
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 09.05.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 14.00 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Et enstemmig Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret om å avse midler til asfaltering av 
gjenstående del på Øvre veg. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Angvik enhetsleder TSU 
Anne Grete Klokset (RS 3/19 – RS 4/19) rådmann 
Vegard Øverås Lied (RS 3/19-RS 5/19) avdelingsleder VA 
Hogne Frydenlund (PS 18/19-PS 21/19) plan/miljøvernleder 
Rolf Jonas Hurlen (RS 3/19-RS 4/19) ordfører 
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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 – Utvalg for teknisk, næring og miljø, 09.05.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 16/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 17/19 Referatsaker   

RS 3/19 Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune - 
Særutskrift 

 2019/428 

RS 4/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 20208, 
kommunedelplan - Særutskrift 

 2018/1170 

RS 5/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mai  2019/116 

PS 18/19 Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2019 - elg, hjort og 
rådyr 

 2019/369 

PS 19/19 Kjøring på barmark - ATV - Meisalfjellet  2018/1142 

PS 20/19 Kjøring på barmark - ATV - Kløvåna  2018/1142 

PS 21/19 Kjøring på barmark - ATV - Kvensetvatnet  2018/1142 
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PS 16/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019  

Protokollene fra møtene 07.02.2019 og 14.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019 

Protokollene fra møtene 07.02.2019 og 14.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 17/19 Referatsaker 

RS 3/19 Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune - Særutskrift 

RS 4/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 20208, kommunedelplan - Særutskrift 

RS 5/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mai 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 18/19 Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2019 - elg, hjort og 
rådyr 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019 

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å 
fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 7, forskrift om forvaltning av hjortevilt. For 
å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for jaktsesongen 
2019.  
 
Region gamle Nesset 
For hjortevald 009 Bersås og 010 Eide  – Fressvika settes minstearealet til 800 dekar, for  015 Bugge 
settes minstearealet 900 dekar og resterende vald i region gamle Nesset settes det til 1500 dekar.   
I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 dekar for jaktvald 017 Syltebø, 020 
Meringdal, 021 Bjørnes Solhjell , 023  Husby Sølotta, 030 Øvre Eresfjord jaktvald, mens minstearealet 
settes til 350 dekar for vald nr 016 Rødskjæret,  019 Frisvoll Fagerslett og nr  024 Erneset,  
 
I forvaltningsregionene Eikesdal og Vistdal settes minstearealet til 250 dekar. 
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Minstearealet for elg settes til 5000 dekar for hele kommunen.  For rådyr ingen endring av 
minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  
 

PS 19/19 Kjøring på barmark - ATV - Meisalfjellet 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019 

Vises til søknad av 07.04.2019.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i 
henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Bjørg Kristin Svensli tillatelse til å kjøre med ATV, to 
turer, fra parkeringsplassen ved Meisalvatnet, og frem til egen hytte, GID  048/011/005. 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en frostperiode 
slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om 
kjøring i begrenset omfang. Hensikten med kjøring er å transportere større tyngre utstyr i 
forbindelse med reparasjon av hytta.  

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 01.07—31.08.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

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

 

PS 20/19 Kjøring på barmark - ATV - Kløvåna 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019 

Vises til søknad av 31.01.2019.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i 
henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Trygve Siira tillatelse til å kjøre med ATV, tre turer, fra 
Aursjøveien og frem til egen hytte, GID  079/001/002, ved Kløvna 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en frostperiode 
slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om 
kjøring i begrenset omfang. Hensikten med kjøring er å transportere større tyngre utstyr i 
forbindelse med reparasjon av hytta som ligger ca 350 meter fra bilvei.  

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 01.06—01.08.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

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

Før kjøring kan skje må nasjonalparkforvalter i Dovrefjell nasjonalparkstyre gi dispensasjon fra 
verneforskriften.  
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PS 21/19 Kjøring på barmark - ATV - Kvensetvatnet 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 09.05.2019 

Vises til søknad datert 17.04.2019.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i 
henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Bjørn Helge Kvenseth tillatelse til å kjøre med ATV, 
inntil 10 turer, fra parkeringsplassen ved Meisalvatnet, og frem til egen hytte, GID  043/018 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en frostperiode 
slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor.. Hensikten med kjøring er å transportere 
materialer til naust.  Det legges til grunn at kjørtraseen stort sett skal skje etter tidligere kjørespor. 

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 01.06—31.09.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

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

 


