
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Vertshuset Eikesdal 

Dato: 13.09.2018 

Tidspunkt: 12:00 – 18:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Kristin Reitan Medlem SP 
Paul Edvin Nauste Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Stein Ivar Bjerkeli MEDL AP 
Marianne Stensvold MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Siw Maridal Bugge Stein Ivar Bjerkeli AP 
Gunnhild Reitan Marianne Stensvold AP 

 
Merknader 
Vegard Øverås Lied orienterte og ledet befaringen av vegen i Øvre Hammervoll og 
vannverka i Eikesdal.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Angvik enhetsleder Teknisk, samfunn og 

utvikling  
Vegard Øverås Lied avd. leder vann og avløp  
Joakim Jordahl Myrset konsulent vann og avløp 
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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, 13.09.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 17/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 18/18 Referatsaker   

RS 4/18 Endeleg sluttrapport forvaltningskontroll - Nesset kommune  2018/218 

RS 5/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, september  2018/190 

PS 19/18 Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Status innkomne 
merknader 

 2017/118 

PS 20/18 Utbedring av kommunale vorrer  2018/1168 

PS 21/18 Utbedring av veg på Øvre Hammervoll  2018/138 

PS 22/18 Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - 
Kommunedelplan 

 2018/1170 
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PS 17/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Protokoll fra møte 03.05.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Protokoll fra møte 03.05.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 18/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

RS 4/18 Endeleg sluttrapport forvaltningskontroll - Nesset kommune 
RS 5/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, september 
 
Til referatsak RS 5/18: Det ble informert om at totalrammen på prosjektene 600330, 600354 og 600355 
er totalt kr. 70 500 000, og ikke 65 700 000 som skrevet i referatsaken.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 19/18 Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Status innkomne 
merknader 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Rådmannens innstilling:  

Det vises til høringsforslag – retningslinjer for motorferdsel i utmark, TNM-sak 024/2017. 

Nesset kommune vedtar retningslinjene med følgende endringer 

 § 5D – utgår (utvidet kjøretid før kl. 10:00 og etter kl. 15:00 på søndager/helligdager) 
 § 5 C – endres til; Med unntak av funksjonshemmede, kjøring i henhold til nasjonal 

forskrift § 5b, § 5c for transport av bagasje/utstyr til egen hytte og opparbeiding og 
preparering av skiløyper i iht nasjonal forskrift (nf) § 3 bokstav e, er kjøring på vinterføre 
bare tillatt  

- mellom kl 08:00 og 20:00 på hverdager 
- mellom kl. 17:00 og 20:00 på søndager og helligdager 
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 Nytt punkt – 4 D: Andre søknader ut fra særleg behov (nasjonal forskrift) skal i størst 
mulig grad visast til å bruke leigekjøring». 

 § 5 E – det kan gis inntil sju (7) turer for sesongen. 
 § 5 F -  endres til «skogbilveier/fjellveier» 

 
Rådmannens innstilling fremgår av notat datert 04.09.2018.  
 
Arild Svensli fremmet følgende forslag: 

Følgende tas inn i retningslinjene: 
- Beltemotorsykkel/ATV med belter og snøscooter sidestilles. 
- § 4B - Bevegelseshemning som skyldes alder sidestilles med varig 

bevegelseshemning.  
- § 5C - Kjøring på søn- og helligdager kan skje før kl.10:00 og etter kl. 15:00. 

Kjøring på hverdager endres til etter kl. 06:00. 
- § 5D - Sesongen kan forlenges når snøtilhøva tilsier det. 
- § 5E - … mellom brøytet bilvei og hytte gis ingen restriksjoner på antall turer og 

kilometer avstand.   
 

Rådmannens innstilling ble vedtatt tilrådd med 6 stemmer. Arild Svensli sitt forslag fikk 1 stemme 
og falt.  
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Det vises til høringsforslag – retningslinjer for motorferdsel i utmark, TNM-sak 024/2017. 

Nesset kommune vedtar retningslinjene med følgende endringer 

 § 5D – utgår (utvidet kjøretid før kl. 10:00 og etter kl. 15:00 på søndager/helligdager) 
 § 5 C – endres til; Med unntak av funksjonshemmede, kjøring i henhold til nasjonal forskrift § 5b, 

§ 5c for transport av bagasje/utstyr til egen hytte og opparbeiding og preparering av skiløyper i 
iht nasjonal forskrift (nf) § 3 bokstav e, er kjøring på vinterføre bare tillatt  

- mellom kl 08:00 og 20:00 på hverdager 
- mellom kl. 17:00 og 20:00 på søndager og helligdager 
 
 Nytt punkt – 4 D: Andre søknader ut fra særleg behov (nasjonal forskrift) skal i størst mulig grad 

visast til å bruke leigekjøring». 
 § 5 E – det kan gis inntil sju (7) turer for sesongen. 
 § 5 F -  endres til «skogbilveier/fjellveier» 
 

PS 20/18 Utbedring av kommunale vorrer 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Rådmannens innstilling:  

Alternativ 1: 
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Det bestilles en sakkyndig rapport med tanke på konstruksjon og utbedring av vorrene, samt 
beskrivelse av utbedring. Rapporten vil danne grunnlaget for utbedring og kostnader, som 
innarbeides i økonomiplanen for 2019 – 2022. 

 

Alternativ 2: 

De kommunale vorrene avhendes kostnadsfritt til lokale bygdelag/ velforeninger mot at 
vedlikehold utføres på en slik måte at vorrene er trygge for almen ferdsel og naturlig bruk. 

 

Alternativ 1 ble vedtatt med 4 stemmer, alternativ 2 fikk 3 stemmer og falt.  

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Det bestilles en sakkyndig rapport med tanke på konstruksjon og utbedring av vorrene, samt 
beskrivelse av utbedring. Rapporten vil danne grunnlaget for utbedring og kostnader, som 
innarbeides i økonomiplanen for 2019 – 2022. 

 
 

PS 21/18 Utbedring av veg på Øvre Hammervoll 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 

  

En utbedring av veien ble vedtatt tilrådd med 4 mot 3 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 
 
 

PS 22/18 Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - 
Kommunedelplan 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

I henhold til Plan- og bygningslovens kap 11 §§ 11-1 – 11-18 vedtas det å legge forslag til 
planprogram for «Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028.» ut til offentlig ettersyn. 



 

 Side 6 av 6

 
 
 


