
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 07.04.2016 

Tidspunkt: 12:00 – 16:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Kristin Reitan Medlem SP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Paul Edvin Nauste MEDL AP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Siw Maridal Bugge Paul Edvin Nauste AP 
 

Merknader 

 Orientering om investeringsprosjekter VA mars 2016 ble ekspedert til medlemmenes i Pad den 
06.04.2016 

 Utvalget hadde befaring til kommunale bygg og eiendommer i Eresfjord og Vistdal. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Malin Bruseth Avdelingsleder TSU 
Vegard Øverås Lied (sak 8/16) Avdelingsleder TSU 
Bernt Angvik (fra kl 15:30) 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 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 4/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 5/16 Referatsaker   

RS 4/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mars  2016/150 

RS 5/16 Avvikling av Jordbruksfondet i Nesset kommune  2010/839 

RS 6/16 Kopi - Vedtak i klagesak - fradeling av gnr 35 bnr4 fra driftsenhet 
bestående av gnr 35 bnr 1 og bnr 4 - jordlovsak 

 2015/1338 

PS 6/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr II om godkjenning av hjort og 
elgvald 

 2011/1583 

PS 7/16 Raudsand IL - Kjøring på barmark - Raudsandvatnet  2015/1635 

PS 8/16 Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda  2015/538 
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PS 4/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Protokoll fra møte den 11.02.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016 

Protokoll fra møte den 11.02.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 5/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

RS 4/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mars 

RS 5/16 Avvikling av Jordbruksfondet i Nesset kommune 

RS 6/16 Kopi - Vedtak i klagesak - fradeling av gnr 35 bnr4 fra driftsenhet bestående av gnr35 
bnr1 og bnr4 - jordlovsak 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 6/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr II om godkjenning av hjort og 
elgvald 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Høyre v. Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken vurderes som prinsippsak og oversendes Nesset formannskap for behandling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016 

Saken vurderes som prinsippsak og oversendes Nesset formannskap for behandling. 
 
 

PS 7/16 Raudsand IL - Kjøring på barmark - Raudsandvatnet 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
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Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016 

Det vises til søknad av 16.02.2016.   
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
Raudsand idrettslag ved Tormod Aspås tillatelse til å kjøre med terrengkjøretøy fra 
parkeringsplassen ved demninga ved Raudsandvatnet og langs nordsiden av vatnet i traseen hvor 
det skal bygges gangsti.  
Det tillates kjøring for å transportere ut grus til bygging av gangvei langs nordsiden av 
Raudsandvatnet.   
  
Siden det dreier seg kjøring knyttet til bygging av gangstien i regi av Raudsand idrettslag gjelder 
søknaden frem til 30.11.2016. Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra 
grunneier før kjøring kan skje.  
 
 

PS 8/16 Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Høyre v. Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken utsettes til møte i utvalget den 19.mai.  Før vedtak fattes skal befaring gjennomføres.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Saken utsettes til møte i utvalget den 19.mai.  Før vedtak fattes skal befaring gjennomføres. 
 
 

 


