
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 22.08.2013

Tidspunkt: 09:00 – 15:20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad 
(til kl.13:00, alle saker beh.)

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
Roar A. Flataker 
(fra kl. 13:00, bedriftsbesøk og 
orientering v/Eirawater)

Lynn Brakstad H
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Merknader

 Orientering om barnehagesituasjonen fremover v/Tanja H. Bersås, enhetsleder 
barnehagene

 Orientering om Eresfjord vannverk v/Håvard Tjelle-Sørvik, konst. enhetsleder 
teknisk drift

 Orientering om koboltfunn på Raudsand v/rådmann og ordfører 

Kl. 13:00 Bedriftsbesøk Nesset Sparebank
Kl. 14:20 Orientering om emisjon i Eirawater – unntatt offentlighet jf. off.l. § 13/fvl. §13.2

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Hogne Frydenlund (sakene 84-87)
John Walseth (orientering v/Eirawater)
Vivian Høsteng

Miljøvernleder
Næringskonsulent
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.

______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Side 3 av 12

Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 75/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 76/13 Referatsaker

RS 16/13 Referat fra fellesmøte mellom formannskapene i Sunndal og 
Nesset 28.05.2013

2008/938

RS 17/13 Nesset kommune K-plan. Innkalling til møte og synfaring med 
MD m.fl.

2008/136

RS 18/13 Kopi av brev til Nesset Kraft as - Dam Rausandvatn. 
Damsikkerhet og midlertidig senking av vannstand.

Innsending av søknad på VTA for alle vassdragsanlegg innen 
1.1.2014

2013/585

RS 19/13 Møtereferat fra generalforsamling Aursjøvegen AS 2008/1184

RS 20/13 Protokoll fra generalforsamling 2013  - Destinasjon Molde & 
Romsdal AS

2008/905

RS 21/13 Orientering om midlertidige tiltak for merking av 
luftfartshinder

2013/635

RS 22/13 Kopi av brev til Aleris Aluminium Raudsand AS - utsatt frist 
for svar på varsel om endring av tillatelse

2008/396

PS 77/13 Helen Marit Torvik - søknad om fritak som styremedlem i 
RIR - Valg av ny vararepresentant

2009/76

PS 78/13 Uttalelse - Planprogram for utarbeidelse av 
kommunedelplaner for nytt felles akuttsykehus for Nordmøre 
og Romsdal

2013/688

PS 79/13 Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom 
Klokset og Rød

2013/708

PS 80/13 Invitasjon til medlemskap i stiftelsen for mineralkommuner -
Utmarkskommunenes Sammenslutning

2013/718

PS 81/13 Ekstrategning av aksjer i Kystlab AS 2008/519

PS 82/13 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av 
snøscooterløyper

2009/1176

PS 83/13 Vistdal sentrum - makeskifte i kaiområdet 2008/1944

PS 84/13 Tilleggsareal Brandhol trafostasjon - GID 052/023 - Fradeling 
av parsell fra GID 052/004 og 050/001

2013/358

PS 85/13 Fradeling av tilleggsareal til boligtomt - GID 037/012 -
Dispensasjon fra kommuneplanen

2013/249

PS 86/13 Fradeling av parsell til boligtomt - GID 026/001 -
Dispensasjon fra kommuneplanen

2013/85

PS 87/13 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Nygård Teigen 2011/824

PS 88/13 Eresfjord vannverk - plan for tiltak vedr. 
drikkevannskvaliteten (sak tatt opp i møtet)

2013/762
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PS 75/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 20.06.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Protokoll fra formannskapets møte 20.06.2013 ble godkjent og signert.

PS 76/13 Referatsaker

RS 16/13 Referat fra fellesmøte mellom formannskapene i Sunndal og Nesset 28.05.2013

RS 17/13 Nesset kommune K-plan. Innkalling til møte og synfaring med MD m.fl.

RS 18/13 Kopi av brev til Nesset Kraft as - Dam Rausandvatn. Damsikkerhet og midlertidig 
senking av vannstand.

Innsending av søknad på VTA for alle vassdragsanlegg innen 1.1.2014

RS 19/13 Møtereferat fra generalforsamling Aursjøvegen AS

RS 20/13 Protokoll fra generalforsamling 2013  - Destinasjon Molde & Romsdal AS

RS 21/13 Orientering om midlertidige tiltak for merking av luftfartshinder

RS 22/13 Kopi av brev til Aleris Aluminium Raudsand AS - utsatt frist for svar på varsel om 
endring av tillatelse

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

./. Rapport datert 14.08.2013 – Strålevernets rapport etter funn av etterlatte radioaktive kilder ved 
nedlagte Rødsand Gruber - ble distribuert medlemmenes iPad 20.08.2013

Ordføreren orienterte.

