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SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/194
Saksnr.: Utvalg
18/09
Formannskapet

Arkiv: U63
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet § 3 gis Roger Pedersen, 8270 Drag
serveringsbevilling i lokalene til Arran, Lulesamisk Senter på Drag.
Vilkår for bevillingen er at daglig leder må ha avlagt godkjent etablererprøve.

Saksutredning:
Pedersen søker om serveringsbevilling i kantinelokalene på Arran Lulesamisk Senter, Drag.
Som styrer/daglig leder oppgis Roger Pedersen
Pedersen ønsker å drive kafé/kafeteria som enkeltmannsforetak i leide lokaler, oppgitt til ca
40m2. Virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene.
Det har tidligere vært drevet serveringsvirksomhet i nevnte lokaler.
Daglig leder har ikke avlagt etablererprøven, men han har gitt melding om at han skal ta
prøven i uke 17.
.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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BRUK AV ØREMERKEDE MIDLER - PSYKIATRI
Saksbehandler: Vanja Skogvoll
Arkivsaksnr.:
09/57
Saksnr.: Utvalg
19/09
Formannskapet

Arkiv: G70
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 310 832,- av overførte midler brukes til styrking av
tjenesten på personellsiden.
Alternativ 1: Midlene brukes til ansettelse av sykepleier med videreutdanning i psykisk
helsearbeid. Dette forutsetter at stillingen må innarbeides i kommende års budsjetter. For
2010 vil det utgjøre kr. 544 000,- for 2011 kr. 571 000,- og for 2012 kr. 600 000,-.
Alternativ 2: Midlene brukes til å leie inn ekstra personell opp mot enkeltbrukere.
2. Tysfjord kommunestyre vedtar at kr 115 000,- brukes til innkjøp av seteheis på Loftet
dagsenter.
Saksutredning:
Tysfjord kommune har siden 1999 mottatt øremerkede midler over opptrappingsplanen for
psykisk helse. Kommunen har overførte midler fra 2007 pålydende kr 163 323,-, samt midler
fra 2008 pålydende kr 71 509,-, plassert i bundne fond. I de statlige overføringer for 2008 ble
det holdt igjen 191 000,- pga at det ikke forelå politisk vedtak på bruken av fondet. Det er et
krav fra direktoratet om slikt vedtak. Til sammen utgjør midler på fond, per i dag kr
234 832,-, og utestående midler fra staten, kr 191 000,- , totalt kr 425 832,-.
Psykiatritjenesten i Tysfjord har et økende behov for flere fagfolk. I tiltaksdelen i budsjett for
2009 ble det lagt inn forslag om bruk av øremerkde midler på fond til å dekke deler av
lønnsmidler ved opprettelse av 50 % stilling som psykiatrisk sykepleier. Dette tiltaket ble
ikke prioritert.
Tjenesten opplever en økning i antall personer som trenger bistand fra vår tjeneste. Per i dag
har tjenesten 45 aktive brukere, flere er tunge brukere som har behov for tett oppfølging hver
dag. Tjenesten har mange brukere med dobbeldiagnoser som rus/ psykiatri og psykisk
utviklingshemming/ psykiatri. Dette er langvarige brukere av tjenesten som er meget
ressurskrevende og som vi daglig strever med å gi et fullverdig tilbud. I tillegg har vi andre
brukere som også har behov for koordinerte tjenester fra flere etater og som har behov for et
langvarig tilbud, samt en stor brukergruppe som får ukentlig oppfølging i form av
støttesamtaler eller andre hjelpetiltak.
Tjenesten har i dag flere brukere som har behov for et tilrettelagt botilbud med
heldøgnsbemanning, dette behovet kunne vært dekt gjennom et bokollektiv for denne
brukergruppen. I dag bor det brukere i omsorgsboliger og vi vet at flere personer bor hjemme
og blir ivaretatt av familie, men som i fremtiden vil trenge et tilrettelagt botilbud.
Tjenesten sliter også i forhold til oppfølging og ettervern av rusmisbrukere. I samarbeid med
sosialkontoret og andre etater prøver vi å legge til rette for oppfølging og ettervern, men det
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viser seg vanskelig å gjennomføre tiltak mot brukergruppen på grunn av ressursmangel.
Tysfjord kommune har per i dag ikke ansatt noen som jobber direkte miljørettet mot
rusmisbrukere, forutenom en på sosialkontoret som har det som en liten del av sin stilling.
Oppfølging og ettervern for rusmisbrukere krever oftest koordinerte tiltak fra ulike etater, og
det kreves ofte oppsøkende virksomhet for å nå frem til brukeren. Pga stor mangel på
ressurser ser vi at kommunen ikke klarer å gjøre en god jobb mot denne spesielle
brukergruppen.
Statistikken tatt fra IPLOS registreringer viser at tildelte timetall i tjenesten utgjør 202 timer
per uke. Tildelingen er fra de som mottar over 1 time per uke til de som mottar over 20 timer
per uke. I tillegg kommer de som ikke har vedtak ennå og de som mottar støttekontakt.
Psykiatritjenesten har per i dag 4,75 årsverk hvor 1 årsverk er rettet mot dagsentrene,1
årsverk mot forebyggende arbeid barn og unge, 1,5 årsverk miljøarbeidere og 0,25 årsverk
som støttekontakt. Tjenesten har 1 årsverk som psykiatrisk sykepleier/ leder av tjenesten og
mye av jobben går til administrativt arbeid.
Sett opp mot antall årsverk ser vi at tjenesten sliter med å yte et tilbud til brukerne ut fra det
behov de har. Tjenesten har problemer med å sette inn ressurser til nye brukere, og har sett
seg nødt til å omdisponere ressurser fra forebyggende arbeid mot barn og unge og til
voksenpsykiatrien. Dette er meget uheldig.
Psykiatritjenesten anbefaler at midler på fond pålydende kr 310 832,- bør brukes til å styrke
tjenesten, enten ved å tilsette sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, eller ved at det
leies inn ekstra personell opp mot enkeltbrukere. Ved tilsettelse av sykepleier må stillingen
legges inn i budsjettet fra 2010. Det mest optimale for tjenesten er å få ansatt en sykepleier
med videreutdanning. Det viser seg veldig vanskelig å få tak i personell til innleie, spesielt
med den kompetansen vi etterspør.
Budsjettmessige konsekvenser for ansettelse av sykepleier med viderutdannning i psykisk
helsevern vil for 2010 utgjøre kr. 544 000,- for 2011 kr. 571 000,- og for 2012 kr. 600 000,-.
Dette er inkludert pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift og en estimert årlig lønnsøkning på
5%.
Konsekvensen for dette alternativet er at kommunen vil få en varig styrking av
psykitritjenesten. Konsekvensen for alternativ to, innleie av ekstra personell, vil være at når
midlene er brukt er det slutt på ekstra innleie og tilbudet til brukerne blir redusert.
Psykiatritjenesten driver Loftet dagsenter i Kjøpsvik. Senteret holder til i 2 etage i et
kommunalt bygg. Det har vist seg vanskelig for noen brukere å komme seg opp trappen og
inn på senteret, noe som medfører at personer som ønsker det ikke kan benytte seg av
tilbudet.
Det er derfor et stort behov for heis.
Kommunen har for øvrig ansvar og plikt til å tilrettelegge fysiske forhold slik at personer
med nedsatt funksjonsevne kan benytte seg av offentlige bygg jmf LOV 2008-06-20 nr 42:
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne( diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven).
Det foreslås derfor at kr 115 000,- av midler på fond blir benyttet til innkjøp av seteheis og
montering av denne. Seteheis monteres på vegg i trappeoppgang og er det som er best egnet
for vårt bruk.
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Kommunen har innhentet tilbud på heis fra Helsesevice, de har vært på dagsenteret og tatt
mål av trappen og inspisert oppgangen og de bekrefter at det er mulig å montere heisen.
Vedlegg:
Tilbud fra Helsesevice på seteheis.

