
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 11.09.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 13:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Magne Bugge Leder H 

Svanhild Kvernberg Medlem KRF 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Siw Maridal Bugge Medlem AP 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Rindli NESTL SP 

Lene Halseth MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Lisbeth Sjøli Jan Rindli H 

Vigdis Aandalen Bersås Lene Halseth KRF 

 

Merknader 

Orientering om fremdrift i ferdigstillelse av mellomtrinnet som barnehage, 

kostnadsreduksjoner v/avdelingsleder Malin Bruseth 

 

Orientering om vannledning til Raudsand, arkeologiske utgravinger og videre fremdrift 

v/avdelingsleder Vegard Øverås Lied 

 

Gjennomgang av investeringsprosjekter v/enhetsleder Einar Fossestøl 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

  

 

 

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 18/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 19/14 Referatsaker   

RS 11/14 Ikrafttredelse av endringer i viltloven, 

naturmangfoldloven og andre lover 

 2014/548 

PS 20/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal 

skole og barnehage 

 2012/1235 

PS 21/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i 

Vistdal og Eikesdalen. 

 2014/283 

PS 22/14 Høring - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - 

Lovendring 

 2014/841 

PS 23/14 Status - Forsøksordning for etablering av 

snøscooterløyper 

 2013/1140 

PS 24/14 GID 053/002 – Klage på avslag etter søknad om deling 

av driftsenhet  

(saken er unntatt offentlighet og vil bli ettersendt) 

X 2014/750 

 

 

PS 18/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Protokoll fra møte i utvalg for teknisk, næring og miljø 15.05.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

Protokoll fra møte i utvalg for teknisk, næring og miljø 15.05.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 19/14 Referatsaker 

RS 11/14 Ikrafttredelse av endringer i viltloven, naturmangfoldloven og andre lover 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

./. Høringsuttalelse av 05.09.2014 fra utmarkskommunenes sammenslutning (USS) om forslag til 

endringer om motorferdselloven med forskrift ble distribuert til møtedeltakernes iPad 08.09.2014 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 20/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og 

barnehage 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Det ble enighet om følgende: 

 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn 

at man sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk 

brannsikres og kaldloft branncellebegrenses.  Løsning 2 vil kreve ny 

brannsikkerhetsstrategi da det er valgt andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten 

enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som 

må utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. 

Dette medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer 

tiltak iht. brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at 

innleid konsulent og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses.  Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 
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medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at innleid konsulent 

og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

 

PS 21/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i Vistdal og 

Eikesdalen. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 

 

 

PS 22/14 Høring - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - Lovendring 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

Det vises til høringsbrev av 10.07.2014 fra Klima og miljøverndepartementet 

 

Nesset kommune var med på forsøksordningen som ble avviklet og er derfor godt kjent med 

foreslåtte endring av regelverket. Nesset kommune har ingen merknader til disse.  

 

Når motorferdselloven foreslås endret burde det åpnes for å gi kommunen mulighet for å innføre 

behandlingsgebyr for saker knyttet til motorferdsel i utmark.  

 

 

PS 23/14 Status - Forsøksordning for etablering av snøscooterløyper 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014 

Det vises til TNM-sak 045/2013. Oppnevnt arbeidsgruppe videreføres dersom kommunen 

gjennom endring av regelverket gis adgang til å etablere snøscooterløyper.  

 

Arbeidsgruppa mandat er å sondere mulighetene for  snøscootertraser og bestemmelser med mer 

som kan nyttes til grunnlag for å lage planprogram for videre planprosess.  Arbeidet skal være 

ferdigstilt innen 01.02.2015. Godtgjøring settes til lav sats. 

 

 

PS 24/14 GID 053/002 - Klage på avslag etter søknad om deling av driftsenhet 

- Lars E. Sæter 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 11.09.2014  

Det ble enighet om følgende forslag: 

 

 Det vises til vedtak på søknad om deling datert 30.07.2014, samt klage på vedtak.  

 

Lars E. Sæter får innvilget sin søknad om deling av driftsenhet. Det legges vekt på at 

brukene tilsammen ikke vil gi nok avkastningsmuligheter for en familie. Av 

samfunnsmessige hensyn legges det mer vekt på at husene bebos for fremtiden. Som 

bakgrunn for dette vises det til Nesset kommunes prosjekt «Folk i alle hus».  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 11.09.2014 

Det vises til vedtak på søknad om deling datert 30.07.2014, samt klage på vedtak.  

 

Lars E. Sæter får innvilget sin søknad om deling av driftsenhet. Det legges vekt på at brukene 

tilsammen ikke vil gi nok avkastningsmuligheter for en familie. Av samfunnsmessige hensyn 

legges det mer vekt på at husene bebos for fremtiden. Som bakgrunn for dette vises det til Nesset 

kommunes prosjekt «Folk i alle hus».  

 

 

 