Til RS 16/13 Referat fra fellesmøte mellom formannskapene 28.05.2013:
 Merknad fra Audhild Nauste: Står oppført som deltaker på møtet, men hadde forfall.

 Til sak IV i referatet: 

Det skal settes ned en arbeidsgruppe for Fv 62, og formannskapet skal utnevne to 
politikere til gruppen. 

Det ble enighet om følgende:

Til arbeidsgruppen for Fv 62 utnevnes Magne Bugge og Anders Torvik som politiske 
representanter. Rådmannen peker ut representanten fra administrasjonen. 
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Dette ble enstemmig vedtatt. 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Til RS 16/13 Referat fra fellesmøte mellom formannskapene 28.05.2013:

Til arbeidsgruppen for Fv 62 utnevnes Magne Bugge og Anders Torvik som politiske 
representanter. Rådmannen peker ut representanten fra administrasjonen. 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

PS 77/13 Helen Marit Torvik - søknad om fritak som styremedlem i RIR -
Valg av ny vararepresentant

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 10.08.12 fra Helen Marit Torvik.

Helen Marit Torvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i styret for Romsdalshalvøyas 
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Som ny vararepresentant innstilles ……………….

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Ordføreren ba om forslag.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Som ny vararepresentant il RIR IKS foreslås Irene Glærum

Rådmannens innstiling, med Steinsvolls forslag, ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til søknad av 10.08.12 fra Helen Marit Torvik.

Helen Marit Torvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i styret for Romsdalshalvøyas 
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Som ny vararepresentant innstilles Irene Glærum.
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PS 78/13 Uttalelse - Planprogram for utarbeidelse av kommunedelplaner for 
nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 28.06.2013 fra Møre og Romsdal fylkeskommune og forslag til planprogram 
for kommunedelplaner for nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, datert 04.06.2013. 

Da arbeidet med valg av fremtidig sykehus berører alle kommunene i Romsdal og Nordmøre ber 
Nesset kommune at det legges spesielt vekt på å orientere kommunene underveis i planprosessen. 
Naturlige informasjonspunkt kan være ROR og Orkide.  

Planprogrammet bør beskrive nærmere hvordan kommunene skal involveres i arbeidet med 
utredningsprogram som omhandler regional vurdering. 

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til brev av 28.06.2013 fra Møre og Romsdal fylkeskommune og forslag til planprogram 
for kommunedelplaner for nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, datert 04.06.2013. 

Da arbeidet med valg av fremtidig sykehus berører alle kommunene i Romsdal og Nordmøre ber 
Nesset kommune at det legges spesielt vekt på å orientere kommunene underveis i planprosessen. 
Naturlige informasjonspunkt kan være ROR og Orkide.  

Planprogrammet bør beskrive nærmere hvordan kommunene skal involveres i arbeidet med 
utredningsprogram som omhandler regional vurdering. 

PS 79/13 Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom Klokset og 
Rød

Rådmannens innstilling

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei 
på nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei 
på nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 

PS 80/13 Invitasjon til medlemskap i stiftelsen for mineralkommuner -
Utmarkskommunenes Sammenslutning

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 26.06.13 fra Utmarkkommunenes Sammenslutning.

Med bakgrunn i dagens kunnskapsnivå finner ikke Nesset kommune det hensiktsmessig å tegne 
medlemskap i organisasjonen for mineralkommuner.

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Det ble enighet om følgende:

Det vises til brev av 26.06.13 fra Utmarkkommunenes Sammenslutning.

Nesset kommune tegner medlemskap i organisasjonen for mineralkommuner.

Ved seminar og stiftelsesmøte 02.09.2013 deltar ordføreren.

Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og 
falt. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til brev av 26.06.13 fra Utmarkkommunenes Sammenslutning.

Nesset kommune tegner medlemskap i organisasjonen for mineralkommuner.

Ved seminar og stiftelsesmøte 02.09.2013 deltar ordføreren.

PS 81/13 Ekstrategning av aksjer i Kystlab AS

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling
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Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

PS 82/13 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av 
snøscooterløyper

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

Nesset kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordningen. 

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Det ble enighet om følgende forslag:

Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan-
og bygningsloven. 

Nesset kommune søker om deltakelse i forsøksordningen. 