Robert Pettersen
rådmann
Vanja Skogvoll
leder psyk.tjenesten
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UTKAST TIL AVTALE MED RADIO NORD- SALTEN
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Salten
Arkivsaksnr.:
09/193
Saksnr.: Utvalg
20/09
Formannskapet

Arkiv: NAVN Radio NordMøtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Avtalen med Radio Nord-Salten gjøres gjeldende fra 01.01.2010.
Saksutredning:
I STH-møte den 2. februar, ble det det vedtatt at utkast til avtale med Radio Nord-Salten
skulle oversendes den enkelte kommune for behandling.
Rådmannens vurdering:
Det er ikke avsatt midler i budsjett 2009 for en slik avtale. Rådmannen vil derfor råde at
avtale innarbeides inn i budsjett for 2010, og gjøres gjeldende fra 01.01.2010.
Avtale
mellom
Radio Nord-Salten BA og ……………. kommune
1.

Formål
Denne grunnavtalen skal regulere forpliktelser mellom partene med hensyn til tjenesteyting og
økonomi. Kommunene yter et årlig bidrag til Radio Nord-Salten BA, som kompensasjon for
overføringer av de respektive kommunenes Kommunestyremøter og at Radio Nord-Salten BA
holder radioens tekniske installasjoner i drift på en tilfredsstillende måte. Dette slik at Radio NordSalten Bas sendenett er tilgjengelig og operativ som informasjonskanal i en
beredskaps-/krisesituasjon.

2.

Overføring av kommunestyremøter
Radio Nord-Salten BA forplikter seg til å overføre kommunenes Kommunestyremøter over sitt
sendenett. Kommunene forplikter seg til å legge opp en møteplan for Kommunestyremøter til at de
ikke faller på samme dato. Om dette likevel skulle skje skal Radio Nord-Salten BA føre oversikt, slik
at valg av det Kommunestyremøtet som overføres rullerer fra kommune til kommune. Dette slik at
fordeling av Kommunestyremøter som ikke blir overført på grunn av møtekollisjon mellom to
Kommunestyremøter over tid blir lik kommunene i mellom.

3.

Beredskap
Radio Nord-Salten BA skal til enhver tid stille sitt sendenett til rådighet (”vederlagsfritt” tas bort),
slik at kommunene kan sende meldinger til de fleste av sine innbyggere i Tysfjord, Hamarøy og
Steigen. Radio Nord-Salten BA lager en enkel oversikt over sitt dekningsområde innenfor
kommunene med årlige oppdateringer, og oversender dette kommunene slik at dette kan taes inn i
kommunenes beredskapsplaner.
Radio Nord-Salten driftes på dugnad og kan derfor ikke tilby kontinuerlig beredskapsvakt, men vil til
enhver tid gi opplysning om styreleders telefonnummer og mail-adresse, slik at nødvendig bemanning
kan skje i henhold til Radioens egen beredskap som er 1 – en - time. I en slik situasjon vil
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kommunene selv vurdere hvilke ressurser det vil være behov for, og dekker tapt arbeidsfortjeneste til
nødvendig frikjøp av personell for å bemanne radioen.
4.

Økonomi
Hver kommune yter et årlig bidrag til Radio Nord-Salten:
Overføring av Kommunestyremøter
Beregnet ut fra 8 årlige kommunestyremøter a kr. 5000,-

Kr. 40 000,00

Beredskap
Administrative forhold kr. 5 000,- pr. år
Tilskudd til vedlikehold/mindre oppgradering av teknisk utstyr kr. 25 000,- pr. årKr. 30
000,00
Totalt
5.

Kr. 70 000,00

Tillegg
Radio Nord-Salten må innenfor avtalens omfang, også kunne overføre andre mindre
arrangement/begivenheter, samt sende kommunal informasjon uten yterligere vederlag.
Vederlag for større arrangementer eller andre særlige ønsker fra den enkelte kommune avtales spesielt
mellom Radio Nord-Salten BA og den enkelte kommune eller i fellesskap med alle kommunene hvor
dette er naturlig.

6.

Varighet
Denne avtalen gjelder til 31. desember 2011.
Dersom Radio Nord-Salten avvikles før avtalens utløp bortfaller kommunenes forpliktelser fra den
dag Radio Nord-Salten opphører. Dersom Radio Nord-Salten BA ikke oppfyller avtalens forpliktelser
har kommunene rett til å kreve avtalen reforhandlet med 6 måneders varsel

Avtalen utstedes i to eksemplaner for hver kommune og undertegnes av begge parter.

……….., den …/.2009

for Styret i Radio Nord-Salten BA

for ……………Kommune

__________________________
______________________
Jan Andersen, leder
Vedlegg:
Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SELVKOST PÅ VA-OMRÅDET
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
09/191
Saksnr.: Utvalg
21/09
Formannskapet

Arkiv: 212
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
1: Underskudd på område for vann og avløp i 2006 og 2007 dekkes av abonnentene i form av
høyere avgifter. Inndekningen vil skje over en periode på 5 år. Dette innebærer en
avgiftsøkning på ca. kr 620,- per abonnent per år.
2: Underskudd på område for vann og avløp i 2008 dekkes av abonnentene i form av høyere
avgifter. Inndekningen vil skje over en periode på 5 år.
3: Kommunen skal bygge opp et fond for vann og et for avløp som kan dekke eventuelle
fremtidige underskudd.
Saksutredning:

