
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 02.06.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Kari Petrine Fitje Øverås MEDL SP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Eva Solstad Alme Kari Petrine Fitje Øverås H 
 

Merknader 

 Kl. 09:00 Arbeidsgruppe økonomi 
 

 Kl. 10:00 Formannskapsmøte 

 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 

Ass. rådmann 
Økonomisjef 
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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 61/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 62/16 Rekruttering av ny rådmann - opprettelse av arbeidsgruppe  2016/649 

PS 63/16 Innspill fra Nesset kommune om plassering av deponi for farlig 
avfall 

 2016/628 

 

PS 61/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 02.06.2016  

Protokoll fra forrige møte var ikke fremlagt. Utsettes derfor til neste formannskapsmøte.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.06.2016 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
 

PS 62/16 Rekruttering av ny rådmann - opprettelse av arbeidsgruppe 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.06.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 

I arbeidet med å rekruttere ny rådmann opprettes det en arbeidsgruppe bestående av tre 
politikere, to fra administrasjonen og en representant for de tillitsvalgte: 

 
Politikere    
Ordfører 

 Varaordfører 
 Toril Melheim Strand (vara: Anders Torvik) 
 
 Administrasjon 
 Assisterende rådmann 
 Personalsjef 
 

Tillitsvalgte 
Sissel Ebbesen Bugge 

 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i Nesset formannskap – 02.06.2016 

I arbeidet med å rekruttere ny rådmann opprettes det en arbeidsgruppe bestående av tre politikere, 
to fra administrasjonen og en representant for de tillitsvalgte: 

 
Politikere    
Ordfører 
Varaordfører 
Toril Melheim Strand (vara: Anders Torvik) 
 
Administrasjon 
Assisterende rådmann 
Personalsjef 
 
Tillitsvalgte 
Sissel Ebbesen Bugge 

 
 

PS 63/16 Innspill fra Nesset kommune om plassering av deponi for farlig 
avfall 

Behandling i Nesset formannskap - 02.06.2016  

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har invitert alle interesserte til å komme med innspill innen 
03.06.2016 til utredningen fra Miljødirektoratet om egnet lokalisering av et nytt deponi for farlig 
avfall. 
 
Det ble enighet om følgende uttalelse: 
 

Det vises til møte i Klima- og miljødepartementet den 30. mai hvor partene ble anmodet om å 
sende inn sine innspill om egnete lokaliteter for et nytt deponi for farlig avfall.  Bergmesteren 
AS er en av 4 aktuelle søkere og Nesset kommune ved formannskapet vil gi følgende uttale 
til selskapets planer om etablering av fjellhaller for framtidig lagring av avfall:  

 
Nesset kommune er positive til Bergmesteren Raudsand AS sine planer om bygging av 
fjellhaller for deponering av farlig avfall. Et nasjonalt anlegg for deponering av farlig avfall 
vil naturlig nok være pålagt strenge krav til forsvarlig drift. Det er vår oppfatning at 
Bergmesteren Raudsand AS med sine eiere og ressurser skal kunne ivareta de krav som vil 
måtte gjelde for denne type virksomhet.  

 
Nesset kommune har i sin kommuneplan 2012-2020 avsatt det aktuelle området til 
gruvedrift. I kommunens strategiske næringsplan er industriområdet Bergmesteren i dag tatt 
i bruk som deponi og driftes av Bergmesteren Raudsand AS.  

 
Det er igangsatt en egen reguleringsplanprosess for hele industriområdet, som omfatter 
fjellhaller for framtidig lagring av farlig avfall og pukkverk for stein fra fjellhallene. I 
forbindelse med oppstarten av reguleringsplanarbeidet ble det i april 2016 avholdt åpent 
informasjonsmøte med naboer og aktuelle parter. Folk flest er positive til planene. Noen vil 
naturlig nok også være skeptiske.  

 
For Nesset kommune vil et deponi for lagring av farlig avfall representere varige, 
fremtidsrettede og viktige miljøarbeidsplasser. Siden nedleggelsen av AS Rødsand Gruber i 
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1982 og tap av 180 arbeidsplasser har kommunen hatt nedgang i både antall arbeidsplasser 
og folketall.  

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.06.2016 

Følgende innspill oversendes til Klima- og miljøministeren fra Nesset kommune v/formannskapet: 
 
Det vises til møte i Klima- og miljødepartementet den 30. mai hvor partene ble anmodet om å sende 
inn sine innspill om egnete lokaliteter for et nytt deponi for farlig avfall.  Bergmesteren AS er en av 4 
aktuelle søkere og Nesset kommune ved formannskapet vil gi følgende uttale til selskapets planer 
om etablering av fjellhaller for framtidig lagring av avfall:  
 
Nesset kommune er positive til Bergmesteren Raudsand AS sine planer om bygging av fjellhaller 
for deponering av farlig avfall. Et nasjonalt anlegg for deponering av farlig avfall vil naturlig nok 
være pålagt strenge krav til forsvarlig drift. Det er vår oppfatning at Bergmesteren Raudsand AS 
med sine eiere og ressurser skal kunne ivareta de krav som vil måtte gjelde for denne type 
virksomhet.  
 
Nesset kommune har i sin kommuneplan 2012-2020 avsatt det aktuelle området til gruvedrift. I 
kommunens strategiske næringsplan er industriområdet Bergmesteren i dag tatt i bruk som deponi 
og driftes av Bergmesteren Raudsand AS.  
 
Det er igangsatt en egen reguleringsplanprosess for hele industriområdet, som omfatter fjellhaller 
for framtidig lagring av farlig avfall og pukkverk for stein fra fjellhallene. I forbindelse med 
oppstarten av reguleringsplanarbeidet ble det i april 2016 avholdt åpent informasjonsmøte med 
naboer og aktuelle parter. Folk flest er positive til planene. Noen vil naturlig nok også være 
skeptiske.  
 
For Nesset kommune vil et deponi for lagring av farlig avfall representere varige, fremtidsrettede og 
viktige miljøarbeidsplasser. Siden nedleggelsen av AS Rødsand Gruber i 1982 og tap av 180 
arbeidsplasser har kommunen hatt nedgang i både antall arbeidsplasser og folketall.  
 
 

 


