
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 07.02.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 15.00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Svensli (Permisjon fra PS 1/19 – PS 8/19)  Leder H 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Paul Edvin Nauste MEDL AP 
Svanhild Kvernberg MEDL KRF 
Ole Marvin Aarstad NESTL SP 
Kristin Reitan MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Rindli Ole Marvin Aarstad UAV 
Stig Arild Arvesen Svanhild Kvernberg SP 
Ole Emil Øyen Paul Edvin Nauste FRP 
Det var ikke mulig å skaffe vara for Kristin 
Reitan. 

  

 
Merknader 
Stein Ivar Bjerkeli ble valgt som møteleder frem til Arild Svensli kom kl. 13.45. Bjerkeli ledet 
PS 1/19 – PS 8/19. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Rolf Jonas Hurlen (PS 9/19 - PS 12/19) ordfører 
Hogne Frydenlund (PS 4/19 – PS 7/19) plan/miljøvernleder 
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. 
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Saksliste – Utvalg for teknisk, næring og miljø 07.02.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/19 Referatsaker   

RS 1/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, februar  2019/116 

PS 3/19 Søknad om kjøring med beltevogn - Motorferdsel i utmark  2018/1142 

PS 4/19 Motorferdsel - ATV med belter på snødekt mark - § 6 - 
Rødfjellet 

 2018/1142 

PS 5/19 Motorferdsel - ATV med belter på snødekt mark - § 6 - Kleppen  2017/1285 

PS 6/19 Endring - Forskrift om minsteareal for hjortevilt  2018/1363 

PS 7/19 Skjøtselsplan for nedre del av Eidsvågelva  2018/731 

PS 8/19 Søknad om fritak fra verv som leder av byggekomite  2017/1019 

PS 9/19 Valg av byggekomite - Helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste - prosjekt nr. 600350 

 2016/638 

PS 10/19 Valg av byggekomite - Eresfjord barnehage, tilbygg - prosjekt 
nr. 600362 

 2018/770 

PS 11/19 Nytt valg av medlem og leder i byggekomite for Eresfjord 
brannstasjon 

 2017/334 

PS 12/19 NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 
2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 

 2017/311 

 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Protokoll fra møte 29.11.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Protokoll fra møte 29.11.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 2/19 Referatsaker 

RS 1/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, februar 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
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PS 3/19 Søknad om kjøring med beltevogn - Motorferdsel i utmark 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Vises til søknad av 28.10.2018.  
I medhold av Naturmangfoldlovens §7 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vatn, § 6 gis Bjørn Ketil Myrset tillatelse å kjøre med beltevogn frem til 20.04.2019, inntil 30 
turer.  

Motorkjøretøy Regnr Navn Område Formål 

Beltevogn UU 3984 Bjørn Ketil 
Myrset -  

Meisalfjellet Transport av 
stein/ materialer 
til bygging av 
tursti  

Det gis dispensasjon da formålet med kjøringen er å transportere stein og materialer til bygging av 
tursti i regi av Meisalfjellet hytteforening.   

Vilkår:  

Det må føres kjørebok som leveres til Nesset kommune innen 01.05.2019.  

 

PS 4/19 Motorferdsel - ATV med belter på snødekt mark - § 6 - Rødfjellet 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Det vises til søknad av 17.01.2019 om å få benytte ATV med belter for transport av varer/ved til hytte 
ved Måsvatnet, GID 015/066/004.  

Det gis ikke dispensasjon til å benytte ATV med belter. I henhold til nasjonal forskrift § 5c har 
kommunen anledning til å tillate bruk av snøscooter til omsøkt transportformål. Bestemmelsen for å 
bruke § 6 i nasjonal forskrift skal være streng, og det at søker ikke disponerer snøscooter kan ikke 
legges til grunn for å tillate kjøring med ATV med belter.   

 

PS 5/19 Motorferdsel - ATV med belter på snødekt mark - § 6 - Kleppen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Vises til søknad av 13.03.2018 om å få benytte ATV med belter for transport av materialer til 
rehabilitering av hytte i Kleppen, GID 034/007.  