Etablering av nytt selvkostregnskap i Tysfjord kommune
I 2003 kom høringsutkast til KRS nr 6 – Noter og årsberetning. Punkt 12 i denne regulerer
selvkost: ”Opplyse om (vise) beregningen av gebyrfinansierte selvkosttjenester der
kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift herunder resultatet av
selvkostberegningen gjerne over flere år. Beregningen kan for eksempel inneholde oversikt
over direkte kostnader, indirekte kostnader, netto kapitalkostnader og over- underskudd.
Eksempler på tjenester vil kunne være vann, avløp, renovasjon osv.”. Revisjonen har påpekt
over flere år at kommunen ikke har hatt et tilfredsstillende regnskap der man har kunnet
dokumentere selvkost på områdene for vann og avløp. For å få utviklet et slik system har
kommunen fått hjelp fra Narvik VAR som har vært med på å utvikle slike regnskap i flere
andre kommuner.
Tysfjord kommunen har ikke benyttet seg av et system som beregner korrekte
kapitalkostnader verken etter annuitetsmetoden eller seirelånsmetoden. Kommunen har
istedenfor kostnadsført beregnede avskrivninger etter kostra på områden for vann og avløp.
For årene 2000-2005 så har ikke avskrivningene blitt dekket av selvkostområdene, da
områdene viser en netto utgift på ca tilsvarende beløp som avskrivningene. Med andre ord så
har ikke avskrivningene blitt en kostnadsfaktor på områdene vann og avløp. I 2006 har
imidlertid regnskapene vært avsluttet i netto null, dvs til selvkost, og avskrivninger har
dermed blitt tillagt vann og avløp som en kostnad. Det vies her til oversikt over
regnskapsføring i Tysfjord som viser dette nærmere. Når det gjelder alternativkostnad (renter)
så har ikke dette blitt belastet selvkostområdene på noen måte for noen år.
Kommunen har ikke lagt opp selvkostområdet etter gjeldende regelverk i perioden 20002005. Dette har ført til at kommunens øvrig drift har subsidiert områdene vann og avløp, noe
som er tillatt, men som da skal fastlegges av kommunestyret.
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Når det gjelder de nye retningslinjer som trådte i kraft fra 1.1.2003 skal det benyttes lineære
avskrivninger ved beregning av kapitalkostnader, m.a.o. en serielånsmetode. Kommunen
tilfredsstiller dermed ikke dagens retningslinjer og må derfor legge om til et nytt system slik
at forskriftens krav oppfylles.
Kommunen har derfor skaffet seg et nytt gebyrverktøy som er utarbeidet av AnøMiljøkompetanse. Programmet er gjennomgått og testet ut av Per Inge Lyngvær ved Narvik
VAR KF som også har bistått kommunen for å få på plass dette nye gebyrverktøyet.
Gebyrverktøyet til ANØ kan benyttes til flere operasjoner
- beregning av kapitalkostnader
- dokumentasjon på at tjenesten leveres til selvkost, dvs. et selvkostregnskap
- beregning av gebyrer
- grafiske fremstillinger
Gebyrverktøyet er en kjent gebyrverktøy som brukes av flere hundre kommuner og er således
en stor fordel, spesielt ned tanke på oppdatering. Flere kommuner i Vesterålen benytter
samme system og således kan en ha mulighet for en backup ved spesielle hendelser.
Imidlertid har gebyrvertøyet en svakhet i form av at det ikke foretas en korrekt beregning av
inngangsverdi. Dette kommenteres nærmere nedenfor.
Selv om gebyrverktøyet kan benyttes til flere oppgaver så har kommunen valgt i denne
omgang å kun benytte systemet for å beregne kapitalkostnader. Regnskapssystemet og det
interne regnskapet benyttes til å dokumentere at VA- tjenestene leveres til selvkost.
Til slutt må det nevnes at Anø-miljøkompetanse gikk konkurs i 2008 og vil således ikke
oppdatere dette systemet med tanke på fremtiden. Imidlertid er systemet bygd for å kunne
brukes frem til 2022 og således kan systemet brukes til det kommer et nytt og bedre system.
Hvordan beregnes kapitalkostnader i gebyrsystemet
Utgangspunktet er at det må settes et start år. Normalt vil dette være det året hvor kommunen
første gang tok i bruk serielånsmetoden. Dersom en ikke har benyttet dette tidligere så må en
finne ut hvilket år dette systemet skal gjelde for. Deretter legges man da inn
investeringssummer, anleggsbidrag, tilskudd og byggelånsrenter for hvert år de siste 20 år. Ut
fra dette så beregner systemet en restverdi frem til første start år ved bruk av en
annuitetsmetode. Denne restverdien benyttes som en inngangsverdi i et serielånssystem med
gjenlevende avskrivningstid på de gamle investeringene. Videre skal det også legges inn de
samme data for hvert enkelt år fremover, hvor det også her benyttes et serielånssystem. Ut fra
restverdi på gamle investeringer og verdi på nye investeringer beregnes det kapitalkostnader,
dvs fra startåret og for årene fremover,
Systemet kan både brukes i forbindelse med regnskapsavleggelsen ved å oppdatere virkelige
tall samt å benytte dette i budsjetteringsfasen for å få frem fremtidige tall. Det viktige er at
man etablerer rutiner slik at kommunen benytter kun reelle tall i regnskap og ikke budsjetterte
tall.
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Valg av start år
Kommunen har ikke benyttet noe system tidligere. Siden nytt regelverk ble gjort gjeldende
fra 2003 vil det være hensiktsmessig at start år settes til 2003. Videre vil det bli forskjeller på
beregninger av kapitalkostnader mellom det nye systemet og det som har vært benyttet som
kostnad. Det kan derfor være greit at denne differansen beregnes fra det året nytt regelverk
trådte i kraft.
Hvordan kommunen vil velge å håndtere den beregnede differansen de ulike år vil måtte
vurderes i etterkant, jfr. siste del om behandling av differanser.
Beregning av inngangsverdi
Siden kommunen ikke hadde benyttet noe form for system for beregning av kapitalkostnader
så må en ta stilling til hvor langt tilbake men skulle gå for å legge inn investeringer samt
hvilket system som skulle legges til grunn. Dette ble tatt opp i en egen forespørsel til
KomRev Nord IKS som er kommunens revisor.
Det er ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding på forespørsel, men gjennom muntlige
samtaler med revisjonen er KomRev NORD IKS enig i at den foreslåtte løsning, som
fremkom av forespørsel, kan brukes. Det innebærer at siden kommunen ikke har hatt et
system så vil det være feil å legge til grunn et system som medfører en høy inngangsverdi
eller en lav inngangsverdi, da dette vil favorisere enten innbyggerne eller kommunen. Av den
grunn vil det være formålstjenelig at Tysfjord tar utgangspunkt i den metode som var mest
vanlig å benytte i kommunen, dvs. en 20 års annuitetsmodell. Dette vil da gi en
formålstjenelig inngangsverdi.
Administrasjonen har ikke en oversikt over investeringer og tilskudd de siste 20 årene. Det
ble derfor tatt en gjennomgang av regnskapene de siste 20 år hvor alle investeringsbeløp og
tilskudd/refusjoner ble kartlagt.
Problemet ved en slik gjennomgang av tidligere år er at det dukker opp usikkerhet omkring
om utgiften eller deler av utgiften er innenfor området eller ikke. I de tilfeller vi har vært
usikre så har vi brukt forsiktighetsprinsippet og heller latt være å ta med investeringsbeløpet.
Eks. på et byggefelt hvor det er ført kostnad for vei, vann og avløp hvor ingen kjente til hva
som lå inne i summene. Administrasjonen valgte da å ikke ta det med som en investering, noe
som gjør at kapitalkostnaden blir lavere enn dersom man hadde tatt den med. Det må også
nevnes at det for et år er ført en avsetning til fond i investeringsregnskapet. Denne
avsetningen ble tatt med som i summen for investering som følge av at man senere år trekker
ut bruk av avsetning i summen investering, jfr neste avsnitt. Da vil det være sammenheng
mellom avsetning og bruk av avsetning i investeringssammenheng.
Når det gjaldt inntekter, så valgte man også her å bruke forsiktighetsprinsippet dersom man
var i tvil. Alle innbetalinger som var overført fra drift og fra fond ble derfor trukket ut
sammen med tilskudd, slik at summen investering ble redusert. Alle tilskudd ble også trukket
ut av summen for investering.
Ut fra gjennomgangen samt ovennevnte vurderinger så ble investeringer for 1983 – 2002 lagt
inn som gamle investeringer under tekniske anlegg som avskrives over 20 år. Det vil si at det
Side 11 av 39

Sak 21/09
ikke ble gjort et skille mellom tekniske anlegg og ledningsnett, nettopp som følge av at dette
ikke har vært vanlig i et gammelt system, jfr. nevnt ovenfor.
Byggelånsrenter blir ikke automatisk beregnet i systemet men må beregnes manuelt for hvert
år. Det kan også legges inn en formel slik at dette beregnes automatisk av systemet dersom
ønskelig. Noen kommuner velger imidlertid å gjøre dette i kommuneregnskapet og ta det med
som en del av investeringssummen.
Når det gjelder rentefaktor så må dette legges inn, men dette kan ikke legges inn for hvert
enkelt år. Renta kan kun legges inn en plass og ville være gjeldende for alle årene. Av den
grunn anbefaler ANØ at det benyttes en gjennomsnittsrente eller beregner inngangsverdi helt
eksakt i et annet system og justerer renta på en slik måte at ANØ sitt system viser helt korrekt
inngangsverdi.
Administrasjonen er opptatt av at et nytt system bør være mest mulig korrekt og således
valgte de å beregne korrekt inngangsverdi for så å justere renta slik at korrekt inngangsverdi
fremkom av ANØ sitt system. For å beregne dette så har Narvik VAR KF laget et eget system
som ivaretok dette. Av den grunn må derfor beregning av inngangsverdi oppbevares som en
dokumentasjon til ANØ sitt system.
Beregnet inngangsverdi fremkommer dermed med samme verdi både Narvik VAR KF sitt
system og ANØ sitt system. Inngangsverdien er da er restverdi pr. på gamle avskrivninger.
Beregning av fremtidige kapitalkostnader
Ut fra inngangsverdi pr. 1.1.2003 så beregnes det kapitalkostnader for årene 2003 og
fremover på de gamle investeringer, helt til den totale inngangsverdi blir avskrevet i 2022.
Det ble gjort en sammenligning av beregnede kapitalkostnader mellom Narvik VAR KF sitt
system og ANØ sitt system, kun i første omgang på tidligere investeringer. Systemene viste
noen små differanser og det skyldes at ANØ har benyttet en gjennomsnittsrente i et
annuitetssystem. Følgen blir dermed at de fremtidige avskrivninger får noen små forskjeller
når en sammenligner år for år. Dette vil også medføre små forskjeller i restverdi de enkelte år
som igjen medfører små forskjeller på alternativkostnaden. Imidlertid er forskjellene så små
at de ikke vil ha noen effekt i den totale sammenheng. Uansett vil begge systemer ikke
avskrive mer enn det som er inngangsverdi.
Videre så ble så det lagt inn alle relevante data i gebyrverktøyet for årene 2003-2006, dvs.
investeringssummer, anleggsbidrag, tilskudd, byggelånsrenter og rente.
Gebyrverktøyet beregner da helt nye kapitalkostnader fra 2003 og fremover, ut fra
inngangsverdi på de gamle investering og de nye investeringer. Ut fra systemet kan en nå
finne frem til korrekte kapitalkostnader som da kan posteres inn i kommuneregnskapet.
Behandling av differanser
Dersom det nå foretas en sammenligning mellom det systemet har beregnet og det som
faktisk er belastet i kommuneregnskapet som en utgift i årene 2003-2007 så vil en få store
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forskjeller de enkelte år. Summeres dette sammen for alle år vil en finne ut av at det er
belastet for lite kapitalkostnader i hele perioden. Kommunen har dermed hatt høyere
kostnader enn det som er dekket gjennom gebyrinntekter. Kommunene må ta stilling til
hvordan differanse skal behandles, dvs om den skal legges inn som en kostnad i senere år for
så å kreve inn høyere gebyrinntekter i årene fremover, eller om kommunen skal subsidiere
denne utgiften.
Når det gjelder 2008 er det en stor differanse mellom det som er budsjettert og det som
systemet faktisk har beregnet. Det anbefales at det beregnede beløp legges inn som kostnad
og avslutter regnskapet til selvkost. Viser områdene en underdekning så må dette nå salderes
mot det øvrige regnskapsoverskuddet, da det ikke lengre er lov å saldere mot et negativt fond.
Også her må kommunene ta stilling til hvordan denne differanse skal behandles, dvs om den
skal legges inn som en kostnad i senere år for så å kreve inn høyere gebyrinntekter i årene
fremover.
I løpet av 2009 så bør en ha på plass en løsning på hva en gjør med differanser som har vært
tidligere år og hvordan dette evt. skal dekkes, samt hvordan dette skal være for årene
fremover.
Når det gjelder renteberegning av overskudd/underskudd det enkelte år samt renteberegning
av fondene så har heller ikke dette vært gjennomført på noen måte. Her må det også etableres
rutiner for fremtiden. Om de negative fond også skal renteberegnes må også tas stilling til.
Tysfjord kommune bør også ha en gjennomgang av de øvrige kostnadselementer som belastes
vann- og avløpsområdet, herunder lønnskostnader, interne fordelingskostnader m.m.
For øvrig bør Tysfjord kommune ha en gjennomgang av sitt gebyrreglement slik at det
tilfredsstiller forskriftens krav om et såkalt 2-delt gebyrsystem. Det er hensiktsmessig om
dette er på plass også fra 2010. For å få dette på plass så anbefales det at det leies inn
tilstrekkelig kompetanse.
Regnskap for 2008 er ikke avlagt så resterende inndekning er ikke klar per dags dato.
Oversikt regnskapsføring Tysfjord - VANN
2003
1 297 698,00
2 510 145,16
0,00

