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       IVELAND KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Tjenesteutvalg 

Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen  

Dato: 02.03.2016 

Tid: 18:00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Honnemyr Medlem SP 

Kari Bergskås Medlem AP 

Berit Hauan Ståhl Nestleder SP 

Øyvind Røinås Medlem FRP 

Brynjulf Aagesen Leder KRF 

Audhild Bærheim Medlem KRF 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Tor Håkon Thomassen MEDL KRF 

   

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Svein Hillestad Tor Håkon Thomassen KRF 

   

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Knut Gunnar Solberg 

Bjørn Mikal Engestøl 

Avd. ing.  

Bygningsingeniør 

Inge Eftevand 

Finn Terje Uberg 

Jordbrukssjef 

Kultur- og informasjonsleder 

 

Det var ingen merknader til: 

 Innkalling 

 Saksliste 

 

Iveland, 5. mars 2016 

 

Møteprotokollen godkjent 

 

 

Brynjulf Aagesen 

Utvalgsleder 

      Egil Mølland 

      Utvalgssekretær 
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Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  

etter protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent. 

 

Saksnr 

 

Innhold 

PS 10/16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 59, bnr 3. Søker Ole Albert 

Mykland 

PS 11/16 Retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket, revisjon. 

PS 12/16 Strategiplan idrett og friluftsliv 2017-2020 - forslag til planprogram 

PS 13/16 Prinsippsak - maksimal egenandel i forbindelse med vann- og 

avløpsprosjekter 

PS 14/16 FDV-plan vann og avløp 2016-2019 

PS 15/16 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg 2016-2019 

PS 16/16 Investering- og vedlikeholdsplan kommunale veier 

PS 17/16 Referatsaker 

 

 

Referatsaker 

 

RS 12/16 Søknad om tillatelse til  uten ansvarsrett, gnr. 20, bnr. 150, 

parkeringsanlegg Voss. 

RS 13/16 Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 14/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett garasje, gnr. 35 bnr. 49 

RS 15/16 Søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse bolig og firemannsbolig 

- gnr. 35, bnr. 51, 52, 54. 

RS 16/16 Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom- gnr 35, bnr 

50-51 

RS 17/16 Søknad om igangsettingstillatelse, grunn og utvendig rørarbeid gnr. 35, 

bnr. 51,52, 54. 

RS 18/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 19, bnr 17 

 

 

Eventuelt:  

- Tjenesteutvalget ønsker et heldagsmøte onsdag 8. juni. Utkast til program legges fram i 

neste den møte 20. april. Fylkesmannen inviteres for å holde faglig innlegg. 

- Tjenesteutvalgets leder forbereder en drøfting rundt det nyetablerte utvalgets arbeid, 

roller og forventninger til neste møte den 20. april.  
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PS 10/16 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 59, bnr 3. Søker Ole Albert 

Mykland 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Ole Albert Mykland konsesjon for 

erverv av gnr 59, bnr 3 i Iveland kommune. Det settes som vilkår at gnr 59 bnr 3 slås sammen 

med resten av driftsenheten, jfr. konsesjonsloven § 9. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir i medhold av konsesjonsloven § 2, Ole Albert Mykland konsesjon for 

erverv av gnr 59, bnr 3 i Iveland kommune. Det settes som vilkår at gnr 59 bnr 3 slås sammen 

med resten av driftsenheten, jfr. konsesjonsloven § 9. 

 

PS 11/16 Retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket, revisjon. 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget vedtar retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket for Iveland 

kommune, revidert 08.02.2016. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget vedtar retningslinjer for tilskudd til næringstiltak i skogbruket for Iveland 

kommune, revidert 08.02.2016. 

 

PS 12/16 Strategiplan idrett og friluftsliv 2017-2020 - forslag til planprogram 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget godkjenner forslag til planprogram for revidering av ny strategiplan for idrett 

og friluftsliv, og legger det ut til høring / offentlig ettersyn i seks uker fra kunngjøringsdato j.fr 

plan- og bygningslovens § 11-14. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget godkjenner forslag til planprogram for revidering av ny strategiplan for idrett 

og friluftsliv, og legger det ut til høring / offentlig ettersyn i seks uker fra kunngjøringsdato j.fr 

plan- og bygningslovens § 11-14. 
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PS 13/16 Prinsippsak - maksimal egenandel i forbindelse med vann- og 

avløpsprosjekter 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret fastsetter en maksimal egenandel på kr 125 000,- eks. mva. i forbindelse med 

vann- og avløpsprosjekter. Sats for maksimal egenandel tas opp i det årlige budsjettforslaget 

sammen med øvrige kommunale avgiftssatser. Kommunen dekker ikke kostnader til 

stikkledning(fra stoppekran) og innvendig rørarbeid. En maksimal egenandel på kr 125 000,- 

innebærer følgende kostnadsbilde for den enkelte bolig:  

1. Maksimal egenandel inkl. mva utgjør for 2016 kr 156 250,- 

2. Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp utgjør for 2016 kr 35 008,- inkl. mva. 