Søknaden begrunnes med at Nesset kommune har et stort areal og lange tradisjoner for 
bruk av snøscooter. Snøscootertrafikken er godt organisert og regulert gjennom blant 
annet egen snøscooterklubb. Nesset kommune ser behovet for en ytterligere organisering 
og regulering av snøscootertrafikken gjennom deltakelse og i tråd med føringene i 
forsøksordningen. 

Formannskapets forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 0 
stemmer og falt. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

Nesset kommune søker om deltakelse i forsøksordningen. 
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Søknaden begrunnes med at Nesset kommune har et stort areal og lange tradisjoner for bruk av 
snøscooter. Snøscootertrafikken er godt organisert og regulert gjennom blant annet egen 
snøscooterklubb. Nesset kommune ser behovet for en ytterligere organisering og regulering av 
snøscootertrafikken gjennom deltakelse og i tråd med føringene i forsøksordningen. 

PS 83/13 Vistdal sentrum - makeskifte i kaiområdet

Rådmannens innstilling

I Vistdal sentrum foretas det slikt makeskifte:

Wågbø Eiendom AS overdrar ca 2 991 m2 av gnr 98 bnr 25 og gnr 99 bnr 53, merket med grønt 
(friluftsområde) på kart Vistdal sentrum datert 29.08.2008, til Nesset kommune.

Nesset kommune overdrar ca 1 363 m2 pluss et om lag like stort område nord for dette til 
til Wågbø Eiendom AS. Begge parsellene tilhører gnr 99 bnr 48 og gjelder areal merket med lilla 
(Industri/lager) på kart Vistdal sentrum datert 29.08.2008. Ervervet gjelder kun landgrunn og 
utfylt sjøgrunn. Øvrig sjøgrunn eies fortsatt av kommunen.

Partene betaler selv kostnadene for sine respektive erverv.

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Det ble enighet om at saken utsettes til formannskapsmøte 19.09.2013. Eiendomsgrensene 
avklares til dette møtet. 

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det ble enighet om at saken utsettes til formannskapsmøte 19.09.2013. Eiendomsgrensene 
avklares til dette møtet. 

PS 84/13 Tilleggsareal Brandhol trafostasjon - GID 052/023 - Fradeling av 
parsell fra GID 052/004 og 050/001

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 18.03.1012 fra Statnett SF som søker på vegne av grunneier Jorunn K. 
Solhjell - GID 050/ 001 og Anita Beukema – GID 052/004 om fradeling av parseller som skal 
inngå som arealutvidelse av Brandhol Trafostasjon – GID 052/023. 

Nesset kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å fradele omsøkte parseller, ca 0,8 dekar fra GID 052/004 og ca 0,6 
dekar fra GID 050/001. 

Det gis dispensasjon da omsøkte areal skal inngå som en del av tomta til Brandhol Trafostasjon. 
Bakgrunnen for søknaden er at Statnett ønsker å utvide ryddearealet utenfor sikkerhetsgjerdet til 
trafostasjonen. Nesset kommune anser at tiltaket er av samfunnssikker karakter. 
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Det vises til at søknaden er behandlet etter jordloven § 12 og imøtekommet,  jfr brev av 
24.04.2013. 

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til brev av 18.03.2012 fra Statnett SF som søker på vegne av grunneier Jorunn K. 
Simonhjell - GID 050/ 001 og Anita Beukema – GID 052/004 om fradeling av parseller som skal 
inngå som arealutvidelse av Brandhol Trafostasjon – GID 052/023. 

Nesset kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å fradele omsøkte parseller, ca 0,8 dekar fra GID 052/004 og ca 0,6 
dekar fra GID 050/001. 

Det gis dispensasjon da omsøkte areal skal inngå som en del av tomta til Brandhol Trafostasjon. 
Bakgrunnen for søknaden er at Statnett ønsker å utvide ryddearealet utenfor sikkerhetsgjerdet til 
trafostasjonen. Nesset kommune anser at tiltaket er av samfunnssikker karakter. 

Det vises til at søknaden er behandlet etter jordloven § 12 og imøtekommet, jfr brev av 
24.04.2013. 

PS 85/13 Fradeling av tilleggsareal til boligtomt - GID 037/012 - Dispensasjon 
fra kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 04.03.2013 fra Edit Alise Haltvik og Gudmund Haltvik. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av ca 2,5 daa skogsareal og ca 0,4 daa veiareal fra GID 037/012 
som tillegg til boligtomt GID 037/040. Fradeling av 0,7 daa fulldyrka fra GID 037/004 til 
037/012.   