2004
1 146 199,00
2 601 969,96
38 000,00

2005
1 151 838,00
3 344 653,60
0,00

2006
1 188 315,00
3 232 811,20
0,00

2007
1 233 705,00
2 726 048,15
1 950 257,85

997 356,72
4 805 199,88

997 356,74
4 783 525,70

1 011 811,69
5 508 303,29

1 011 811,69
5 432 937,89

1 011 811,69
6 921 822,69

-2 481 990,87
-25 294,45

-2 640 949,76
0,00

-3 083 199,44
-35 280,00

-2 695 640,45
-1 548 982,44

-3 333 864,43
-403 995,41

-997 356,72
-3 504 642,04

-997 356,74
-3 638 306,50

-1 011 811,69
-4 130 291,13

-1 011 811,69
-5 256 434,58

-1 011 811,69
-4 749 671,53

Netto etter
selvkostprinsipp

1 300 557,84

1 145 219,20

1 378 012,16

176 503,31

2 172 151,16

Regnskapsført

1 000 216,56

996 376,94

1 237 985,85

0,00

1 950 257,85

Kapitalkostnader
Driftsutgifter
Avsetning til fond
Kostra
avskrivninger
Sum Utgifter
Driftsinntekter
Bruk av fond
Annullering Kostra
avskrivninger
Sum Inntekter
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Resterende
inndekning

176 503,31

2 172 151,16

2 348 654,47

Oversikt regnskapsføring Tysfjord - AVLØP
2003
368 096,00
1 266 691,00
286 582,73

2004
422 980,00
1 227 755,31
395 000,00

2005
410 219,00
1 273 225,21
0,00

2006
424 687,00
2 357 623,28
0,00

2007
440 198,00
1 751 907,86
314 576,46

171 628,25
2 092 997,98

171 628,25
2 217 363,56

210 428,52
1 893 872,73

210 428,52
2 992 738,80

210 428,52
2 717 110,84

-1 552 956,00
0,00

-1 623 042,91
0,00

-1 614 936,40
-65 520,00

-1 549 622,50
-1 018 429,30

-1 698 010,87
-264 325,51

-171 628,25
-1 724 584,25

-171 628,25
-1 794 671,16

-210 428,52
-1 890 884,92

-210 428,52
-2 778 480,32

-210 428,52
-2 172 764,90

Netto etter
selvkostprinsipp

368 413,73

422 692,40

2 987,81

214 258,48

544 345,94

Regnskapsført

171 945,98

171 340,65

-196 802,67

0,00

314 576,46

214 258,48

544 345,94

Kapitalkostnader
Driftsutgifter
Avsetning til fond
Kostra
avskrivninger
Sum Utgifter
Driftsinntekter
Bruk av fond
Annullering Kostra
avskrivninger
Sum Inntekter

Resterende
inndekning

Robert Pettersen
rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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HOVEDPLAN - VANN OG AVLØP
Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
07/804
Saksnr.: Utvalg
85/08
Formannskapet
106/08
Kommunestyret
22/09
Formannskapet

Arkiv: M03
Møtedato
10.11.2008
19.11.2008
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Hovedplan vannforsyning 2008 – 2012 godkjennes og får status som kommunedelsplan.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
10.11.2008
PS 85/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
19.11.2008
PS 106/08

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Forslag v/ Ann-Aashild Hansen og Leif Harald Olsen:
1. Sakstittel endres til Kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008 -2012.
2. Hovedplan – vannforsyning sendes tilbake til administrasjonen for å kvalitetssikres
med oppdaterte data.
3. Tiltak i 2008 som ikke kan gjøres i 2008 overføres til planen for 2009.
Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget.
Forslaget fra Hansen og Olsen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Sakstittel endres til Kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008 -2012.
2. Hovedplan – vannforsyning sendes tilbake til administrasjonen for å kvalitetssikres
med oppdaterte data.
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3. Tiltak i 2008 som ikke kan gjøres i 2008 overføres til planen for 2009.

Forslag til Kommuneplan – Hovedplan vannforsyning i Tysfjord kommune legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 20-5, 2.ledd og 27-1 nr. 2.

Saksutredning:
KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2008 – 2012
MERKNADSBEHANDLING
Saksbehandler:______
Arkivsaksnr.:
__/_____
Saksnr.:
85/08
106/08
--/---/--

Arkiv: ___

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2008
19.11.2008
--.--.-----.--.----

Rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 2.ledd. godkjennes forslag til
kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008-2012 med de endringer som framgår
av merknadsbehandlingen, jf innstilling til merknader nr. 1 til nr. 9 i saksutredningen.
2. De vedtatte endringene i henhold til punkt 1 i vedtaket skal innarbeides i planen
umiddelbart etter at planen er sendt til orientering og kunngjort etter plan- og
bygningsloven § 20-5 6.ledd og 8.ledd.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
10.11.2008
85/08