3. Maksimal kostnad ekskl. stikkledning og innvendig rørarbeid utgjør for 2016 kr 

191 213,- alt inkludert. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

 

Rådmannen fremmet følgende endret innstilling:  

Kommunestyret fastsetter en maksimal egenandel på kr 125 000,- eks. mva. i forbindelse med 

vann- og avløpsprosjekter. Sats for maksimal egenandel tas opp i det årlige budsjettforslaget 

sammen med øvrige kommunale betalingssatser. Kommunen dekker ikke kostnader til 

innvendig rørarbeid. En maksimal egenandel på kr 125 000,- innebærer følgende kostnadsbilde 

for den enkelte bolig:  

4. Maksimal egenandel inkl. mva utgjør for 2016 kr 156 250,- 

5. Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp utgjør for 2016 kr 35 008,- inkl. mva. 

6. Maksimal kostnad til stikkledning utgjør for 2016 kr 191 258,- alt inkludert. 

 

Øyvind Honnemyr (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens endrede innstilling:  

Installasjonen må utføres i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

 

Svein Hillestad (Krf) fremmet følgende forslag:  

1. Kommunen dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av kommunale 

hovedledninger for vann og avløp, jfr. forurensningsloven § 25 og Lov om kommunale 

vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

2. Kommunen kan pålegge private å knytte seg til det kommunale ledningsnettet, jfr. PBL 

§§ 27-1 og 27-2. 

3. Kommunen krever inn tilknytningsgebyr og årlige gebyr i samsvar med Lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg § 4.  

4. Huseier dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av private stikkledninger.  

5. Hvis kostnadene med private stikkledninger blir uforholdsmessig store/overstiger kr 

100.000,-  inkl. mva., kan kommunen godkjenne en annen ordning for vann og avløp.  

Votering:  

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Følgende stemte for rådmannens endrede innstilling 

sammen med tilleggsforslaget fra Øyvind Honnemyr (Sp):  

Øyvind Honnemyr (Sp), Berit Hauan Ståhl (Sp) 

 

Følgende stemte for forslaget til Svein Hillestad (Krf): 

Audhild Bærheim (Krf), Svein Hillestad (Krf), Brynjulf Aagesen (Krf), Øyvind Røinås (Frp) og 

Kari Bergskås (Ap). 

 

Vedtak: 
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1. Kommunen dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av kommunale 

hovedledninger for vann og avløp, jfr. forurensningsloven § 25 og Lov om kommunale 

vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

2. Kommunen kan pålegge private å knytte seg til det kommunale ledningsnettet, jfr. PBL 

§§ 27-1 og 27-2. 

3. Kommunen krever inn tilknytningsgebyr og årlige gebyr i samsvar med Lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg § 4.  

4. Huseier dekker kostnadene med anlegg, drift og vedlikehold av private stikkledninger.  

5. Hvis kostnadene med private stikkledninger blir uforholdsmessig store/overstiger kr 

100.000,-  inkl. mva., kan kommunen godkjenne en annen ordning for vann og avløp.  

 

PS 14/16 FDV-plan vann og avløp 2016-2019 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av midler for planperioden 2016 – 2019 til 

orientering.Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Brynjulf Aagesen (Krf) fremmet følgende forslag: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av midler for 2016 til orientering. Videre 

prioritering for planperioden behandles i årsbudsjettene.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av midler for 2016 til orientering. Videre 

prioritering for planperioden behandles i årsbudsjettene.  

 

PS 15/16 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg 2016-2019 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av vedlikeholdsmidler for planperioden 2016- 

2019 til orientering. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av vedlikeholdsmidler for planperioden 2016- 

2019 til orientering. 

 

PS 16/16 Investering- og vedlikeholdsplan kommunale veier 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av investerings- og vedlikeholdsmidler, 

kommunale veier, for planperioden 2016 – 2019 til orientering. 
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Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget tar prioritering og fordeling av investerings- og vedlikeholdsmidler, 

kommunale veier, for planperioden 2016 – 2019 til orientering. 

 

PS 17/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 02.03.2016  

Behandling:  

Innmeldte referatsaker ble gjennomgått i møtet. 

 

Referatsaker 

RS 12/16 Søknad om tillatelse til  uten ansvarsrett, gnr. 20, bnr. 150, parkeringsanlegg Voss. 

RS 13/16 Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 14/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett garasje, gnr. 35 bnr. 49 

RS 15/16 Søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse bolig og firemannsbolig - gnr. 35, bnr. 

51, 52, 54. 

RS 16/16 Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom- gnr 35, bnr 50-51 

RS 17/16 Søknad om igangsettingstillatelse, grunn og utvendig rørarbeid gnr. 35, bnr. 51,52, 54. 

RS 18/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 19, bnr 17 

 


