
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset

Dato: 29.10.2013

Tidspunkt: 09.00 – 12.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Det blir gjennomgang av investeringsprosjekt og andre pågående prosjekter.

Sak nr 40, Fremdrift av badeplassen – forenklet løsning, ettersendes.

Magne Bugge Kari Gussiås
leder sekretær
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PS 40/13 Fremdrift av badeplassen – forenklet løsning
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Sak nr. Dato
2012/65 24.09.2013

Oppsummering -  møte med NVE og Fylkesmannen i M & R 

Sted; Fylkeshuset i Molde
Dato: 23.09.13, kl. 13:00 – 15:00

Tilstede;
NVE: Terje Systad og Einar Lyche
Fylkesmannen i M & R: Bjarne Otnes, Ketil M. Foldal og Stine Sætre
Norconsult AS: Arne Å. Skotheim og Sigurdur M. Valsson
Nesset kommune: Varaordfører Edmund Morewood, leder av hovedutvalg for TNM – Magne 
Bugge, prosjektleder Claus Reiners og miljøvernleder Hogne Frydenlund 

Bakgrunn for møtet: 
Nesset kommune har engasjert Norconsult AS til å vurdere risiko for kvikkleirras i
Eidsvågområdet. Det ble høsten 2012 gjennomført boringer med påfølgende laboratorieanalyser. 
Norconsult AS har og som grunnlag for rapporten innhentet data fra tidligere undersøkelser i 
området.

01. Presentasjon av vurderingsrapport fra Norconsult – Kvikkleireutredning Holtanområdet 
og Stubø øst v/ Sigurdur M. Valsson

Rapporten var på forhånd oversendt til NVE og FMMR. 

02. Kommentarer/ merknader
NVE har engasjert NGI til å utføre ei nasjonal kartlegging av kvikkleirelokaliteter/ oversikt av 
potensielle fareområder for kvikkleire. Dette prosjektet omfatter delområder i Nesset. 
NVE og NGI skal gjennomgå utkast til rapport i møte den 26.09.2013. Rapporten vil konkludere 
med faregrad i kategori 1-5. NGI vil ta kontakt med Nesset kommune for en nærmere 
presentasjon av rapporten.

Selv om Norconsult har laget en god rapport vil NVE anbefale at endelig rapport fra Norconsult 
ikke blir sluttført før de har sett igjennom rapporten fra NGI. 

Det er viktig at NGI –rapporten blir avsluttet nå i høst, da det ligger både omsorgsboliger og 
skolebygninger i Holtanområdet. Kommunen er opptatt av å få avklart valg av geoteknisk tiltak 
for å sikre området mht eksisterende bebyggelse.  

Det er aktuelt for NVE og ta en generell fagkyndig gjennomgang av behovet for forebygging av 
Eidsvågelva slik at en unngår utgraving med mer.  Oppfølging av dette skjer fra regionkontoret i 
Førde (region vest). Merknad fra NVE; Nesset kommune må (vil) sende ein forespørsel til NVE region vest om å 
ta ein synfaring for å sjå på fare for erosjon/behov for sikring i elva.

Det må foreligge tredjeparts kontroll av Norconsult sin utredning før endelig valg av 
oppfølgingstiltak.
Kalkbrønner er forholdsvis omfattende og kan være noe komplisert å gjennomføre. Dersom det 
er aktuelt med tiltak som omfatter kulvert i Eidsvågelva må det i første omgang gjennomførast 
ein konsesjonpliktvurdering av tiltaket.



Innsigelse av reguleringsplanen kan ikke trekkes før tredjeparts kontroll foreligger. Det kan 
legges inn rekkefølgebestemmelser der det aksepteres oppstart av byggetiltak, men ikke gis  
brukstillatelse av nye bygg før sikringstiltak er sluttført. 

03. Konklusjon/ oppsummering:

A: Nesset bør forberede gjennomføring av tredjeparts kontroll av Holtan- Stubø øst utredningen. 
B: Norconsult ser igjennom NGI-rapporten før Holtan- Stubø øst utredningen avsluttes.
C: HS-utredningen oversendes tredjeparts kontroll
D: Valg av tiltak tas når tredjeparts kontroll foreligger.

Hogne Frydenlund (referent)



Nesset kommune Arkiv: M12

Arkivsaksnr: 2013/762-20

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 39/13 29.10.2013

Reduksjon av vannavgift ved Eresfjord vannverk

Vedlegg
1 Vedr. kommunale gebyr for drikkevann - Eresfjord vannverk
2 Gjelder vanngebyr - Eresfjord vannverk

Rådmannens innstilling

Hver enkelt abonnent ved Eresfjord vannverk får redusert årsavgiften for vann med 9,8 prosent. Dette 
vil utgjøre totalt kroner 31 865,25-, som dekkes inn av selvkostbudsjett på vann i 2014.