Resultat: Innstilling vedtatt
Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Kommuneplan – Hovedplan vannforsyning i Tysfjord kommune legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 20-5, 2.ledd og 27-1 nr. 2.
Utvalg:
Kommunestyret
Møtedato: 19.11.2008
Sak: 106/08
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Resultat: Melding om politisk vedtak
Vedtak:
1. Sakstittel endres til Kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008-2012
2. Hovedplan – vannforsyning sendes tilbake til administrasjonen for å kvalitetssikres
med oppdaterte data.
3. Tiltak i 2008 som ikke kan gjøres i 2008 overføres til planen for 2009.
SAKSUTREDNING:
Kommunedelplan - Hovedplan vannforsyning for 2008 – 2012 er en revisjon av forrige
hovedplan vedtatt i 1997. Revisjonen behandles som en kommunedelplan etter plan- og
bygningsloven § 20-1 og omfatter i hovedsak eksisterende anlegg. Planen skal være
kommunens redskap for overordnet styring av vannforsyningssektoren og et grunnlag for
kommunens økonomiplanarbeid og årsbudsjettering. Den vil også bli lagt til grunn for søknad
om godkjenning av vannverkene etter drikkevannsforskriften. Hovedmål i
kommunedelplanen er som følger: I Tysfjord kommune skal vannforsyningen tilfredsstille
befolkningens- og næringslivets behov for godt vann og nok vann og oppfylle offentlige krav i
de enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
De prioriterte tiltakene i planperioden 2008 – 2012 går fram av handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet gir en oversikt over alle investeringer i planperioden. Tilhørende
konsekvenser for drift og vedlikehold belyses også.
Faktadel
Vannforsyningsektoren er regulert av en rekke lover og forskrifter. Hovedstrategien er å
tilfredsstille gjeldende drikkevannsforskrift og øvrige forskrifter og lover som gjelder. For å
nå målene må det settes av tilstrekkelig økonomiske midler og tilføres personellresurser. Med
bakgrunn i dette er følgende hovedpunkter grunnlaget for en videre strategi for
vannforsyningen i Tysfjord kommune:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utbyggingsmønster.
Inntaksanlegg, forbedring av kapasitet, forbedring av inntak.
Ledningsnett. (Transport og overføringsanlegg)
Hygieniske barrierer, restriksjoner i nedbørsfeltet og vannbehandling.
Forvaltning drift og vedlikehold
Sikkerhet og beredskap
Økonomi
Privat vannforsyning.

Det er pekt ut syv resultatområder med tilhørende resultatmål som skal nås innenfor
planperioden år 2008 – år 2012
-

Godkjenninger av vannverk
Drikkevannskvaliteten
Sikkerhet i vannforsyningen
Sikring av nedbørsfelt
Transport av vann
Drift og vedlikehold
Finansiering og økonomi
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I planperioden 2008 t.o.m 2012 foreslåes det at det totalt investeres for ca. 16.5 mill. kroner
De prioriterte tiltakene i planperioden 2008 – 2012 går fram av handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet gir en oversikt over alle investeringer i planperioden.
Kostnadene er vist med prisnivå for år 2007 og uten fremtidig prisjustering. Kostnadene er
netto priser uten merverdiavgift da vannverksektoren har fradrag for slik avgift. Angitte
kostnader er kalkulert med grunnlag i kostnader for tilsvarende anlegg. Det understrekes at
kostnadene er estimerte og som hovedregel må det foretas gjennomgang for hvert enkelt tiltak
når det gjelder forutsetninger, omfang, prisstigning etc da foreliggende hovedplan
representerer et overordnet plannivå. Utarbeidelse av forprosjekt med tilhørende
kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak vil være et bedre grunnlag for årsbudsjettering.
Oppgitt årlig økning av drift- og vedlikeholdskostnader er grovt anslått utfra investeringer.
Gebyrgrunnlaget for vanngebyr er kalkulert i henhold til Forskrift om kommunale vann- og
avløpsgebyr (av 2001) samt veiledende retningslinjer for selvkost for kommunale
betalingstjenester. Vanngebyrene beregnes med utgangspunkt i dekningsgrad på 100 %. Det
vil si at gebyrene skal dekke kommunens kostnader på vannforsyningssektoren.
Gebyrgrunnlaget består av driftskostnader og kapitalkostnader. Kapitalkostnader beregnes
utfra bestemte avskrivningsregler og kalkulasjonsrente.
Utviklingen i avgiftsnivå som følge av handlingsplanen er beregnet for en bolig på 100 m2.
Gebyrøkningen vil være relativt stor i planperioden fra kr 2.592 (eks mva) i 2008 til kr 4.400
(eks mva) i 2012.
Nordland Fylkeskommune kan gi inntil 25 % av kostnadene i tilskudd som støtte til
kommunale fysiske innvesteringer. Vannforsyning er et av tiltakene det kan søkes om
tilskudd til, men det forutsetter at vanngebyrene har en dekningsgrad på 100 %. Dvs at
gebyrene fullt ut skal dekke kommunens kostnader til vannforsyningen. Gebyrgrunnlaget i
kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008 - 2012 er beregnet uten tilskudd.
Informasjon
Planoppstart er annonsert i dagspressen Fremover 03.06.2008. Myndigheter ble
varslet om planoppstart i brev datert 09.06.2008. Invitasjon til medvirkning i
planarbeidet, jfr. pbl. § 20-5, 1.ledd, er således overholdt.
MERKNADSBEHANDLING
Det faste utvalg for plansaker vedtok i møte 10.11.2008 å legge forslag til kommunedelplan
hovedplan vannforsyning 2008-2012 ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§
20-5 2.ledd og 27-1. Planforslaget var til offentlig ettersyn i tidsrommet 27.10.08 – 08.01.09.
Det er i forbindelse med offentlig ettersyn mottatt 9 merknader til planforslaget.
Merknadsbehandlingen baserer seg på planforslaget og innkomne merknader. Følgende
merknader til planforslaget ble mottatt og er behandlet med innstilling til vedtak:
Merknad nr.1: Nordland fylkeskommune, brev av 17.12.08
1. Så langt fylkeskommunen kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner, men man viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
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Innstilling:
Merknad pkt. 1 tas til etterretning.
Merknad nr. 2: Mattilsynet, brev av 19.05.08 og 21.10.08
1. Drikkevannsforskriften § 10 beskriver hvilken dokumentasjon som kreves ved søknad
om godkjenning av vannforsyningssystemer.
2. Nedbørsfeltet til Kjøpsvik vannverk må sikres i kommunens arealdel slik at det ikke
blir etablert virksomhet som kan forurense kilden.
3. Kjøpsvik vannverks driftsplan må sørge for at internkontrollsystemet er tilpasset
virksomhetens art og omfang og at internkontrollsystemet etterleves.
4. Mattilsynet gir følgende vilkår for godkjenning av Kjøpsvik vannverk. Endelig
godkjenning vil bli gitt når det nye vannbehandlingsanlegget er satt i drift.
1. Det etableres retningslinjer for arealbruken i vannverkets nedbørsfelt innen
utgangen av 2008
2. Innen utgangen av 2008 skal det foretas en revidering av
internkontrollsystemet for å sikre at internkontrollen er tilpasset virksomheten
3. Det skal innen 31.7.2008 etableres en tidsplan for ombygging og oppstart av
nytt vannbehandlingsanlegg.
Innstilling:
Merknad pkt. 1 tas til etterretning.
Merknad pkt. 2 tas til følge. Nedbørsfeltet vil bli sikret i kommuneplanens arealdel når ny
arealdel vedtas. Det vil i tillegg bli utarbeidet klausuleringsbestemmelser for
nedbørsfeltet, jfr pkt. 8.1.1. i Kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008-2012.
Merknad pkt. 3 tas til følge. Vil bli fulgt opp av driften.
Merknad pkt. 4 tas til følge. Prioritetsrekkefølge i handlingsprogrammet opprettholdes
som det er utarbeidet slik at godkjenning av Kjøpsvik vannverk blir ivaretatt ihht.
mattilsynets krav.
Merknad nr. 3: Kystverket, brev av 16.12.08
1. Har ingen spesielle merknader til planforslaget
2. Vil opplyse at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av molo, utlegging
vannledninger i sjø eller lignende, vil måtte gjennomgå særskilt behandling i forhold
til havne- og farvannsloven før tiltaket settes i verk.
Innstilling:
Merknad pkt. 1 tas til orientering.
Merknad pkt. 2 vedrørende inngrep i sjøområder tas til etterretning.

