
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 03.05.2018 

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 
Paul Edvin Nauste Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
    Rolf Jonas Hurlen     ordfører 
 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 Utvalget fikk orientering og befaring om ombygginga på NOS av byggeherreombud Rolf 
Gunnar Moen, ÅF Solid Consult AS. 

 Prosjektleder Anne Lise Larsen orienterte om prosjekt Omsorgsboliger/helsehus  
 

 
Fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset Rådmann 
Hogne Frydenlund, sak RS 3/18, PS11,12 og 13/18 Miljøvernleder 
Vegard Øverås Lied, sak PS 15/18 Avdelingsleder vann og avløp 
Bernt Angvik Enhetsleder TSU 
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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 9/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 10/18 Referatsaker   

RS 2/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, mai  2018/190 

RS 3/18 Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. Kartlegging av 
skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 

 2017/1316 

PS 11/18 Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2018 - Elg, hjort og 
rådyr 

 2018/513 

PS 12/18 Revidert bestandsplan for Vistdal storviltvald - Perioden 2018 - 
2020 

 2011/654 

PS 13/18 Storhaugen og Kleppen jaktvald - Bestandsplan for hjort og 
rådyr 2018 - 2020 

 2011/630 

PS 14/18 GID 032/005 - deling av grunneiendom. Klage på administrativt 
vedtak - Grete Ølander 

 2018/139 

PS 15/18 Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett  2018/523 
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PS 9/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Protokoll fra møte den 08.02.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018 

Protokoll fra møte den 08.02.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 10/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 2/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, mai 

RS 3/18 Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. Kartlegging av skrantesjuke på elg, 
hjort, rådyr og villrein i 2018 

PS 11/18 Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2018 - Elg, hjort og 
rådyr 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018 

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 2018.  
 
 
Region gamle Nesset 
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For hjortevald 009 Bersås og 010 Eide  – Fressvika reduseres 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 
reduseres til 350 dekar for vald nr 016 Rødskjæret,  019 Frisvoll Fagerslett og nr  024 Erneset,  
 
I Vistdal settes minstearealet til 500 dekar for alle vald i denne forvaltningsregionen. 
 
Minstearealet for elg settes til 6000 dekar for hele kommunen.  For rådyr ingen endring av 
minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  
 
 
 

PS 12/18 Revidert bestandsplan for Vistdal storviltvald - Perioden 2018 - 
2020 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for Teknisk, næring og miljø 

Det vises til TNM sak 10/17.  
Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, bestandsplan 
for Vistdal storviltvald. Det gjøres følgende endringer. 
Årlig uttak settes til 101 dyr.  
 
Vises til brev av 15.02.2018.  
Nesset kommune starter arbeid med å få revidert forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal.  
 
 
 

PS 13/18 Storhaugen og Kleppen jaktvald - Bestandsplan for hjort og 
rådyr 2018 - 2020 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Ole Marvin Aarstad ble enstemmig erklært habil. 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018 

Det vises til bestandsplan for Storhaugen og Kleppen jaktvald mottatt 10. mars 2015.  
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Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, bestandsplan 
for Storhaugen og Kleppen jaktvald.  
  
Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2018 – 2020, med følgende forutsetninger;  
 
 Hjort  
Årlig uttak settes 53 dyr, til sammen 129 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 
 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr ** Samlet  ** derav kalv 
% uttak 20 % 20 % 60 % 100 % 35 % av 

ungdyrkvoten 
Planlagt årlig uttak 10 10 33 53 12 dyr kalver 

 
 Rådyr 
Kvotefri jakt 
 
 
 

PS 14/18 GID 032/005 - deling av grunneiendom. Klage på administrativt 
vedtak - Grete Ølander 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018 

Det opprinnelige vedtaket i saken opprettholdes. 
 
Saken sendes over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig klagebehandling.  
 
 
 

PS 15/18 Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

1. Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  

 
2. Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 

ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de 
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arbeidene som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom 
kostnadene for grunneier overstiger 1 G fra folketrygden (= kr 93 634 pr 1.5.2017). Det 
overskytende skal da dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann eller 
avløp. Maksimalt tilskudd per eiendom er 1 G. (2 G dersom både vann og avløp tilkoples.) 

 
3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 

gebyrregulativ. 
 

4. Tvungen påkobling skal gjelde både nye og eksisterende vann- og avløpsledninger.  

 

 

PS 16/18 Investeringsprosjekter 2018 - behov for byggekomiteer 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Det ble enighet om følgende: 
1. Arild Svensli, Leder 
2. Stein Ivar Bjerkeli 
3. Svanhild Kvernberg   

 
TNM finner det ikke nødvendig med vara. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018 

Det opprettes byggekomite for prosjekt 600290 - Overføringsledning Meisal, forprosjekt og 
gjennomføring. 
 
Følgende velges til byggekomiteen: 

1. Arild Svensli,  Leder 
2. Stein Ivar Bjerkeli  
3. Svanhild Kvernberg 

 
Utvalget finner det ikke nødvendig med varamedlemmer.  
 
Kostnad med byggekomiteens aktivitet dekkes innenfor de aktuelle prosjektenes totale ramme. 
 
Byggekomiteen starter sitt virke når prosjektleder avholder oppstartsmøte for prosjektet. 
 
 


