
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 08.02.2018 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Paul Edvin Nauste, meldt forfall MEDL AP 
Kristin Reitan, meldt forfall MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Rindli Kristin Reitan UAV 
Gunnhild Reitan Paul Edvin Nauste AP 

 
Merknader 
Utvalget hadde befaring til: 

 Solbjøra vannverk, Øverås Lied orienterte 
 Farlig veiovergang ved Nesset kirke 

 
Presentasjon av nytilsatte ved Teknisk, næring og miljø:  
Byggesaksbehandler Siw Hege Grasmo Nilsen og prosjektleder Anne Lise Larsen 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Angvik 
Vegard Øverås Lied, Sak  1/18 – 5/18 

enhetsleder 
avd.leder vann og avløp 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/18 Referatsaker   

RS 1/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, februar  2018/190 

PS 3/18 Valg av byggekomite - Nybygg bofellesskap for 
funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan, prosjektnr. 600344 

 2017/1019 

PS 4/18 Asfaltering av kommunale veger 2018  2018/197 

PS 5/18 Utvidelse av Talset byggefelt  2017/1380 

PS 6/18 Høring - Forvaltningsplan for Mardalen  2018/27 

PS 7/18 Motorferdsel i utmark - ATV med belter på snødekt mark - § 6 
nasjonal forskrift 

 2017/1285 

PS 8/18 Motorferdsel i utmark - Kleppen hytteforening - ATV med 
belter på snødekt mark - § 6 

 2017/1285 
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

Protokoll fra møte den 05.12.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

Protokoll fra møte den 05.12.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

RS 1/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, februar 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

PS 3/18 Valg av byggekomite - Nybygg bofellesskap for 
funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan, prosjektnr. 600344 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

 
Følgende velges som medlemmer av byggekomite for etablering av bofellesskap for 
funksjonshemma på Holtan: 
 
1. Marianne Stensvoll 
2. Ole Marvin Aarstad 
3. Svanhild Kvernberg 
 
Marianne Stensvoll ble valgt til leder 
 
Utvalget finner det ikke nødvendig med varamedlemmer. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

Følgende velges som medlemmer av byggekomite for etablering av bofellesskap for 
funksjonshemma på Holtan: 
 
1. Marianne Stensvoll 
2. Ole Marvin Aarstad 
3. Svanhild Kvernberg 
 
Marianne Stensvoll ble valgt til leder 
 
Utvalget finner det ikke nødvendig med varamedlemmer. 
 
 
 

PS 4/18 Asfaltering av kommunale veger 2018 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 
TNM vil at grunnarbeider (stikkrenner) for Gaupørvegen ordnes i 2018 for videre arbeid med asfaltering i 
2019. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

 
Øvre veg prioriteres for asfaltering 2018. 
TNM vil at grunnarbeider (stikkrenner) for Gaupørvegen ordnes i 2018 for videre arbeid med 
asfaltering i 2019. 
 
 

PS 5/18 Utvidelse av Talset byggefelt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

Arild Svensli ble enstemmig erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.  
Nestleder Ole Marvin Aarstad tok over som møteleder. 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

 
Administrasjonen får fullmakt til å gå i forhandling med grunneier om kjøp av regulert område. 
Kostnad for kjøp av regulert område og utbygging av infrastruktur legges frem til behandling i 
Formannskapet.  
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PS 6/18 Høring - Forvaltningsplan for Mardalen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

Nesset kommune har følgene kommentarer/innspill til utkast til forvaltningsplan for Mardalen.  
Forvaltningsplanen må ikke legge hindringer for ei eventuelt forlenging av stien opp til under 
fossen..  
Nesset kommune vil påpeke at økt vannføring i Mardalsfossen bør være et høyt prioritert tiltak.  
Forvaltningsplanen bør åpne opp for en mulighet for at bevegelseshemmede, etter søknad, kan 
benytte turveien med egnet kjøretøy.   
 
 

PS 7/18 Motorferdsel i utmark - ATV med belter på snødekt mark - § 6 
nasjonal forskrift 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

 
Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer og falt, 5 stemte mot. 
 

Vedtak Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

 

Søknad fra Heidi Sæter datert 29.01.2018 om bruk av ATV med belter til egen hytte GID 027/179 gis 
avslag. 
 
 

PS 8/18 Motorferdsel i utmark - Kleppen hytteforening - ATV med belter 
på snødekt mark - § 6 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

 
Vises til søknad 09.01.2018 
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Med hjemmel i § 6, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vatn gis det 
følgende tillatelser. 
 

Gjelder  Søker Område Kjøreformål, nasjonal forskrift 
Bruk av ATV 
med belter –  

Ola Einar 
Stolsmo 

Kleppen 
hytteområde 

§ 6-  5 turer for transport av t 
av utstyr og materiell til 
merking av stier (Kleppen, 
Solbjørvatnet og Grønfjellet) 

§ 6 – 1 dag ifb med transport 
av utstyr knyttet til 
aktivitetsdag i regi av Kleppen 
hytteforening 

§ 6-  5 turer for transport av 
materialer til gapahuk 

 
Bruk av ATV 
med belter –  

Bjørn Olav 
Hole 

Kleppen 
hytteområde 

§ 6-  5 turer for transport av 
Transport av utstyr og 
materiell til merking av stier 
(Kleppen, Solbjørvatnet og 
Grønfjellet) 

§ 6 – 1 dag -  ifb med transport 
av utstyr knyttet til 
aktivitetsdag i regi av Kleppen 
hytteforening 

§ 6-  5 turer for transport av 
materialer til gapahuk 

 

 
Tillatelsen gjelder frem til og med 20.04.2018.  
 
Det gis dispensasjon da formålet er å transportere materialer for tilrettelegging av friluftstiltak.  
 

 
 