Merknad nr. 4: Bergvesenet, brev av 11.12.08 og 19.06.08
1. Ingen merknader til planforslaget
Merknad nr. 5: Sametinget, brev av 16.12.08
Det er ikke gjort systematiske registreringer av samiske kulturminner i Tysfjord kommune.
1. Kulturminneloven vil gjelde i alle planområder, og alle tiltak skal sendes Sametinget
på høring.
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2. Ber om at det i tekstdelen til hovedplanen for vannforsyning tydelig innarbeides at
bruken i planen ikke er vurdert med hensyn til samiske kulturminner og kulturmiljø,
og at Sametinget må godkjenne alle søknader.
Innstilling:
Sametingets merknad pkt 1 og 2 tas til følge. Det tas med i plandokumentet at søknader
skal sendes til Sametinget for godkjenning før tiltak iverksettes.
Merknad nr. 6: Reindriftsforvaltningen Nordland, brev av 05.01.09
1. Ingen merknader til planforslaget.
Merknad nr. 7: Tromsø museum v/marinarkelog Stephen Wickler, brev av 05.01.08
Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø museum rette myndigheter for forvaltning av
kulturminner under vann i Nord-Norge.
1. Det er behov for vurdering av marinarkeologisk befaring i forbindelse med ny
sjøledningstrase mellom Leiknes og Korsnes i forbindelse med forbedring av KorsnesBogen vannverk. Tromsø museum må få oversendt detaljopplysninger ang.
beliggenhet og omfang av tiltaket i god tid før tiltaket planlegges utført i 2011 slik at
evt. befaring kan gjennomføres.
Innstilling:
Merknad pkt. 1 tas til følge. Det vil bli tatt kontakt med Tromsø museum og oversendt
detaljopplysninger i god tid før tiltaket planlegges utført.
Merknad nr. 8: Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 15.01.09
1. Ingen merknader til planforslaget.
Innstilling:
Merknad pkt. 1 tas til orientering.
.
Merknad nr. 9: Statens vegvesen, brev av 23.12.08
1. Ingen merknader til planforslaget.
Innstilling:
Merknad pkt. 1 tas til orientering.
.
Saksbehandlerens vurdering:
Kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008 – 2012 er kommunes redskap for
overordnet styring på vannforsyningssektoren innenfor strategi og tiltak rettet mot
vannforsyningen. Hovedplan vannforsyning viser behovet for personellresurser og
kommunens kostnader på vannforsyningssektoren. Disse kostnadene bør dekkes 100 %
gjennom vanngebyrene med direkte betaling fra abonnentene og eventuelt tilskudd og lån,
uten bruk av kommunens skatteinntekter. Kostnadene skal ikke overskride sektorens
inntekter. Vannforsyning er basert på drikkevannsforskriften samt en rekke andre lover og
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forskrifter som må følges. Kommunen vil gjøre det som skal til for å nå Hovedmålet i
kommunedelplanen, slik at man kan tilfredsstille de forskrifter og lover som gjelder.
For å imøtekomme Mattilsynets krav om endelig godkjenning av Kjøpsvik vannverk er det
viktig at man vedtar handlingsprogrammet slik det foreligger i kommunedelplan hovedplan
vannforsyning 2008 – 2012. I vilkårene for godkjenning av Kjøpsvik vannverk er det stilt
krav om at det skal etableres retningslinjer for arealbruken i vannverkets nedbørsfelt,
revidering av internkontrollsystemet og tidsplan og oppstart av nytt vannbehandlingsanlegg.
Dette må følges opp så raskt som mulig for at midlertidig godkjenning av Kjøpsvik vannverk
skal gjelde.
Sametingets krav om at søknader skal sendes til Sametinget for godkjenning før tiltak
iverksettes blir innarbeidet i plandokumentet. Ellers er det ingen merknader som medfører til
endringer i plandokumentet.
Konklusjon:
Det tilrås at planen tas opp til behandling i kommunestyret i henhold til plan- og
bygningsloven § 20-5 2.ledd. og vedtar den slik den foreligger, med de endringer som
fremgår av merknadsbehandlingen.
Vedlegg:
- Kommunedelplan hovedplan vannforsyning 2008 – 2012 m/ kart.
- Innkomne merknader ved offentlig ettersyn.

Robert Pettersen
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk Sjef
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ENERGI OG KLIMAPLAN FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD
KOMMUNE OFFENTLIG ETTERSYN
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/300
Saksnr.: Utvalg
30/08
Formannskapet
23/08
Kommunestyret
86/08
Formannskapet
107/08
Kommunestyret
23/09
Formannskapet

Arkiv: 143
Møtedato
17.04.2008
06.05.2008
10.11.2008
19.11.2008
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med
tilhørende tiltakssdel som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut
til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 20-1.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
17.04.2008
PS 30/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
06.05.2008
PS 23/08

Resultat:
Innstilling vedtatt
Behandling i utvalget:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Formannskapet
Møtedato: 10.11.2008
Sak:
PS 86/08
Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Formannskapet endres til Kommunestyret i rådmannens innstilling
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
19.11.2008
PS 107/08
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Resultat:
Annet forslag vedtatt
Behandling i utvalget:
Tilleggsforslag v/ Ann-Aashild Hansen og Leif Harald Olsen:
Tillegg til samme avsnitt: men at det påføres at pkt 5.1 g pkt 5.2 i planen oppdateres med de
reelt planlagte småkraftanlegg og vindkraftanlegg i Tysfjord.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Hansens og Olsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar orienteringen om energi- og klimaplanen og den framlagte
dokumentasjonen til etterretning.
Tysfjord kommune godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for energi- og klimaplan i
Tysfjord. Planen skal utarbeides i samarbeid med Steigen og Hamarøy. Tysfjord kommune
godkjenner oppstart av planprosessen og tilrår den foreslåtte finansieringa. Forslag til ferdig
plan framlegges for kommunestyret innen 1. mars 2009.
Saksutredning:
Tysfjord kommunestyre gjorde i sak 30/08 følgende enstemmige vedtak:
Tysfjord kommune godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for energi- og klimaplan i
Tysfjord. Planen skal utarbeides i samarbeid med Steigen og Hamarøy. Tysfjord kommune
godkjenner oppstart av planprosessen og tilrår den foreslåtte finansieringa. Forslag til ferdig
plan framlegges for kommunestyret innen 1. mars 2009.
Lignende vedtak ble også gjort i Steigen og Hamarøy kommuner.
Planforslaget ble behandlet av STH-utvalget som styringsgruppe på sitt møte den 23 mars der
de godkjente fattet følgende vedtak:
STH-utvalget ble orientert om den ferdigstilte energi- og klimaplan for Nord-Salten.
STH-utvalget oversender energi-og klimaplanen til kommunene for sluttbehandling, og
anbefaler at planen tiltres.
Planen består av to deler, en tiltaksdel og en kartleggingsdel. Kartleggingsdelen består av
grunnlagsdata og analyser av den faktiske situasjonen når det gjelder klimagassutslipp, og
energiforbruk, mens Tiltaksdelen som navnet sier består av konkrete tiltak som skal
gjennomføres.
Bakgrunn:
Nord-Salten kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy har gjennom samarbeidsorganet
STH-utvalget samarbeidet om å utarbeide en interkommunal energi- og klimaplan for NordSalten. Målsettingen er å bidra til et mer effektivt energibruk og å bidra til mindre utslipp av
klimagasser fra kommunene.
Prosjektet har blitt utarbeidet som en kommunedelplan med de krav til planprosess som dette
medfører. Planen må derfor i henhold til Plan- og bygningsloven legges ut til offentlig
ettersyn.
Prosjektet har vært en del av Småsamfunnssatsinga i Nord-Salten og organisert med STH
utvalget som styringsgruppe. Steigen kommune har vært vertskommune for prosjektet.
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Det daglige arbeidet har vært forankret i ei arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, og en
prosjektansvarlig i hver av de 3 kommunene.
Prosjektleder :

Odd Svein Hjertø fra 10/08
Eirik Bjørkhaug til 10/08
Eva Bakkeslett har jobbet på timebasis i prosjektet

Administrativt og økonomisk ansvarlig:
Prosjektansvarlig i Steigen:
Prosjektansvarlig i Tysfjord:
Prosjektansvarlig i Hamarøy:

Per Løken
Gunnar Svalbjørg
Tor- Svein Skogstad
Cathrine Amundsen

Andre temagrupper/referansegrupper har vært organisert i de enkelte kommuner og som
interkommunale grupper:
Kommunale grupper:
 Bygg- og anlegg
Interkommunale grupper:
 Alternativ energi
 Transport
 Industri
 Planarbeid
Vurdering:
Kommunedelplanen for energi og klima legges nå ut til offentlig ettersyn i 4 uker. Saken
sendes også Nordland fylkeskommune og berørte statlige etater for uttalelse. En tar sikte på at
kommunedelplanen for energi- og klima fremmes for endelig vedtak i kommunestyrene i siste
møte før sommeren etter først å ha vært behandlet i planutvalgene.
Vedlegg: Plandokumntene, kartleggingsdel og tiltaksdel

Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef

Side 24 av 39

Sak 24/09
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
IGANGSETTING AV PLANARBEIDET
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/879
Saksnr.: Utvalg
24/09
Formannskapet