Saksopplysninger

I perioden 29.juli til 5. september 2013 har det vært kokepåbud ved Eresfjord vannverk grunnet høyt 
bakterieinnhold i vannet som har blitt sendt ut til abonnenter. Det ble i nevnte periode satt ut rent 
drikkevann i store tanker ved Coop Eresfjord, Eresfjord barne- og ungdomsskole og Øverås, slik at 
abonnenter ved Eresfjord vannverk skulle ha tilgang til rent drikkevann. Det ble i august 2013 satt i 
gang tiltak for å få en varig bedring av drikkevannet ved Eresfjord vannverk, og det er ventet at en 
varig løsning på ny drikkevannskilde til Eresfjord vannverk er i drift ved utgangen av 2013.

Det har nå kommet inn henvendelser fra to abonnenter (vedlagt) om reduksjon i vannavgift som følge 
av dårlig drikkevannskvalitet sommeren 2013. 

Vurdering

Eresfjord vannverk har i overnevnte periode levert vann til abonnentene som ikke har tilfredsstilt 
kravene i drikkevannsforskriften. Den største delen av vannforbruket i en husholdning brukes til 
personlighygiene, vask av klær og lignende, mens det er kun en liten del av vannforbruket som brukes 
som drikkevann. Dagligleder ved Coop Eresfjord bekrefter at de hadde betydelig økt salg av 
flaskevann i nevnte periode, så det er sannsynlig at abonnenter har hatt økte utgifter til drikkevann i 
perioden. Den ene henvendelsen om reduksjon i vannavgift kommer fra Kavli Moen gård AS som 



driver hotell og restaurantvirksomhet, og det er høyst sannsynlig at kokeforbudet på drikkevannet ved 
Eresfjord vannverk har påført selskapet ekstra utgifter til driften.

Eneste lignende sak i Nesset kommune er sak nr 045/00 i Hovedutvalg for teknisk sektor fra 
15.12.2000, hvor abonnenter ved Eikesdal vannverk fikk redusert årsgebyr redusert med 25 % grunnet 
lange perioder med kokeforbud i 1999 og 2000. Sandnes kommune hadde en meget lik sak i 2011 som 
ble behandlet av Utvalg for tekniske saker 2.2.2011(Utvalgsaksnr. 7/11, arkivsak 201100329), hvor 
det var flere perioder med kokeanbefaling grunnet for høyt bakterieinnhold i drikkevannet levert fra 
Høle vannverk. I denne saken ble det gjort en grundig juridisk utredning med hensyn på kjøpsloven og 
forurensingsforskriften hvor Sandens kommune konkluderer; basert på praksis og lovverk er det 
mulighet til å avslå krav om redusert avgift på vann. Sandnes kommune valgte likevel å gi et avslag på 
kroner 200,- til alle abonnenter ved Høle vannverk.

Ved reduksjon av vannavgiften er det praksis å gi enten et engangsbeløp eller en prosent reduksjon 
basert på varighet av perioden hvor vannet levert til abonnenter ikke har holdt tilfredsstillende kvalitet. 
En reduksjon av vannavgift bør gjelde alle abonnenter, og ikke bare abonnenter som sender inn krav til 
kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Det var kokeforbud ved Eresfjord vannverk i 36 dager totalt (29.juli – 5. september), det er 9,8 prosent 
av tidsperioden ett år/ 365 dager. Det er 79 abonnenter ved Eresfjord vannverk som betaler totalt 
kroner 325 155,60 ,- i vannavgift per år. Totalt beløpet som eventuelt skal refunderes (9,8 prosent) er 
kroner 31 865,25,-.

Betydning for folkehelse



Kjell Ove Fjærhaug
Lestadvegen 51
6015 Ålesund

Ålesund 23.9.2013

Manglende tilgang på rent drikkevann fra Eresfjord vannverk

Jeg  viser til  faktura på kommunale gebyr fra dere.  I to perioder vi har  vært på hytta og da 
har leveransen fra Eresfjord vannverk ikke tilfredsstilt krav til drikkevann.. Dette gjelder 
periodene 29.7.13 til 14.8.13 og 22.8.13 til 5.9.13.

Vi faktureres for 150m3 i året, manglende leveranse av drikkevann i aktuelle perioder utgjør 
9% av  faktureringsgrunnlaget., (14 m3)

Ber om at  andel av gebyr stort kr 188.- (14m3 x kr 13,40) blir kreditert  gnr. 69 bnr. 4

Mvh

Kjell Ove Fjærhaug 



Hei det har vært uforholdsmessig mye problemer med vannet her så langt i år, og vi synest det er 
urimeliog at vi skal betale full takst for en tjeneste som har vært av dårlig kvalitet og til tider svært 
mangelfull. Håper dere kan se på en reduksjon på vannavgiften her. 
Mvh
Bjørn Cameron Alexander

Norgesmester i kokekunst 2004
Nordisk mester i kokekunst 2005
Mob: 92 86 81 59
Kavli Moen Gård AS
6470 Eresfjord
Tlf: 71 23 24 24
Mail: post@kavlimoen.no
Web: www.kavlimoen.no
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