
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 05.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 16:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Magne Bugge Leder H 

Jan Rindli Nestleder SP 

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 

Lene Halseth MEDL H 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Vigdis Aandalen Bersås Lene Halseth KRF 

   

 

Merknader 

Ordføreren var tilstede i møtet. 

 

Miljøvernleder Hogne Frydenlund svarte på spørsmål i forhold til sikring av 

kvikkleireforekomster. 

 

Det ble foretatt befaring ved Eidsvåg nye barnehage. 

 

Gjennomgang av alle investeringsprosjekter v/rådmannen. 
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Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det utarbeides fremdriftsplan ang. 

sikringsarbeid og flerbrukshall. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Vegard Øverås Lied 

Malin Bruseth (t.o.m. sak 3) 

Anita Meisingset (t.o.m. sak 3) 

Rådmann 

Avdelingsleder vann og avløp 

Avdelingsleder kommunale bygg 

Prosjektleder 

Ehsan Saadatakhtar (t.o.m. sak 3) Prosjektleder 

 

 

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 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/15 Referatsaker   

RS 1/15 Vedtak om vern av Hisdalen naturreservat i Sunndal 

kommune og Mardalen naturreservat i Nesset kommune 

 2014/507 

RS 2/15 Veg 1318 - Frisvollvegen - Vedtak om vegadresse  2014/1006 

RS 3/15 Veg 1302 - Syltebøvegen - Vedtak om vegadresse  2014/1002 

RS 4/15 Veg 1311 - Kanndalsvegen - Vedtak om vegadresse  2014/1004 

RS 5/15 Kopi - Varsel om overprøving etter forvaltningsloven § 

35 tredje ledd 

 2014/750 

RS 6/15 Kopi - Melding om frafall av overprøving av kommunalt 

vedtak 

 2014/750 

PS 3/15 Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 

2014 - jfr sak 94/14 og 108/14 

 2013/396 

PS 4/15 Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på 

hytte- og boligfelt 

 2008/105 

 

 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Protokoll fra møte 27.11.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Protokoll fra møte 27.11.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 2/15 Referatsaker 

RS 1/15 Vedtak om vern av Hisdalen naturreservat i Sunndal kommune og Mardalen 

naturreservat i Nesset kommune 

RS 2/15 Veg 1318 - Frisvollvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 3/15 Veg 1302 - Syltebøvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 4/15 Veg 1311 - Kanndalsvegen - Vedtak om vegadresse 

RS 5/15 Kopi - Varsel om overprøving etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd 

RS 6/15 Kopi - Melding om frafall av overprøving av kommunalt vedtak 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 3/15 Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 - jfr sak 

94/14 og 108/14 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Nesset kommunes retningslinjer for byggekomitéer, samt reglement for investeringer ble 

gjennomgått. Utvalg for teknisk, næring og miljø og administrasjonen har med dette felles 

forståelse for disse.  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enige om følgende: 

 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre 

byggeprosjekt i kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og 

kontroll. TNM forventer at disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som 

politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener 

at overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er 

fulgt.    
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TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av 

investeringsprosjekt. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at 

disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at 

overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    
 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 

 

PS 4/15 Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og boligfelt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enige om følgende: 

 

Ved utbygging av kommunal vannledning for drikkevann og ev slokkevann til bolig- og 

hyttefelt, skal den kommunale vannledningen avsluttes i tomtegrensen med en kum med 

armatur. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Ved utbygging av kommunal vannledning for drikkevann og ev slokkevann til bolig- og 

hyttefelt, skal den kommunale vannledningen avsluttes i tomtegrensen med en kum med armatur. 

 

 

 