Arkiv: L12
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
I tråd med delegasjonsreglementet, kap. 5 og med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 23.1
nr. 1 vedtas igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for Kjøpsvik sentrum.
Det vises her til vedtatte bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplan – Sentrumsplan
for Kjøpsvik kap. 7.1.1.
Den økonomiske rammen for arbeidet settes til kr. 160 000,-.
Reguleringsplanarbeidet skal legge til grunn og inkludere en oppdatert/revidert
formingsplanen for Kjøpsvik sentrum/torvområdet.
Saksutredning:
REGULERINGSPLAN/FORMINGSPLAN - KJØPSVIK SENTRUM
Tysfjord kommune vedtok 17.12.1994 kommunedelplanen – Sentrumsplan for Kjøpsvik. I
planen ble det vedtatt i kap. 5.2 følgende prinsipper for sentrum og sentrumsfunksjoner:
Følgende aktiviteter skal legges til grunn ved utforming av sentrum:
- Offentlig service og tjenesteyting
- Handel, inkl. bodsalg
- restaurant/kro, gatekjøkken og lignende
- Overnatting under 10 senger
- Kontor
- Kultur- og fritidsaktiviteter
- Park
- Lek/aktivitet og sosialt samvær
I 1998 ble det utarbeidet og vedtatt en formingsplan for utforming av Kjøpsvik sentrum.
Planens avgrensing og formål er i det alt vesentlige basert på kommunedelplanen for
Kjøpsvik fra 1994.
Formingsplanen er ikke en tradisjonell plan i henhold til plan- og bygningsloven. Den har
dermed ikke status som reguleringsplan.
På bakgrunn av de senere års fokus fra overordnede myndigheter på distriktsutbygging og
styrking av kommuner som ligger perifert i forhold til regionssentrene – ”småsamfunn”, har
kommunene i Nord Salten (definert som småsamfunn) besluttet å prioritere arbeidet med
utvikling av kommunesentrene.
For Tysfjord kommune betyr dette blant annet å ta opp igjen planen fra 1998 om
sentrumsopprusting.
Ved siden av vurdering/revidering av formingsplanen som følge av at planen er ca. 10 år
gammel, vil det også være behov for å detaljregulere sentrumsområdet i henhold til plan-og
bygningslov, kap. VII med juridisk bindende formålsinndeling og planbestemmelser.
Prinsippene og hovedtrekkene i den vedtatte formingsplanen bør legges til grunn for
planarbeidet.
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Kostnadsoverslag:
Reguleringsplan/formingsplan ihh til innhentet tilbud
Andre kostnader (Annonser, uttegning, kopiering m.m)
Mva

kr. 110 000,kr. 15 000,kr. 31 250,-

Sum kostnader

kr. 156 250,-

Finansiering:
Tilskudd fra Husbanken
Bevligede midler – småsamfunn

kr. 100 000,kr. 56 250,-

Sum finansiering

kr. 156 250,-

Vedlegg:

- Kartutsnitt med foreslått reguleringsgrense, M 1:1000
- Utsnitt av plankartet – Sentrumsplan for Kjøpsvik
- Vedtatt formingsplan for Kjøpsvik sentrum, alt. A, M 1:500

Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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SØKNAD OM OPPSTART AV UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR
DEL AV GNR.62, BNR.1, NEVERVIK I TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/721
Saksnr.: Utvalg
25/09
Formannskapet

Arkiv: L12
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har ingen prinsipielle innvendinger mot at det utarbeides privat
reguleringsplanforslag for eiendommen, del av gnr 62 bnr 1, Nevervik.
Planen bør også innbefatte tidligere godkjent fradelte eiendommer fra gnr. 62 bnr 1 i
Nevervik.
Formannskapet vil imidlertid påpeke den rettsvirkning kystsoneplanen (kommunedelplanen)
har for arealbruk og nye tiltak/utvidelse av eksisterende tiltak i området. Et privat forslag til
reguleringsplan må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kystsoneplanen, jf.
Plan- og bygningsloven - PBL (plandelen) av 27.06.2008, §§ 12-3 og 12- 11.
Planforslaget må framstilles på det kartgrunnlag som er nødvendig for å ta stilling til
forslaget. Plankart, planbeskrivelse og bestemmelser må leveres i digital form.
Oppstart av planarbeide må kunngjøres iht. PBL (plandelen) § 12-8, og planarbeidet må for
øvrig utføres i henhold til bestemmelsene i PBL (plandelen).
Saksutredning:
På vegne av Haldor Jenssen søker JM-Geo i brev av 05.09.2008 om oppstart med utarbeidelse
av reguleringsplan for del av gnr 62 bnr 1, Nevervik.
Haldor Jensen søkte i 2004 om byggetillatelse for helårsbolig på eiendommen. På bakgrunn
av søknad fant ikke Tysfjord grunnlag for å innvilge dispensasjon fra plankravet i
kystsoneplanen for gjennomføring av tiltaket.
Planforslaget vil omfatte et areal på ca 200 da.
Vurdering:
Planarbeidet anses å være i tråd med fylkesmannens merknader og kommunens vedtak. Det
forutsettes at planforslaget utarbeides innenfor de rammer og bestemmelser som framgår av
kommunens kystsoneplan (kommunedelplan) og i henhold til bestemmelsen i plan- og
bygningsloven (plandelen)
Vedlegg: Søknad i brev av 05.09.2008
Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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SØKNAD OM KONSESJON OPPDRETT LAKS SALENTJÅRGGA STEFJORD
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
08/788
Saksnr.: Utvalg
26/09
Formannskapet

Arkiv: U43
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Det tilrådes ikke å gi konsesjon for oppdrett i Salentjårgga/Stefjord.
Saksutredning:
Musken Laks AS har søkt om ny konsesjon lokalisert Salentjårgga i Stefjord. Søknaden har
ligget ute til offentlig høring fra midten av oktober 2008 til midten av desember 2008.
Fiskeridirektoratet har gjennomgått søknaden og bekrefter at søknaden er å anse som
komplett. Konsesjonsstørrelsen er på 3 120 tonn MTB.
Lokaliteten som konsesjon er søkt lagt til er et FFA (fiskeri, ferdsel, akvakultur) område og et
FFFNA (allmenn flerbruksområde). Fiskeridirektoratet (FD) skriver i sitt brev at den omsøkte
lokalitet ligger nært en annen omsøkt lokalitet for produksjon av torsk på Haukøy. FD skriver
videre at selskapet har vært i kontakt med Mattilsynet – Distriktskontoret i Ofoten angående
dette forholdet. Etaten (her Mattilsynet) mener det er over 3 km mellom lokalitetene og at
begge søknadene kan eventuelt godkjennes.
Det er innkommet merknad til søknaden fra Elmar Andersen, Odd-I Paulsen mfl. som skriver
at Stefjord er og har vært et meget viktig fiskeområde for fiskere fra Egersund i sør til Vardø
i nord. Det drives fritidsfiske i fjorden gjennom hele året. Det har i perioder vært et til dels
stort sildefiske i Stefjord i tillegg til fiske etter sei og torsk. De mener fjorden er en smal og
grunn fjordarm med liten utskiftning / strøm. I sitt brev skriver de at de har erfaring med dette
da det skjedde en neddreping av sild i fjorden og at det tok to år før vannet i fjorden ble ren
og luktfri. Videre skriver de om et annet tilfelle under seifisket i mars/april 2008 hvor de fikk
fisk med tarmen full av fôr slik at fisken var fet og luktet vondt. Konsekvensen av dette var
og er at det å legge et oppdrettsanlegg i Stefjord vil være en katastrofe fordi det gir en total
forurensing av fisken som igjen medfører at fisken ikke vil være salgbar og kan benyttes som
mat.
Kommunestyret i Tysfjord kommune har pålagt administrasjonen å foreta en rullering av
dagens Kystsoneplan for Tysfjord. Dette har sin bakgrunn at det er fremkommet kritikk mot
planen fra fiskerihold. Administrasjonen holder på med å starte opp dette arbeidet ved å
gjennomgå innsendte og tidligere dokumentasjon vedrørende Kystsoneplanen. Det har vært
avholdt møte mellom Tysfjord kommune og Fiskeridirektoratet om dagens Kystsoneplan i
januar 2009. Det er fire områder det har vært diskutert endringer av – deriblant Stefjord.
Bakgrunnen for denne diskusjonen er at Stefjorden er innløpet til Norges nasjonalfjell
Stetind, som er gitt klarsignal fra kommunestyret i Tysfjord om oppstart av reguleringsarbeid
for Stetind. Tanken bak å utarbeide reguleringsplan for Stetind er at Stetind var arnested for
dagens økologiske tankegang og at Stetind skulle danne grunnlag for en økologisk satsning
innenfor reiseliv. Det vil da være uheldig å ha et oppdrettsanlegg synlig fra Stetind og indre
deler av Stefjord. Det vil videre være uheldig å ha et oppdrettsanlegg som vil bli belastet med
eksempelvis større cruisefartøy inn og ut Stefjord i området som omsøkt. Denne trafikken vil
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kunne stresse fisken i merdene og derav vil oppdrettsanlegget bli skadelidende med hensyn til
vekst. Ett oppdrettsanlegg ved Salentjårgga vil kunne være til hinder for cruiseskipstrafikk.
Av hensyn til fiskeriinteressene og hensyn til reiselivsinteresser vil det derfor ikke være
verken ønskelig eller tjenlig for Tysfjord kommune å tilråde en konsesjon for oppdrett av fisk
i Salentjårgga eller i Stefjord.
Vedlegg:

