
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 29.09.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 19:05 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Arild Svensli LEDER H 
Paul Edvin Nauste MEDL AP 
Marianne Stensvold MEDL AP 
Kristin Reitan MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Ole Kristian Mittet Arild Svensli SP 
Stig Arild Arvesen Kristin Reitan SP 
Siw Maridal Bugge (perm. kl. 18, f.o.m. sak 30) Paul Edvin Nauste AP 
Ole Emil Øyen Marianne Stensvold FRP 

 

Merknader 

Utvalget var på følgende befaringer: 
 Kommunale veger på Gussiås 

 Gymfløyen ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Bernt Angvik 
Anne Grete Klokset (sakene 28, 35 og 36) 
Vegard Øverås Lied 
Anita Marie Meisingset (sak 25) 
Vivian Høsteng 

Enhetsleder teknisk, samfunn og 
utvikling 
Kst. rådmann 
Avdelingsleder veg, vann og avløp 
Prosjektleder 
Politisk sekretær 
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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 23/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 24/16 Referatsaker   

RS 10/16 Årsmelding 2015 for villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø  2008/583 

RS 11/16 Investeringsprosjekter 2016-Orientering VA, september  2016/150 

RS 12/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, september  2016/150 

PS 25/16 Gymnastikkfløy Eidsvåg, Rehabilitering  2016/596 

PS 26/16 Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr  2016/1033 

PS 27/16 Avfallsbod/ vaktmesterbod - Nybygg  2015/1030 

PS 28/16 Kommunehuset, rehabilitering av vestfløyen  2015/1078 

PS 29/16 Renovering av Brannstasjon Eidsvåg  2015/1240 

PS 30/16 Rehabilitering av fasader ved NOS sykehjem  2015/1032 

PS 31/16 Utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling  2016/582 

PS 32/16 Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26  2015/1727 

PS 33/16 Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand  2016/1031 

PS 34/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak  2015/1077 

PS 35/16 Revidering av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 
tilsyn og feing. 

 2016/378 

PS 36/16 Avtale om gjennomføring av tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg mellom Nesset kommune og Molde kommune 

 2013/58 

 

PS 23/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Protokoll fra møte i utvalg for teknisk, næring og miljø 19.05.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Protokoll fra møte i utvalg for teknisk, næring og miljø 19.05.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 24/16 Referatsaker 

RS 10/16 Årsmelding 2015 for villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

RS 11/16 Investeringsprosjekter 2016-Orientering VA, september 

RS 12/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, september 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Enhetsleder Bernt Angvik og avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte og svarte på spørsmål. 
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Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 25/16 Gymnastikkfløy Eidsvåg, Rehabilitering 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Det ble foretatt befaring før behandling av saken. 
 
Prosjektleder Anita Marie Meisingset gav en kort orientering og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 
 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Prosjekt renovering av gymnastikkfløy 
v/Ungdomstrinnet, EIBUS ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Prosjektet og anslåtte kostnader for legges inn i økonomiplan for 2017-2020. Prosjektet er et 
rent rehabiliteringsprosjekt. Derfor tas forprosjektet ut av totalrammen. Prosjektets anslåtte 
kostnader og gjennomføring fordeles på 2017 og 2018, med henholdsvis kr 5 750 000 i 2017 og 
kr 6 000 000 i 2018.  
 
Totalrammen er regulert med konsumprisindeksen for 2017 på 4,5%. Ny totalramme er kr 11 
750 000. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Prosjekt renovering av gymnastikkfløy v/Ungdomstrinnet, 
EIBUS ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Prosjektet og anslåtte kostnader for legges inn i økonomiplan for 2017-2020. Prosjektet er et rent 
rehabiliteringsprosjekt. Derfor tas forprosjektet ut av totalrammen. Prosjektets anslåtte kostnader og 
gjennomføring fordeles på 2017 og 2018, med henholdsvis kr 5 750 000 i 2017 og kr 6 000 000 i 2018.  
 
Totalrammen er regulert med konsumprisindeksen for 2017 på 4,5%. Ny totalramme er kr 11 750 
000. 
 
 

PS 26/16 Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Stig Arild Arvesen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
 Det skal ikke utføres brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 
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Rådmannens innstilling ble delt opp ved avstemming. De to første avsnittene i rådmannens 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Siste avsnitt i rådmannens innstilling ble satt opp mot Arvesens forslag. Rådmannens forslag fikk 0 
stemmer og falt. Arvesens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Anslåtte kostnader legges inni økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 
 
Det skal ikke utføres brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 
 
 

PS 27/16 Avfallsbod/ vaktmesterbod - Nybygg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 
Kommunestyret godkjenner prosjektet om Avfallsbod/ utelager v/ ungdomstrinnet, EIBUS ihht 
investeringsreglementets pkt 3 og pkt 4.  
 
