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Tidspunkt: 09:00 – 14:00

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

Sak om organisering av kommunen blir ettersendt.

Det blir orientering om:
! Prosjekt adressering
! Status installering vannmåler
! Utnyttelse av dataprogrammet KomTek
! Status investeringsprosjekter
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Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt

Rådmannens innstilling
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
! Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Saksopplysninger
Reguleringsplanen for Sjøgarden boligfelt ble vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 11/2009. 
Boligfeltet er nå under utbygging. Utbygging skjer i privat regi. Boligfeltet er tilknyttet det 
kommunale ledningsnettet for vann og avløp. 



Våren 2011 behandlet Nesset kommunestyret flere saker vedrørende infrastruktur i Sjøgarden 
boligfelt, den gang med annen utbygger og utbyggingsmodell. Nesset kommunestyre vedtok i sak 
41/11 retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen for utbygging av infrastruktur som vann og 
avløp. Bakgrunnen for saken var at Ulrik Molton som den gang sto som eier av Sjøgarden boligfelt, 
ønsket å inngå en utbyggingsavtale med Nesset kommune der anleggsbidragsmodellen skulle benyttes. 
Nesset kommune hadde da stått som eier av vann- og avløpsnettet i boligfeltet etter at utbyggingen var 
ferdigstilt. I sak 64/11 behandlet Nesset kommunestyre etter søknad fra daværende eier av boligfeltet, 
Ulrik Molton, en sak vedrørende veiene i boligfeltet. Det ble fattet følgende vedtak:
«Det vises til søknad fra Advoktatfirmaet Øverbø Standal & Co om å forestå infrastruktur i form av 

vei i forbindelse med utbygging av Sjøgarden boligfelt. Etter ferdigstillelse overtar Nesset kommune 
veistrekningen vederlagsfritt. Veistrekningen skal være ferdig asfaltert med vegbelysning før 
overtakelse kan skje.»

Vurdering
Høsten 2011 solgte Ulrik Molton sine eierinteresser i Sjøgarden boligfelt til Sjøgarden boligutvikling 
as. I februar 2013 ble det avholdt et møte mellom Sjøgarden boligutvikling as, Nesset kommune og 
Nesset kraft vedrørende utbygging av boligfeltet. Der ble det blant annet bestemt at Nesset kommune 
og Sjøgarden boligutvikling as i fellesskap skulle lage et utkast til avtale om kommunal overtagelse av 
feltet fra 2013 vedrørende vei, vann, kloakk, gatelys, vintervedlikehold med mer. 

Nesset kommunestyre har vedtatt at kommunen skal overta veien i boligfeltet etter at denne er 
ferdigstilt og det er vedtatt retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen ved utbygging av 
infrastruktur som vann og avløp. Hadde det blitt utarbeidet en utbyggingsavtale mellom Nesset 
kommune og Sjøgarden boligutvikling as der anleggsbidragsmodellen var benyttet, hadde Nesset 
kommune stått som eier av vann- og avløpsnettet etter utbyggingen. Sjøgarden boligutvikling as 
ønsket ikke å benytte denne modellen i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen og det 
foreligger dermed ikke et formelt vedtak på at vann- og avløpsnettet skal overtas av kommunen etter 
utbyggingen. Sjøgarden boligutvikling as ønsker at kommunen skal overta vann- og avløpsledningene 
når arbeidet med etablering av dette er ferdigstilt. Nesset kommune skal overta anlegget vederlagsfritt. 

Det har siden februar 2012 vært en dialog mellom Nesset kommune og Sjøgarden boligutvikling 
vedrørende infrastrukturen i feltet. Nesset kommune stiller seg positive til å overta vann- og 
avløpsnettet, men følgende forutsetninger må være på plass før en eventuell overtakelse kan skje:

! Nesset kommune har i brev til ansvarlig utførende for arbeidet med utbygging av vann-og 
avløpsnettet datert 12.04.2012 stilt krav til utførelse, kontroll og dokumentasjon av arbeidet 
som skal utføres. Før overtakelse kan skje, skal Nesset kommune ha mottatt all etterspurt 
dokumentasjon og det skal dokumenteres at alle arbeider er utført i henhold til gjeldende krav 
og retningslinjer

! Dokumentasjon skal foreligge og være godkjent seinest 01.06.2013. 

Når det gjelder veiene i boligfeltet, foreligger det et vedtak om kommunal overtakelse når 
veistrekningene er ferdig asfaltert med vegbelysning. Sjøgarden boligutvikling as, ønsker å legge 2 lag 
asfalt på veiene i boligfeltet. Det første laget med asfalt blir lagt innen 31.10.2013. Lag 2 legges når 
minst 2/3 av boligfeltet er utbygd eller etter nærmere avtale. Vegbelysning vil være montert og i drift 
innen 31.12.2014. Ved å gjøre det på denne måten, ønsker Sjøgarden boligutvikling AS at Nesset 
kommune overtar ansvaret for vintervedlikeholdet fra 01.11.2013 og drift av vegbelysning når dette er 
montert. Alt annet vegvedlikehold blir ikke utført av Nesset kommune før veiene er ferdigstilt med 2 
lag asfalt.