Det gis ikke dispensasjon til å benytte ATV med belter. I henhold til nasjonal forskrift § 5c har 
kommunen anledning til å tillate bruk av snøscooter til omsøkt transportformål. Bestemmelsen for å 
bruke § 6 i nasjonal forskrift skal være streng, og det at søker ikke disponerer snøscooter kan ikke 
legges til grunn for å tillate kjøring med ATV med belter.   

 

PS 6/19 Endring - Forskrift om minsteareal for hjortevilt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet § 16, lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av 
naturens mangfold § 16, og forskrift 8. januar 2016 nr 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 
fastsettes forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg, hjort 
og rådyr, Nesset kommune. 
 
§ 1. Åpning av jakt 
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nesset kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen. 

 
Område 

Elg:  
Minsteareal i 
daa 

Hjort:  
Minsteareal i daa 

Rådyr: 
Minsteareal i daa 

Gamle Nesset og Bugge 10 000 1000 500 
Eresfjord, avgrensa mot nord og 
vest  av Stranddalselva fra 
Stranddalsvatnet.   Eikesdal og 
Vistdal, følger kommunegrensene 
mot Lesja, Sunndal og Rauma 

10 000 500 500 

 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nesset kommune i 
forskrift av 01.04.2002 nr 334, forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal.  
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PS 7/19 Skjøtselsplan for nedre del av Eidsvågelva 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Skjøtselsplan for Eidsvågelva utarbeidet av Hagen landskap AS tas til orientering 
 

PS 8/19 Søknad om fritak fra verv som leder av byggekomite 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Marianne Stensvold gis fritak fra vervet som leder av byggekomiteen for prosjekt 600344 
Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan.  

Ole Marvin Aarstad velges som leder for byggekomiteen for prosjekt 600344 Nybygg 
bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Marianne Stensvold gis fritak fra vervet som leder av byggekomiteen for prosjekt 600344 Nybygg 
bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan.  

Ole Marvin Aarstad velges som leder for byggekomiteen for prosjekt 600344 Nybygg bofellesskap 
for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan.  

 

PS 9/19 Valg av byggekomite - Helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste - prosjekt nr. 600350 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Saken oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Saken oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 
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PS 10/19 Valg av byggekomite - Eresfjord barnehage, tilbygg - prosjekt 
nr. 600362 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Eresfjord barnehage, tilbygg – prosjekt 
600362. 
1. Kristin Reitan 
2. Stein Ivar Bjerkeli 
3. Stig Arild Arvesen 
 
Byggekomiteen konstituerer seg selv med valg av leder. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Eresfjord barnehage, tilbygg – prosjekt 600362. 
1. Kristin Reitan 
2. Stein Ivar Bjerkeli 
3. Stig Arild Arvesen 
 
Byggekomiteen konstituerer seg selv med valg av leder. 
 

PS 11/19 Nytt valg av medlem og leder i byggekomite for Eresfjord 
brannstasjon 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Arild Svensli ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Arild Svensli ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Stein Ivar Bjerkeli ble enstemmig valgt som møteleder. 
 
Det ble enighet om følgende: 

Utvalg for teknisk, næring og miljø vurderer Arild Svensli som habil for sitt verv som leder i 
byggekomiteen for prosjekt 600343 Eresfjord brannstasjon. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø vurderer Arild Svensli som habil for sitt verv som leder i 
byggekomiteen for prosjekt 600343 Eresfjord brannstasjon. 
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PS 12/19 NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 
2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt 600330 NOS ombygging demens, på kr 2 313 
000 inkl mva. Bevilgningen gis i 2019.  

Ny totalramme for prosjektnr 600330 NOS ombygging demens på kr 68 013 000. 

 

Økningen begrunnes i omfattende skjulte utfordringer i konstruksjonen og behovet for å øke 
pasientsikkerheten ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens. 

 

Grunnet forsinkelser i prosjektet på grunn av skjulte utfordringer i konstruksjonen, godkjenner 
kommunestyret overflytting av prosjektmidler fra 2018 til 2019 for prosjektnr 600330 NOS 
ombygging demens og prosjektnr 600355 NOS inventar, på henholdsvis kr 9 280 000 for prosjektnr 
600330 NOS ombygging demens, og kr 880 000 for prosjekt 600355 NOS inventar. 

 