Prosjektet legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. Byggemetode 
er ikke avklart. Det vil bli tatt stilling til byggemetode når prosjektet settes i gang i 2017.  
 
Totalrammen er regulert med konsumprisindeksen for 2017 på 4,5%. Ny totalramme er kr. 
800 000. 

 
Det ble enighet om følgende utsettelsesforslag: 
 
 Saken utsettes. Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at elementbygg vurderes. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Saken utsettes.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at elementbygg vurderes. 
 
 

PS 28/16 Kommunehuset, rehabilitering av vestfløyen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016  

Det ble enighet om følgende utsettelsesforslag: 
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Saken utsettes. Det er avvikende informasjon i saksutredning og rådmannens innstilling. 
Utvalg for teknisk, næring og miljø ønsker at det opprettes et forprosjekt og ber om at 
administrasjonen går gjennom saken på nytt før ny behandling.  

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Saken utsettes. Det er avvikende informasjon i saksutredning og rådmannens innstilling. Utvalg for 
teknisk, næring og miljø ønsker at det opprettes et forprosjekt og ber om at administrasjonen går 
gjennom saken på nytt før ny behandling. 
 
 

PS 29/16 Renovering av Brannstasjon Eidsvåg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Stein Ivar Bjerkeli fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
 Saken utsettes til situasjonen for brannstasjon i Eresfjord er avklart.  
 
Stig Arild Arvesen ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte 
tilbake. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Saken utsettes til situasjonen for brannstasjon i Eresfjord er avklart. 
 
 

PS 30/16 Rehabilitering av fasader ved NOS sykehjem 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Det var enighet om følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes. Utvalg for teknisk, næring og miljø ønsker å gjennomføre befaring før saken 
behandles. 

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Saken utsettes. Utvalg for teknisk, næring og miljø ønsker å gjennomføre befaring før saken 
behandles. 
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PS 31/16 Utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Stig Arild Arvesen ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil og deltok i 
den videre behandlingen.  
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 1 stemte imot. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Kostnad kr 687 000,- for bytte av traktor ved teknisk drift innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020.  
 
 

PS 32/16 Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 
 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 
 

PS 33/16 Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 
 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på 
Raudsand. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på Raudsand. 
Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
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PS 34/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø har følgende innspill til tiltak i gjennomgangen av 
kommuneorganisasjonen: 

 Ubenyttede eiendommer vurderes solgt. 

 Omklassifisering av kommunale veger (til privat) vurderes. 

 Nesset kommunes bygg, eiendommer og veger har et stort vedlikeholdsbehov, og en 
generell innsparing på kr 250 000 i enhet for teknisk, samfunn og utvikling frarådes. 

 Vedlikehold av kommunale bygg prioriteres høyere.  

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø har følgende innspill til tiltak i gjennomgangen av 
kommuneorganisasjonen: 
 

 Ubenyttede eiendommer vurderes solgt. 

 Omklassifisering av kommunale veger (til privat) vurderes. 

 Nesset kommunes bygg, eiendommer og veger har et stort vedlikeholdsbehov, og en generell 
innsparing på kr 250 000 i enhet for teknisk, samfunn og utvikling frarådes. 

 Vedlikehold av kommunale bygg prioriteres høyere. 

 
 

PS 35/16 Revidering av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 
tilsyn og feing. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannen la til følgende i sin innstilling: 
 
 Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 
Rådmannens innstilling, med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven 
av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 
 
Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
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PS 36/16 Avtale om gjennomføring av tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg mellom Nesset kommune og Molde kommune 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland var tilstede og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannen fremmet følgende tillegg til sin innstiling:  
 

For 2016 gjelder avtalen for feiing og tilsyn av bolighus. Fra 2017 gjelder avtalen også 
fritidseiendommer.  

 
Rådmannens innstilling, med rådmannens tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Utvalget for teknisk, næring og miljø godkjenner «Avtale om gjennomføring tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg mellom Nesset kommune og Molde kommune». 
 
For 2016 gjelder avtalen for feiing og tilsyn av bolighus. Fra 2017 gjelder avtalen også 
fritidseiendommer.  
 
 

 