Det gis dispensasjon da søknaden er behandlet etter jordloven § 12 og imøtekommet, jfr brev av 
24.04.2013. Det vil ikke skape noe brukskonflikt i området. Det kan gis aksept for større 
boligtomter i mindre boligstrøk.     

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til søknad av 04.03.2013 fra Edit Alise Haltvik og Gudmund Haltvik. 
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av ca 2,5 daa skogsareal og ca 0,4 daa veiareal fra GID 037/012 
som tillegg til boligtomt GID 037/040. Fradeling av 0,7 daa fulldyrka fra GID 037/004 til 
037/012.  

Det gis dispensasjon da søknaden er behandlet etter jordloven § 12 og imøtekommet, jfr brev av 
24.04.2013. Det vil ikke skape noe brukskonflikt i området. Det kan gis aksept for større 
boligtomter i mindre boligstrøk. 

PS 86/13 Fradeling av parsell til boligtomt - GID 026/001 - Dispensasjon fra 
kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 29.09.2012 om fradeling av parsell fra eiendommen GID 026/001. 
Omsøkte areal skal nyttes som tilleggsareal til boligtomt GID 026/064.

Nesset kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å fradele ca 185 m2 fra GID 026/001.  

Det gis dispensasjon da søknaden er behandlet etter jordloven § 12 og imøtekommet, jfr brev av 
24.04.2013. Det vil ikke skape noe brukskonflikt i området.       

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til søknad av 29.09.2012 om fradeling av parsell fra eiendommen GID 026/001. 
Omsøkte areal skal nyttes som tilleggsareal til boligtomt GID 026/064.

Nesset kommune gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å fradele ca 185 m2 fra GID 026/001.  

Det gis dispensasjon da søknaden er behandlet etter jordloven § 12 og imøtekommet, jfr brev av 
24.04.2013. Det vil ikke skape noe brukskonflikt i området.       

PS 87/13 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Nygård Teigen

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 jfr § 12-10 legges forslag til detaljeringsplan for
Nygård, gbnr 29/14 m fl, datert 03.07.2013, ut til offentlig ettersyn.
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Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 jfr § 12-10 legges forslag til detaljeringsplan for
Nygård, gbnr 29/14 m fl, datert 03.07.2013, ut til offentlig ettersyn.

PS 88/13 Eresfjord vannverk - plan for tiltak vedr. drikkevannskvaliteten

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Saken ble tatt opp i møtet i forbindelse med orientering om Eresfjord vannverk v/Håvard Sørvik, 
konst. enhetsleder teknisk drift.

I forbindelse med sommerens varierende vannkvalitet i Eresfjord vannverk vil Nesset kommune 
utarbeide en plan for forbedring av kvaliteten av vannet i Eresfjord vannverk. Denne planen må 
ses i sammenheng med hovedplan for vann for Nesset kommune, men situasjonen i Eresfjord er 
såpass prekær at man starter arbeidet med Eresfjord vannverk umiddelbart. Kommunen må i 
denne saken se på om det eksisterende vannbehandlingsanlegget skal utvides og forbedres, eller 
om man skal starte arbeidet med å etablere en ny vannkilde for vannverket. Samtidig bør det også 
vurderes om ledningsnettet skal renoveres/skiftes/redimensjoneres.

Mellvin Steinsvoll foreslo følgende:

Som kjent har kvaliteten på drikkevannet fra Eresfjord vannverk vært særdeles dårlig ved 
flere anledninger. Kilden til vanskelighetene er kjent.

Nesset kommune, som den ansvarlige part overfor abonnentene, vil straks utarbeide en 
plan for tiltak som skal bringe drikkevannskvaliteten ved Eresfjord vannverk til et 
forsvarlig nivå. Bestillingen oversendes utvalg for teknisk, næring og miljø, som legger 
frem plan for tiltak og gjennomføring til formannskapets møte 19.09.2013.

Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Som kjent har kvaliteten på drikkevannet fra Eresfjord vannverk vært særdeles dårlig ved flere 
anledninger. Kilden til vanskelighetene er kjent.

Nesset kommune, som den ansvarlige part overfor abonnentene, vil straks utarbeide en plan for 
tiltak som skal bringe drikkevannskvaliteten ved Eresfjord vannverk til et forsvarlig nivå. 
Bestillingen oversendes utvalg for teknisk, næring og miljø, som legger frem plan for tiltak og 
gjennomføring til formannskapets møte 19.09.2013.


