
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 13.05.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 16:00 

 

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 

 Utvalget hadde befaring til uteavdelinga Teknisk drift 

 Årsmelding for 2014 ble delt ut i møtet 

 

Ordfører Rolf Jonas Hurlen var tilstede under møtet 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Hogne Frydenlund Miljøvernleder (sak 7/15,8/15,9/15) 
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John Walseth Skogbrukssjef/næringskons. (sak 8/15, 

9/15) 

Vegard Øverås Lied Avd.leder vann (avløp (sak 11/15,12/15, 

13/15) 

Anita Marie Meisingset Prosjektleder (sak 11/15,12/15, 13/15) 

 

 

 

 

 

 

 

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 5/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 6/15 Referatsaker   

PS 7/15 Motorferdsel i utmark - kjøring med traktor  2014/942 

PS 8/15 Rammer for tildeling av fellingstillatelser for hjort, elg 

og rådyr i Nesset - 2015 

 2015/796 

PS 9/15 Storhaugen og Kleppen - Bestandsplan for hjort og rådyr 

2015 - 2017 

 2011/630 

PS 10/15 Høring - Melding om planlegging av Kjerringlia 

vindkraftverk 

 2015/124 

PS 11/15 Kommunehuset, rehabilitering gesims/ yttervegger, og 

innvendig rehabilitering av legesenteret 

 2015/489 

PS 12/15 Investeringsprosjekt 2015 - behovsvurderte 

byggekomiteer 

 2014/502 

PS 13/15 Investeringsprosjekt 2015 - prioritering  2014/502 

PS 14/15 Søknad om redusert renovasjonsavgift for hytter i 

området rundt Aursjøen 

 2009/1150 

 

 

PS 5/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Protokoll fra møte den 05.03.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Protokoll fra møte den 05.03.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

 

PS 6/15 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Ingen referatsaker til dette møtet. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Ingen 
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PS 7/15 Motorferdsel i utmark - kjøring med traktor 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 

6, gis Einar Nerland dispensasjon til å kjøre med traktor etter opparbeidet traktorveier på Nerland 

og tilliggende områder i Vistdal.  

 

Det gis tillatelse da kjøring skal skje etter skogsveier i Vistdal. Det er lagt til grunn at noe av 

kjøringen er knyttet til vedhogst.  

 

 

 

PS 8/15 Rammer for tildeling av fellingstillatelser for hjort, elg og rådyr i 

Nesset - 2015 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det legges fram sak til TNM senvinteren 2016 om eventuelt justering av minstearealet for 

elg. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å 

fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 9, i forskrift av 14.02.2012 om 

forvaltning av hjortevilt og bever. 

 

For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for 

jaktsesongen 2015. 

 

For region gamle Nesset reduseres minstearealet for elg til 6000 dekar. For hjortevald Bersås og 

Eide – Fressvika settes minstearealet til 700 dekar .  

 

I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 daa til vald nr 68 Husby – Sølott og 52 

Rødskjæret.  

 

I Vistdal settes minstearealet til Ødegård jaktvald til 650 dekar. 

 

For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri 

jakt.  

 

Det legges frem sak for TNM senvinteren 2016 om eventuelt justering av minstearealet for elg. 
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PS 9/15 Storhaugen og Kleppen - Bestandsplan for hjort og rådyr 2015 - 2017 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Det vises til bestandsplan for Storhaugen og Kleppen jaktvald mottatt 10. mars 2015.  

 

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 2015 – 2017, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort  

Årlig uttak settes 43 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 9 9 25 43  

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 

 

PS 10/15 Høring - Melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Det vises til brev av 09.03.2015 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det gis anledning å 

komme med merknader til melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk.  

 

Nesset kommune mener at NVE i utgangspunktet må avvise Eolus Vind Norge AS sin melding 

om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning. Nesset 

kommune har siden 1953 vært involvert i ulike vannkraftutbyggingstiltak. Nesset kommune 

mener at utbygging av vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører innbyggerne i 

Nesset.  

