
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 15.05.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 14:30 

 

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 

Anders-Inge Nerland Jan Rindli SP 

   

 

Merknader 

Enhetsleder ved teknisk drift, Einar Fossestøl, orienterte om følgende saker: 

 Status for investeringsprosjekter 

 Brannberedskap Eikesdal og Vistdal – etablering av tiltak 

 Branntjenesten i Eidsvåg 

 

Årsmelding 2013 for Nesset ble delt ut og rådmannen ga en kort orientering. 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Hogne Frydenlund  

(sakene 10-13) 

Malin Bruseth (sak 17) 

Miljøvernleder 

 

Avdelingsleder teknisk drift 

 

 

 

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 8/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 9/14 Referatsaker   

RS 9/14 Nesset Miljøstasjon og den framtidige driften - 

korrespondanse 

 2013/310 

RS 10/14 Avslag på klage etter viltloven, inndraging av verdien av 

ulovlig felt elgku, Eikesdal sameige 

 2013/379 

PS 10/14 Rammer for tildeling av fellingsløyver 2014 i Nesset -  

Hjort, elg og rådyr 

 2014/577 

PS 11/14 Nesset Fjellstyre - Søknad om godkjenning av hjort og 

elgvald 

 2011/1583 

PS 12/14 Ytre Nesset storviltvald - godkjenning av driftsplan for 

perioden 2011 - 2013 

 2008/1041 

PS 13/14 Vistdal Storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 

2014 - 2016 

 2011/654 

PS 14/14 Nordstranda Viltforvaltningsområde - Bestandsplan for 

hjortevilt 2014 - 2016 

 2011/569 

PS 15/14 Kjøring på barmark - Minigraver - Kvennsetfjellet  2013/943 

PS 16/14 Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10  2009/1150 

PS 17/14 Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av 

barnehage, barneskole og kulturskole". 

 2010/917 

 

 

PS 8/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Protokoll fra møte 03.04.2014 i utvalg for teknisk, næring og miljø ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Protokoll fra møte 03.04.2014 i utvalg for teknisk, næring og miljø ble godkjent og signert. 
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PS 9/14 Referatsaker 

RS 9/14 Nesset Miljøstasjon og den framtidige driften - korrespondanse 

RS 10/14 Avslag på klage etter viltloven, inndraging av verdien av ulovlig felt elgku, Eikesdal 

sameige 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 10/14 Rammer for tildeling av fellingsløyver 2014 i Nesset -  Hjort, elg og 

rådyr 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Magne Bugge ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte 

tilbake. Arild Svensli ble enstemmig valgt som møteleder i saken. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

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 2014. 

 

For region gamle Nesset reduseres minstearealet for elg til 6000 dekar. For hjortevald Eide – 

Fredsvik settes minstearealet til 675 dekar .  

 

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

Rødskjæret, og 350 daa for vald nr 64 (Bjørnes/Solhjell) og nr 61(Meringdal).  

 

I Vistdal settes minstearealet til Ødegård jaktvald til 650 dekar. 

 

Eikesdal driftsplanområde gis mulighet for å ta ut inntil 106 dyr i 2014 slik at kan oppnå 100 % 

avskyting i forhold til gjeldene driftsplan.  

  

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

jakt.  
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PS 11/14 Nesset Fjellstyre - Søknad om godkjenning av hjort og elgvald 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Det vises til brev av 28.04.2014 fra Nesset fjellstyre.  

 

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å benytte skjønnsvurdering og godkjenne bl.a snaufjell 

som tellende areal for godkjenning av vald for hjort- og elgvald. Søknaden imøtekommes ikke.  

 

Det vises ellers til tidligere søknad 05.12.2011 og saksbehandling av denne.  

 

 

PS 12/14 Ytre Nesset storviltvald - godkjenning av driftsplan for perioden 

2011 - 2013 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Det vises til brev av 27.04.2014. 

 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, 

bestandsplan for ytre Nesset storviltvald.  

Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2014 – 2016, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort 

Årlig uttak 32 dyr, til sammen 96 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

 Eldre bukk Eldre 

kolle 

Ungdyr** Samlet ** derav kalv 

% Maks 25 % Maks 25 

% 

60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten 

Antall: 32 6 6 20 100 % Derav 8 

kalver av 

ungdyrkvoten 

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 
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PS 13/14 Vistdal Storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2014 - 2016 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Anders Inge Nerland ba om hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og 

trådte tilbake. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, 

bestandsplan for Vistdal Storviltvald, datert 28.03.2014.  

 

Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2014 – 2016, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort .  

Planlagt årlig uttak er 54  dyr, Samlet  kvote er 194  dyr i avtaleperioden, med følgende 

avskytingsprofil 

År Bukk 2,5+ Spissbukk/ungbukk kolle 2,5+ kolle 1 ½  kalv sum 

Fordeling 

% 

15 25 15 25 20 100 % 

Samlet 

kvote 

24 dyr 36 dyr 30 dyr 36 dyr 38 dyr 164 dyr 

Skrapdyr      30 dyr 

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 

PS 14/14 Nordstranda Viltforvaltningsområde - Bestandsplan for hjortevilt  

2014 - 2016 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Det vises bestandsplan for Nordstranda Viltforvaltningsområde datert 29.04.2014. 

 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, 

bestandsplan for Nordstranda Viltforvaltningsområde.  

  

Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2014 – 2016, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort  

Årlig uttak settes 34 dyr, til sammen 102 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 
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 Eldre 

bukk 

Eldre 

kolle 

Spissbukk Kvige Kalv Samlet 

 18 % 18 % 21 % 18 % 25 % 100 % 

Årlig uttak 34 

dyr 

6 6 7 6 9 34 dyr 

 

 Elg – gjelder for 2 år  

Årlig uttak 8 dyr, til sammen 16 dyr, med følgende avskytingsprofil 

 

Årlig uttak 8 

 

Eldre okse Eldre ku Ungdyr 

hann 

Kvige Kalv Samlet 

 20 % 20 % 20% 20% 20% 100 % 

Årlig uttak 2 2 2 2 2 8 dyr 

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 

PS 15/14 Kjøring på barmark - Minigraver - Kvennsetfjellet 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Det vises til søknad av fra Geir Olav Aarstad.  

 

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

gis det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra Meisaldammen og frem til hyttetomtene 

13 og 14 i Kvennsetfjellet hyttefelt. Kjøring må skje etter tidligere kjørespor.   

  

Tillatelsen gjelder kjøring en tur. Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden 

frem til 20.09.2014. Det må foreligge godkjent byggetillatelse før kjøring kan skje.   

 

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

 

PS 16/14 Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  
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Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av 

kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

 

PS 17/14 Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av barnehage, 

barneskole og kulturskole". 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Korrigert saksframlegg ble lagt frem i møtet, hvor rådmannen endrer sin innstilling til følgende: 

 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av 

lånemidler på kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av lånemidler på 

kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

 

 


