidligere vedtak. Nesset kommune ser ingen grunn til å åpne for en skjønnsmessig 
vurdering med å ta inn bl.a areal over skoggrensen som hjort og elg bruker deler av året.  
Søknaden imøtekommes ikke.  

 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Saken oversendes kommunestyret. Kommunestyret ber rådmannen vurdere konsekvensen 
av å imøtekomme søknaden, også for resten av kommunen. Hva vil det bety å heve grensen 
for tellende areal for hjort- og elgjakt opp til 1000 meter over havet. 

 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til Rosets forslag: 
 
 Saken oversendes kommunestyret for behandling.  
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Rosets forslag, med ordførerens tillegg, ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag.  
 
Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer. Rosets forslag, med ordførerens tillegg, fikk 3 stemmer og 
ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 07.01.2016 fra Nesset fjellstyre om å få godkjenne deler av areal innenfor 
Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som jaktvald for elg – og hjortejakt.  
 
Nesset kommune vil ikke åpne for å legge til grunn areal over skoggrensa som tellende areal for å 
godkjenne vald for elg- og hjortejakt.  
Det vises og til brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har vurdert og 
stadfestet tidligere vedtak. Nesset kommune ser ingen grunn til å åpne for en skjønnsmessig 
vurdering med å ta inn bl.a areal over skoggrensen som hjort og elg bruker deler av året.  Søknaden 
imøtekommes ikke.  
 
Saken oversendes kommunestyret for behandling. 
 
 

PS 54/16 Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes - 
valg av styremedlem 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Ordføreren ba om forslag. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Som representant til styret for Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes 
foreslås Mellvin Steinsvoll.  

 
Rådmannen informerte om at også vararepresentant skal foreslås. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 

Som vararepresentant foreslås May Tove Bye Aarstad.  
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Som representant til styret for Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes 
foreslås Mellvin Steinsvoll.  
 
Som vararepresentant foreslås May Tove Bye Aarstad.  
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PS 55/16 Valg av faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.05.2016 - 31.12.2020 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 
 Saken behandles i kommunestyremøtet 25.05.2016 uten innstilling fra formannskapet.  
 
Dette ble enstemmig vedtatt 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Saken behandles i kommunestyremøtet 25.05.2016 uten innstilling fra formannskapet. 
 
 

PS 56/16 Forslag til forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2020 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Det ble tatt utgangspunkt i oversikten over de som er valgt i inneværende periode. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til endring: 
 
 Som medlem velges Irene Glærum i stedet for Linda Viken Lied. 
 Som 2. vara velges Gunhild Reitan i stedet for Anita Sagli.  
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring: 
  
 Som medlem velges Linda Olsen i stedet for Knut Arne Bugge. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 
 Som leder velges Jan Rød. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Som forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende personer fra 
Nesset kommune: 
 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Jan Rød, leder     1. Per Magne Brakstad 
Irene Glærum     2. Gunhild Reitan 
Linda Olsen     3. Jan Ståle Alme 

 
 

PS 57/16 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 

Skjønnsmedlemmene som er valgt i inneværende periode foreslås videre for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2020. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende personer fra Nesset 
kommune:  
 

Elektriker/bygningskyndig Magne Bugge 
Tømrer/bygningskyndig Håkon Nauste 
Tømrer/bygningskyndig John Arne Bugge 
Gardbruker/landbrukskyndig Svanhild Kvernberg 
Gardbruker/landbrukskyndig Linda Larssen 

 
 

PS 58/16 Forslag til jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 
31.12.02020 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 

Jordskiftemeddommerne som er valgt i inneværende periode foreslås videre for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2020. 
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Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Som jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende personer fra 
Nesset kommune: 
 

Olav Rød   Ellen Undseth 
Turid Hanset   Jorunn Solhjell 
Tomas Øverås   Olaf Hanset 
Håkon Nauste   Tor Steinar Lien 
Svanhild Kvernberg  Arild Svensli 
Britt Karin Waagbø  Anne Marie Nerland 

 
 

PS 59/16 Forslag på meddommere til Romsdal tingrett perioden 
01.01.2017 - 31.12.2020 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Det ble tatt utgangspunkt i oversikten over de som er valgt i inneværende periode. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring: 
 

Wenche Angvik velges i stedet for Gunvor Megård. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til endring: 
 

May Tove Bye Aarstad velges i stedet for Ann Jorunn Ness 
 
Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag til endring: 
 

Stig Arild Arvesen velges i stedet for Jan Rindli 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endring: 
 

Lars Kristian Kvernberg velges i stedet for Roar Flataker. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Som meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende 
personer fra Nesset kommune: 
 

Per Even Opsal  Helen Marit Torvik 
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 May Tove Bye Aarstad Stein Ivar Bjerkeli 
 Lynn Brakstad   Lars Kristian Kvernberg 
 Wenche Angvik  Knut Arne Bugge 
 Stig Arild Arvesen  Anne Bergset 
 
 

PS 60/16 Forslag på lagrettemedlemmer og meddommere til 
lagmannsretten for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling ved valg. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Det ble tatt utgangspunkt i oversikten over de som er valgt i inneværende periode. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring: 
 
 Henrik Svensli velges i stedet for Steinar Sevaldsen 
 
Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag til endring: 
 

Tore Rød velges i stedet for Martinus Leirvoll. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 
foreslås følgende personer fra Nesset kommune: 
 
 Egil Arild Svensli  Linda Viken Lied 
 Henrik Svensli   Vigdis Listaul 
 Tore Rød   Eli Gjermundnes 
 
 

 


