
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset

Dato: 04.04.2013

Tidspunkt: 09:00 – 14:00

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
Anders-Inge Nerland Lene Halseth SP

Det ble orientert om:
 Prosjekt adressering v. Håvard Sørvik
 Status installering vannmåler v. Ellen Undseth
 Utnyttelse av dataprogrammet KomTek v. Ellen Undseth
 Status investeringsprosjekter v. Ellen Undseth og Claus Reiners

Utvalget ønsker sak om ferist på øvre veg til neste møte
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleicher Husby rådmann
Ellen Undseth enhetsleder teknisk drift 
Håvard Sørvik leder kart/oppmåling (orienteringssak)
Claus Reiners prosjektleder (orienteringssak)
Rolf Jonas Hurlen ordfører (siste 15 min)

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 3/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 4/13 Referatsaker

PS 5/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i 
Sjøgarden boligfelt

2010/1298

PS 6/13 Uttale vedrørende utforming og behov ved 
miljøstasjonen i Nesset

2013/310

PS 7/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som 
strøsandlager og næringsareal

X 2013/219

PS 8/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune 2013/354
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PS 3/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Protokoll fra møte den 14.02.2013 godkjent og signert.

Vedtak

Protokoll fra møte den 14.02.2013 godkjent og signert.

PS 4/13 Referatsaker

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Ingen referatsaker til dette møtet.

Vedtak

Ingen

PS 5/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Arild Svensli ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som 
ledningsnett for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og 
Sjøgarden boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet 

i Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
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 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og 
veier

PS 6/13 Uttale vedrørende utforming og behov ved miljøstasjonen i Nesset

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Innbyggerne i Nesset er flinke til å benytte miljøstasjonen på Bersåshaugen. For å stimulere 
innbyggerne til å benytte tilbudet ytterligere, er det ønske om at det iverksettes tiltak som øker 
brukervennligheten og tilgjengeligheten for levering av avfall. Forslag på slike tiltak er:

 Nedsenkede oppsamlingsenheter
 Enkel tilgjengelighet med tilhenger
 Satelittstasjoner i bygdene
 Utvidet åpningstid – spesielt lørdager
 Prøveprosjekt med innsamling av grovavfall opprettholdes

Forslaget oversendes til RIR, som bes om å hensynta innspillene i sitt prosjektarbeid vedrørende 
utbedring av miljøstasjonene i RIR-området.

PS 7/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strøsandlager 
og næringsareal

U.off i hht: Off.l. § 13  jf. FVL § 13 nr 2

PS 8/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Forslag til vedtak

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og 
tekniske tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som 
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rapporterer til enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten. 
Merkostnader dekkes inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.

Nesset kommune 2013
Rådmann

Barnehager
Helse og 
omsorg

EBUS IBUS Samfunn, 
utvikling og 

tekniske 
tjenester

NAV
Service-
kontoret

Stab/ støtte

Ass. 
rådmann


