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       IVELAND KOMMUNE 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Tjenesteutvalg 

Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen  

Dato: 20.04.2016 

Tid: 18:00 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kari Bergskås Medlem AP 

Berit Hauan Ståhl Nestleder SP 

Brynjulf Aagesen Leder KRF 

Audhild Bærheim Medlem KRF 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Honnemyr MEDL SP 

Øyvind Røinås MEDL FRP 

Tor Håkon Thomassen MEDL KRF 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Øyvind Skaiaa Øyvind Honnemyr SP 

Svein Hillestad Øyvind Røinås KRF 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Egil Mølland 

Lars Ivar Gjørv 

Bianka Gemballa 

Knut Gunnar Solberg 

Lars Johan Skjeggedal 

Kommunalsjef, leder Drift og utvikling 

Kommunalsjef, Oppvekst og kultur 

Enhetsleder Pleie og omsorg 

Avdelingsingeniør, Drift og utvikling 

Skogbrukssjef, Drift og utvikling 

  

Det var ingen merknader til: 

 Saksliste 

 Protokoll fra møte 

 

Iveland, 22. april 2016 

 

Møteprotokollen godkjent 

 

 

Brynjulf Aagesen 

Utvalgsleder 

      Egil Mølland     

      Utvalgssekretær 

 

Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager  

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

PS 18/16 Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2016 

PS 19/16 Fellingsavgift 2016 

PS 20/16 Mellomtrinnet samlet på Iveland skole Birketveit 

PS 21/16 Lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann 

PS 22/16 Søknad om deling av grunneiendom, gnr 28 bnr 7. 

PS 23/16 Klage på endring av detaljreguleringsplan for Skaiå - K-sak 73/15 

PS 24/16 Ekspropriasjon for gjennomføring av g/s veg over eiendommen gnr 10 

bnr 21. 

PS 25/16 Referatsaker 

 

 

Eventuelt:  

1. Pleie- og omsorgsleder Bianka Gemballa informerte om ulike problemstillinger knyttet 

til drift av bygdeheimen etter at utvidelsen og ombyggingen er ferdig.  

2. Tjenesteutvalget godkjente fremlagte program for et heldagsseminar i forkant av neste 

møte i utvalget som avholdes 8. juni 2016, kl 17.00. 

3. Tjenesteutvalget drøftet fordeling av næringssaker og konsesjonssaker etter forslag fra 

utvalgsleder. Det var enighet om at formannskapet overtar næringssaker og at 

tjenesteutvalget beholder behandlingen av konsesjonssaker.  

 

PS 18/16 Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2016 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalg vedtar følgende bevilgninger fra kommunalt viltfond i 2016: 

 Iveland viltlag gis tilskudd kr 25.000,- som omsøkt. 

 Elgregionrådet gis tilskudd kr 500,- som omsøkt. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalg vedtar følgende bevilgninger fra kommunalt viltfond i 2016: 

 Iveland viltlag gis tilskudd kr 25.000,- som omsøkt. 

 Elgregionrådet gis tilskudd kr 500,- som omsøkt. 
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PS 19/16 Fellingsavgift 2016 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort § 5, fastsetter 

tjenesteutvalg følgende fellingsavgifter for 2016: 

Elg: Kalv:  300,- 

 Voksen: 510,- 

Hjort: Kalv:  236,- 

 Voksen: 390,- 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort § 5, fastsetter 

tjenesteutvalg følgende fellingsavgifter for 2016: 

Elg: Kalv:  300,- 

 Voksen: 510,- 

Hjort: Kalv:  236,- 

 Voksen: 390,- 
 

PS 20/16 Mellomtrinnet samlet på Iveland skole Birketveit 

Rådmannens innstilling: 

Alle elever som går på mellomtrinnet (5.-7. trinn) i Iveland kommune samles fra skolestart i 

august 2016 på Iveland skole, Birketveit. 

 

Dette betyr at også elever på mellomtrinnet som sokner til Vatnestrøm Oppvekstsenters 

skolekrets fra og med høsten 2016 på permanent basis skal ha sin skolegang på Iveland skole. 

 

1.-4. trinn ved Vatnestrøm Oppvekstsenter opprettholdes.  