Det utarbeides 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
! Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Økonomiske konsekvenser
Overtakelse av vann- og avløpsnettet vil medføre økte vedlikeholdsutgifter. Dette vil dekkes inn av 
tilknytningsgebyr for vann- og avløp og en økning av antall abonnenter som gir økte gebyrinntekter. 
Når det gjelder overtakelse av veiene i feltet, medfører dette økte utgifter til veivedlikehold. Kostnader 
for dette må innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 2017.

Betydning for folkehelse
Tiltaket har ingen betydning for folkehelsen i Nesset kommune.
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Uttale vedrørende utforming og behov ved miljøstasjonen i Nesset

Vedlegg
1 Prosjekt miljøstasjoner i RIR kommunene

Rådmannens innstilling
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.

Saksopplysninger
Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) gjennomførte i forbindelse med utvalgsmøte 14.02.2013 en 
befaring ved miljøstasjonen på Bersåshaugen. I tillegg til medlemmene i utvalget stilte Rådmannen, 
styremedlem i RIR, Ola Tjelle og driver av miljøstasjonen i Nesset, Egil Magne Hammervold. 
Bakgrunnen for befaringen, var ønske om å etablere en mer brukervennlig miljøstasjon i Nesset.

Vurdering
Miljøstasjonen i Nesset er plassert på Bersåshaugen. Innbyggere i Nesset har anledning til å levere 
avfall her hver tirsdag mellom kl 1500 – 1900. I tillegg er det lørdagsåpent et par ganger i året. I følge 



RIR er miljøstasjonen i Nesset en av de meste veldrevne og er godt besøkt. Det er et ønske om at 
miljøstasjonen skal bli mer tilgjengelig og brukervennlig for å motivere husholdninger til å kvitte seg 
med avfall på en forskriftsmessig måte.

Brukervennlig:
For at miljøstasjonen skal bli mer brukervennlig, er det et ønske om at det etableres 
oppsamlingsenheter som er senket ned i bakken. Dette vil gjøre det enklere for den enkelte å levere 
avfallet. Det er også ønskelig at enhetene plasseres slik at de er lett tilgjengelig med tilhenger. Enkelt 
løfteutstyr bør også være tilgjengelig.

Tilgjengelighet:
Nesset kommune er en stor kommune. Avstanden fra Finnset til miljøstasjonen er 6 mil. Fra Vistdal til 
miljøstasjonen er avstanden vel 4 mil. Når avstanden til miljøstasjonen er såpass stor, medfører dette 
ofte at tilbudet blir lite benyttet. Det bør vurderes mulighet for å etablere satelittstasjoner i bygdene 
som ligger lengst unna miljøstasjonen. 

RIR gjennomførte i mars 2013 et prøveprosjekt, der husholdninger fikk anledning til å levere 
grovavfall inntil 200 kg samtidig med innsamling av farlig avfall. Tilbudet var gratis. Dette var et godt 
tilbud til bygdene. I hvor stor grad tilbudet ble benyttet er i skrivende stund usikkert.

I Nesset kommune er det mange hytteeiere. Disse blir også oppfordret til å levere avfall på 
miljøstasjonen. Dette er imidlertid vanskelig for de fleste, da miljøstasjonen er stengt på helg når 
hyttene hovedsakelig er i bruk. For at også hytteeiere skal få anledning til å levere avfall på 
miljøstasjonen, bør miljøstasjonen derfor være oppe enkelte lørdager gjennom hele året. 
Satelittstasjoner i bygdene, vil også bidra til at hytteeiere lettere kan bli kvitt uønsket avfall på en 
forskriftsmessig måte.

Pris:
De fleste avfallstyper kan husholdninger levere gratis til miljøstasjonen. Dette gjelder blant annet 
papir, papp, glass- og metallemballasje, klær og andre tekstiler, kuldemøbler, plast og isopor, 
hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, lysrør, batterier, bilbatterier og farlig avfall. Alt 
annet må man betale for. For en tilhenger (ca 1m3) er prisen 220 kr. Sunndal kommune har et 
tilsvarende tilbud. Der kan husholdninger levere gratis for mengder inntil 500 kg på 
personbiltilhenger. For å motivere til å levere avfall ved miljøstasjonen, bør det vurderes om det bør 
være et gratis-tilbud til alle husholdningene.

Økonomiske konsekvenser
Det er RIR som er ansvarlig for å drifte miljøstasjonene. Kostnader for utbedring av miljøstasjonen må 
derfor dekkes av RIR. Dette kan medføre økt renovasjonsgebyr for husholdningene. Tilsvarende vil et 
tilbud om gratis levering av alle typer avfall til miljøstasjonene, samt økt tilgjengelighet i form av 
satelittstasjoner etc kunne medføre økte gebyrer.

Betydning for folkehelse
Tiltak for å redusere forsøpling og ulovlig brenning vil bidra til god folkehelse. Likeledes vil en 
utbedring av miljøstasjonen for enklere håndtering av avfall, redusere behov for tunge og vanskelige 
løft. Det er også viktig i et folkehelseperspektiv.




