
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 05.12.2017 

Tidspunkt: 12:00 – 16:00 
 
 
 
 

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 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Paul Edvin Nauste MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Siw Maridal Bugge Paul Edvin Nauste AP 

Merknader 

 Utvalget var på befaring til Neset omsorgssenter der ble det gitt orientering om ombygginga 
  v. anleggsleder Terje Angvik, Angvik Byggkompani AS. 
 Nesset Kraft AS v. driftsingeniør Arild Flåhammer orienterte om vedlikehold av gatelys. 
 Marianne Stensvold fikk permisjon og forlot møtet kl 15:45 og var ikke med på behandling av sak PS 

24/17 og 25/17 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Angvik Enhetsleder 
Vegard Øverås Lied Avdelingsleder vann og avløp 
Anita Marie Meisingset, sak RS 16/17 og PS 26/17 Prosjektleder 
Hogne Frydenlund, sak 24/17 Miljøvernleder 

 
Rolf Jonas Hurlen 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 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 23/17 Referatsaker   

RS 16/17 Investeringsprosjekter 2017 - Orientering, november  2017/64 

RS 17/17 Veileder-Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om 
brannsikkerhet for risikoutsatte grupper 

 2017/1270 

RS 18/17 Rapport etter brevkontroll om forsøpling, åpen brenning og brenning 
av avfall i småomner - Nesset kommune 

 2017/884 

PS 24/17 Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Høring  2017/118 

PS 25/17 GID 077/004 - 005 -Fradeling av tomt til hytte. Anna Margrete og 
Jostein Øverås 

 2014/1351 

PS 26/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

 2016/638 

PS 27/17 Uttale til økonomiplan 2018 - 2021  2017/536 
 

PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

Protokoll fra møte den 19.09.2017 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017 

Protokoll fra møte den 19.09.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 23/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

RS 16/17 Investeringsprosjekter 2017 - Orientering, november 

RS 17/17 Veileder-Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte 
grupper 

RS 18/17 Rapport etter brevkontroll om forsøpling, åpen brenning og brenning av avfall i småomner - 
Nesset kommune 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 24/17 Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Høring 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende endringer i retningslinjene før saken sendes ut på høring: 

 Alle kan kjøre inntil 10 turer. 
 For de som får løyve på bakgrunn av §5c i «Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag», 

også kan kjøre på søn- og helligdager mellom kl 08:00 og 10:00. 
 

Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

 

Retningslinjer for motorferdsel i utmark og på vassdrag i Nesset kommune behandlet av utvalg for teknisk, 
næring og miljø i møte 05.12.2017 sendes ut på høring med følgende endringer: 
 

 Alle kan kjøre inntil 10 turer. 
 For de som får løyve på bakgrunn av §5c i «Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt 

vassdrag», også kan kjøre på søn- og helligdager mellom kl 08:00 og 10:00. 
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PS 25/17 GID 077/004 - 005 -Fradeling av tomt til hytte. Anna Margrete og 
Jostein Øverås 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

 
Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 

Fradeling vil ha liten praktisk betydning for drifta av garden og søknad imøtekommes. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017 

Fradeling vil ha liten praktisk betydning for drifta av garden og søknad imøtekommes. 
 
 

PS 26/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 05.12.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
 

PS 27/17 Uttale til økonomiplan 2018 - 2021 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

Det ble enighet om følgende uttale til økonomiplan 2018-2021: 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret bevilge kr. 400 000 ekstra til vedlikehold av 
kommunale veger. 

 
Uttalen ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale fra Utvalg for teknisk, næring og miljø – 05.12.2017 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret bevilge kr. 400 000 ekstra til vedlikehold av 
kommunale veger. 
 
 


