
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 19.05.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 17.30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Kristin Reitan Medlem SP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Paul Edvin Nauste MEDL AP 
Stein Ivar Bjerkeli MEDL AP 
Marianne Stensvold MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Kjetil Sandnes Stein Ivar Bjerkeli INNB 
Ole Emil Øyen Paul Edvin Nauste FRP 

 

Merknader 

Det ble orientert om: 
 Dispensasjon fra bo- og driveplikt v/ jordbrukssjef Gunnar Astad 

 Eksisterende avfallsdeponi på Raudsand v. miljøvernleder Hogne Frydenlund 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
Bernt Angvik Enhetsleder TSU 
Hogne Frydenlund, sak 22/16 Miljøvernleder 
Gunnar Astad Jordbrukssjef 
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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 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 9/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 10/16 Referatsaker   

RS 7/16 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2017-
2023 

 2015/1283 

RS 8/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering VA, mai  2016/150 

RS 9/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mai  2016/150 

PS 11/16 Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda  2015/538 

PS 12/16 Adkomstveg til Solbjøra vannverk og vegrett  2015/210 

PS 13/16 Asfaltering av kommunale veger 2016  2016/599 

PS 14/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage  2015/1088 

PS 15/16 Gymnastikkfløy Eidsvåg, Rehabilitering  2016/596 

PS 16/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon  2015/1134 

PS 17/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage  2015/1093 

PS 18/16 Samspleis med Eresfjord idrettslag for renovering av løpebane 
ved Eresfjord stadio/Eresfjord skole 

 2015/1377 

PS 19/16 Skatepark i Eidsvåg sentrum, Nybygg  2016/605 

PS 20/16 Avfallsbod/ vaktmesterbod - Nybygg  2015/1030 

PS 21/16 Etablering av asylmottak i lokaler til tidligere Eresfjord 
bofellesskap 

 2015/1168 

PS 22/16 Rammer for tildeling av fellingstillatelser for elg. hjort og rådyr 
i Nesset - 2016 

 2016/573 
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PS 9/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Protokoll fra møte den 07.04.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Protokoll fra møte den 07.04.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 10/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

RS 7/16 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2017-2023 

RS 8/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering VA, mai 

RS 9/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mai 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 11/16 Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

 
Utvalget hadde befaring til Meisalstranda før behandling av saken. 
  
Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for teknisk, næring og miljø imøtekommer ikke kravet fra Nesset AP angående utbedring av 33 meter 
kommunal veg på Meisalstranda.  Det vises til sak angående trafikksikring av kommunevegen, k-sak 55/15.   
 
Møteplassen vil bli skiltet. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø imøtekommer ikke kravet fra Nesset AP angående utbedring av 
33 meter kommunal veg på Meisalstranda.  Det vises til sak angående trafikksikring av 
kommuneveger, k-sak 55/15.   
 
Møteplassen vil bli skiltet. 
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PS 12/16 Adkomstveg til Solbjøra vannverk og vegrett 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Kjetil Sandnes bad om at hans habilitet ble vurdert.   
Han ble enstemmig vurdert habil. 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Ny adkomstveg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg etableres i henhold til justering av eksisterende 
adkomstveg fra Asplan Viak tegning 2F 09.05.2016. Tiltaket finansieres innenfor tildelt ramme for 
prosjekt nr. 600296, VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 
 
 

PS 13/16 Asfaltering av kommunale veger 2016 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Senterpartiet fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Nesset kommune prioriterer asfaltering av Gussiåsvegen i 2016. 
 
Dette forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
 
Rådmannens innstiling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Rådmannen prioriterer asfaltering av Eikesdalsvegen og Husbyvegen i 2016. Prosjektet finansieres 
ved låneopptak og belastes ansvarsområde 6600/ kommunale veger.  
 
 

PS 14/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Kr 300 000 til utelager med vognskur ved Eresfjord barnehage opprettes som investeringsprosjekt i 
økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 2017. 
 
Finansieres med låneopptak. 
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PS 15/16 Gymnastikkfløy Eidsvåg, Rehabilitering 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 
Utvalget ønsker befaring.  Saken utsettes til møte 29.09.2016 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Utvalget ønsker befaring.  Saken utsettes til møte 29.09.2016 
 
 

PS 16/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Kommunestyret godkjenner oppstart av prosjekt Renovering av bad og ventilasjonssystem ved 
Botjenesten Holtan og omsorgsboliger ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Totalrammen på kr 2 300 000 legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. 
 
 

PS 17/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017. Finansieres med låneopptak. 
 
Finansieres med låneopptak. 
 
 

PS 18/16 Samspleis med Eresfjord idrettslag for renovering av løpebane 
ved Eresfjord stadio/Eresfjord skole 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Nesset kommunestyre bevilger kr. 130 000 til renovering av friidrettsanlegget ved Eresfjord 
stadion/Eresfjord skole i samspleis med initiativtaker Eresfjord idrettslag.  
Bevilgningen tas inn i budsjettkorrigering 1.halvår 2016.  
Det understrekes at det faktum at Nesset kommune eier grunnen til anleggene her er helt avgjørende 
for at kommunen velger å gå inn med økonomiske midler.  
 
Finansiering ved økning i lånemidler eller omdisponering av ubrukte lånemidler.  
 
 

PS 19/16 Skatepark i Eidsvåg sentrum, Nybygg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Høyre v. Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken oversendes til behandling i Utvalg for oppvekst og kultur. 
 
Dette forslaget ble vedtatt med leders dobbeltstemme 4 mot 3 stemmer. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Saken oversendes til behandling i Utvalg for oppvekst og kultur. 
 
 

PS 20/16 Avfallsbod/ vaktmesterbod - Nybygg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
Saken utsettes.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at elementbygg vurderes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Saken utsettes.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at elementbygg vurderes. 
 
 

PS 21/16 Etablering av asylmottak i lokaler til tidligere Eresfjord 
bofellesskap 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer 
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Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

I sak om budsjettkorrigering 1.halvår 2016, bevilges det kr 2 000 000 til forskriftsmessig og 
funksjonsmessig tilrettelegging av Eresfjord bofellesskap til asylmottak ihht avtale inngått med 
Sunndal kommune. 
 
Finansieres med økt låneopptak som nedbetales med husleieinntekten i avtaleperioden. 
 
 

PS 22/16 Rammer for tildeling av fellingstillatelser for elg. hjort og rådyr 
i Nesset - 2016 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

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 2016. 
For region gamle Nesset settes minstearealet for elg til 6000 dekar. For hjortevald Bersås og Eide – 
Fressvika settes minstearealet til 800 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 540 dekar. 
 
For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  
 
 

 