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Innkomne høringsuttalelser i sakens anledning ble utdelt i møtet.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Alle elever som går på mellomtrinnet (5.-7. trinn) i Iveland kommune samles fra skolestart i 

august 2016 på Iveland skole, Birketveit. 

 

Dette betyr at også elever på mellomtrinnet som sokner til Vatnestrøm Oppvekstsenters 

skolekrets fra og med høsten 2016 på permanent basis skal ha sin skolegang på Iveland skole. 

 

1.-4. trinn ved Vatnestrøm Oppvekstsenter opprettholdes. 
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PS 21/16 Lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

Tjenesteutvalget tar utkast til lokal forskrift til foreløpig orientering. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget tar utkast til lokal forskrift til foreløpig orientering. 

PS 22/16 Søknad om deling av grunneiendom, gnr 28 bnr 7. 

Rådmannens innstilling: 

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12 Tomas Belland tillatelse til å fradele tre 

teiger fra sin eiendom gnr 28, bnr 7 som omsøkt. Det settes som vilkår at teigene selges som 

tilleggsareal til nærliggende gårdsbruk jfr. Jordloven § 9. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Audhild Bærheim (Krf) ønsket sin habilitet vurdert og fratrådte. Tjenesteutvalget konkluderte 

med at hun ikke var inhabil og representanten tiltrådte.  

 

Rådmannen fremmet en endret innstilling:  

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12 Tomas Belland tillatelse til å fradele fire 

teiger fra sin eiendom gnr 28, bnr 7 som omsøkt. Det settes som vilkår at teigene selges som 

tilleggsareal til nærliggende gårdsbruk jfr. Jordloven § 9. Det vises til kart av 18. april 2016 

hvor teigene framgår.  

 

Votering:  

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tjenesteutvalget gir med hjemmel i jordloven § 12 Tomas Belland tillatelse til å fradele fire 

teiger fra sin eiendom gnr 28, bnr 7 som omsøkt. Det settes som vilkår at teigene selges som 

tilleggsareal til nærliggende gårdsbruk jfr. Jordloven § 9. Det vises til kart av 18. april 2016 

hvor teigene framgår. 
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PS 23/16 Klage på endring av detaljreguleringsplan for Skaiå - K-sak 73/15 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret opphever sitt vedtak av 10.12.2015 sak 73/15 om endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå.  

 

2. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.2015 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser. 

 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret opphever sitt vedtak av 10.12.2015 sak 73/15 om endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå. 

 

2. Kommunestyret godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 endring av 

detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.2015 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser. 

 

PS 24/16 Ekspropriasjon for gjennomføring av g/s veg over eiendommen gnr 

10 bnr 21. 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunestyret eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 nødvendig 

areal fra eiendommen gnr 10 bnr 21 til bygging av gang og sykkelveg i henhold til 

endret detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.15, godkjent av kommunestyret 

12.05.2016. Ervervet omfatter areal regulert til gang/sykkelveg og annen veggrunn- 

grøntareal slik det fremgår av saksutredningen. 

 

2. Eventuell klage på vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 

 

3. Kommunen søker Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

oreigningsloven § 25. 

Saksprotokoll i Tjenesteutvalg - 20.04.2016  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 nødvendig 

areal fra eiendommen gnr 10 bnr 21 til bygging av gang og sykkelveg i henhold til 

endret detaljreguleringsplan for Skaiå datert 13.8.15, godkjent av kommunestyret 

12.05.2016. Ervervet omfatter areal regulert til gang/sykkelveg og annen veggrunn- 

grøntareal slik det fremgår av saksutredningen. 

 

2. Eventuell klage på vedtaket gis ikke oppsettende virkning. 
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3. Kommunen søker Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

oreigningsloven § 25. 

 

Referatsaker 

 RS Søknad om tillatelse til tiltak, gnr 32 bnr 24 

 RS Søknad om tillatelse i ett trinn tilbygg, gnr. 13, bnr. 7 

 RS Gnr. 12, bnr. 27 - Rammesøknad med søknad om dispensasjon til oppdeling av 

boenhet 

 RS Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 19 bnr 16, tilleggsareal til gnr 19 

bnr 21. 

 RS Søknad om igangsettingstillatelse 3 

 RS Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, driftsbygning i landbruket, gnr 64, bnr 

1 

 RS Søknad om tillatelse til tiltak, gnr 36 bnr 49 

 

 