 

Det vises ellers også til konsekvensutredninger som Statnett utarbeidet i forbindelse med 

planlegging av ny 420 kV ledningsnett mellom Brandhol og Istad. Nesset kommune mener at 

disse utredningene er relevante også for planlegging av en vindmøllepark på Kjerringlia der det 
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er behov for bygging av tilkomstvei og ledningsnett som kan kobles på sentralnettet 420 kV 

ledningen eller nettilknytning på 132 kV nettet.   

 

Dersom NVE sin konklusjon er at meldingen av Kjerringlia vindkraftverk ikke skal avvises, vil 

Nesset kommune komme med følgende innspill/kommentarer.  

 

Det bør lages egne utredninger for de ulike terrenginngrepene som en vindmøllepark omfatter. 

Dette vil gjelde både veitrasé, ledningsnett og byggeområdet for 10 vindmøller.  

Nesset kommune mener at det vil være en fordel at eventuell nettilknytning til en vindmøllepark 

blir avklart først slik at en kan ha en trinnvis synliggjøring av konsekvensene.  

 

- Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

- Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. 

Det må utarbeides kart som viser 2,5 km avstandssone fra vinterbrøytet vei.  

- Beskrive konsekvensene for friluftslivet ved at snaufjellområdet blir utbygd.  

- Detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og planlagt veitrasé.  

 

 

PS 11/15 Kommunehuset, rehabilitering gesims/ yttervegger, og innvendig 

rehabilitering av legesenteret 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

TNM forventer at prosjektnummer 600278 og 600297 sees under ett.  Rehabilitering av 

2.etg. tas inn i saken.  Prosjektene legges inn i økoplan 2016 – 2019. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Saken om utvendig rehabilitering av kommunehuset og innvendig rehabilitering av legesenteret 

tas til orientering 

 

TNM forventer at prosjektnummer 600278 og 600297 sees under ett.  Rehabilitering av 2.etg. tas 

inn i saken.  Prosjektene legges inn i økoplan 2016 – 2019. 

 

 

PS 12/15 Investeringsprosjekt 2015 - behovsvurderte byggekomiteer 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Punkt A går ut på grunn av utsatt prosjekt. 

 

Det opprettes byggekomite for prosjekt 600290 overføringsledning til Meisal. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Det opprettes byggekomitè for prosjekt 600290 overføringsledning til Meisal. Oppstart i 2015.  
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Kostnad med byggekomiteens aktivitet dekkes innenfor det aktuelle prosjektets totale ramme.  

 

Byggekomiteen starter sitt virke når prosjektleder avholder oppstartsmøte for prosjektet.  

 

 

PS 13/15 Investeringsprosjekt 2015 - prioritering 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Saken ble ekspedert til møtedeltakernes iPad 11.5.2015 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende endringer: 

Prosjekt nr 600278, 600282 og 600297 går ut. Prosjektnummer 600301 og 600302 omprioriteres 

fra nr 2 til 3. Prosjektnummer 600304 omprioriteres fra 1 til 2.  

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Investeringsprosjektene 2015 prioriteres gjennomført i hht vedlagt prioriteringsliste i 

saksutredningen med følgende endringer: 

Prosjekt nr 600278, 600282 og 600297 går ut. Prosjektnummer 600301 og 600302 omprioriteres 

fra 2 til 3. Prosjektnummer 600304 omprioriteres fra 1 til 2.  

 

 

 

 

PS 14/15 Søknad om redusert renovasjonsavgift for hytter i området rundt 

Aursjøen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Saken ble ekspedert til møtedeltakernes iPdad 11.5.2015 

Magne Bugge stilte spørsmål om sin habilitet.  Magne Bugge ble enstemmig erklært habil. 

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 

Teknisk, næring og miljø ber administrasjonen legge fram sak til formannskapet juni 2015 om 

fritidsrenovasjon i Nesset.  Det er selvkostprinsippet som skal danne grunnlaget for beregningen.  

Det må også vurderes om det er mulig å differensiere jfr. Sunndal kommune. 

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Teknisk, næring og miljø ber administrasjonen legge fram sak til formannskapet juni 2015 om 

fritidsrenovasjon i Nesset.  Det er selvkostprinsippet som skal danne grunnlaget for beregningen.  

Det må også vurderes om det er mulig å differensiere jfr. Sunndal kommune. 

 

 

 