Søknad om oppdrett av laks fra Musken Laks AS

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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TYSFJORD HUMMER SØKNAD OM HAVBEITE
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
08/856
Saksnr.: Utvalg
27/09
Formannskapet

Arkiv: U43
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Det kan tilrådes konsesjon ved Kjerrskjær og ytre del av Fuglefjord. Det tilrådes ikke
konsesjon ved Eidneset pga det er ikke ønskelig med fysiske installasjoner i dette området og
det tilrådes ikke konsesjon i de indre deler av Fuglefjord da dette er et FFN område.
Saksutredning:
Tysfjord Hummer AS har søkt om konsesjon for havbeite med lokaliteter i Fulgefjord, ved
Kjerrskjær og ved Eidneset i Tysfjord kommune. Søknaden har vært ute til høring i over en
måned. Konsesjonsgebyr er betalt og Fiskeridirektoratet bekrefter at de anser søknaden som
komplett.
Tysfjord Hummer beskriver i sin søknad om konsesjon for havbeite sin virksomhet. Inklusive
i dette også hvordan den planlagte drift skal skje. I dette ligger det også planer om å
produsere egen yngel. I første omgang vil de produsere yngel ved Høgskolen i Bodøs
forskningsstasjon i Mørkvedbukten. Hummer som skal benyttes er stedegen – dvs
Tysfjordhummeren. Første utsett vil kunne skje i perioden mai – august under forutsetning av
konsesjon. Det vil ta ca 7 til 8 år før det kan startes fiske etter hummeren. Det planlegges å
benytte ”Hummerhus” og fôringstau i driften. ”Hummerhusene” vil være av 5 forskjellige
størrelser. ”Hummerhusene er konstruert i betong med 1 meter grunnflate og maksimalhøyde
på 60 cm. ”Hummerhusene vil bli satt ut i en vertikal lenke fra 5 til 8 meter dybde til 40 til 50
meters dybde. Hvert hus vil bli forbundet av tau og/eller kjetting, samt tau med blåse i
overflaten. Fõringstau er begrodde tau som legges ut langs bunnen. Dette er tradisjonelle
blåskjellsamlere som etter en tid i overflaten begros.
Havbeiteforskriftens § 31 regulerer området konsesjonen gjelder – det vil eksempelvis ikke
være tillatt med fiske med garn, teiner, trål eller not som kommer i fare for å nærme seg
bunnen. Dette gjelder også dykking. Normal båttrafikk og snørefiske vil ikke være til hinder
for konsesjonæren.
Tysfjord Hummer vil etablere klekkeri og mottak i tillegg til å drive havbeite.
Kystsoneplan for Tysfjord kommune definerer Kjerrskjær som et FFFNA område – område
for allmenn bruk. Beskrivelse av FFFNA områder i Kystsoneplan er frie områder hvor bruk
og vern ikke er regulert, dvs fritt område som reguleres av andre lover enn planen. Planens
tekstdel sier at innen for disse områdene må det påregnes konflikt med akvakultur i forhold til
fiskeri, reiseliv, samferdsel og/eller friluftsliv. Regulering må avklares i hvert tilfelle.
Eidneset ligger utenfor planområde for Kystsoneplanens arealdel. Området lokaliteten
Eidneset tenkes lagt ligger innenfor område for grense for konsekvensutredning av
verneområde av Indre Tysfjord. Det vises til tilsvarende sak jfr Norsk Hummer As sin
konsesjonssøknad om havbeite i indre deler av Hellemofjorden sak 07/986.
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Fuglefjorden er definert i Kystsoneplan hvor ytre del betegnes som FFA område og indre del
betegnes som FFN område. FFA-område er ferdsel, fiske og akvakultur. FFN-område er
fiske, friluftsliv og natur. Det henvises til egen sak vedrørende dispensasjon fra planen for de
indre deler av Fuglefjord.
I følge Kystsoneplanen vil kommunen kunne tilrå konsesjon ved Kjerrskjær, Eidneset – under
forutsetning av lik behandling som gjeldende Norsk Hummer – og ytre del av Fuglefjord
under forutsetning at det politiske miljø godkjenner Rådmannens innstilling i sak om
dispensering. Dersom det politiske miljø ikke godkjenner Rådmannens innstilling i de to
nevnte saker vil kommunen kunne tilrå konsesjon ved Kjerrskjær og Fulgefjord.
Det er kommet inn merknad fra fisker Knut Jakobsen vedrørende konsesjonssøknad fra
Tysfjord Hummer. Jakobsen skriver at lokalitet ved Kjerrskjær er i bruk av flere fiskere –
hvor det fiskes etter sei, kveite og uer. Når det gjelder Eidneset mener Jakobsen at dette er et
gyteområde for sei og torsk. Dette gyteområdet strekker seg fra Mannfjordbotn til Klubben.
Jakobsen vil for øvrig nevne at fiskerne mister områder til oppdrettslokaliteter alt for ofte.
Konsesjonssøknad gjeldende Tysfjord Hummer og Norsk Hummer bør i utgangspunktet
likebehandles i områdene utenfor Kystsoneplanens virkeområde – Eidneset og Hellemofjord.
Imidlertid skiller disse to søknadene seg litt fra hverandre da Tysfjord Hummer ønsker å
benytte ”Hummerhus” som er en fysisk installasjon. I dette tilfellet kan man med begrunnelse
i fysiske installasjoner fraråde konsesjon for havbeite ved Eidneset.
Vedlegg:

Søknad om konsesjon av havbeite

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
rådgiver
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SØKNAD FRA TYSFJORD HUMMER AS OM HAVBEITE LOKALISERT I
FUGLEFJORD
Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
08/873
Saksnr.: Utvalg
28/09
Formannskapet

Arkiv: U43
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune har ingen prinsipielle innvendinger til søknaden om havbeite på
lokaliteten Fugelfjorden under forutsetning av at havbrukevirksomheten skjer innenfor det
området som er avsatt til dette formålet i kommunens kystsoneplan.
Det forutsettes videre at de ulike havbruksaktiviteter ikke kommer i konflikt med hverandre.
Kommunen viser til den at den innerste del av Fugelfjorden er avsatt til område for fiske,
friluft og natur, og at dette området er pekt på som et viktig gyteområde i planens temakart.
Dispensasjon fra kystsoneplanen vil derfor ikke bli innvilget.
Saksutredning:
Ved brev av 25.11.2008, fra Fiskeridirektoratet Region Nordland, fikk Tysfjord kommune
oversendt søknad fra Tysfjord Hummer AS datert 26.08.2008 om havbeite av hummer.
Selskapets kontaktperson er Bård Inge Hansen.
Søknaden gjelder om tillatelse til havbeite på lokalitet Fugelfjorden og omfatter hele fjorden
fra Sørnesholmen/Fugelfjordneset til Fugelfjordbotn.
Det er tidligere gitt konsesjon på dyrking av skjell på to lokaliteter i Fugelfjorden. Disse
konsesjonene innehas av Benoni Skjell AS.
I brev til Tysfjord kommune registrert 28.11.08 påpeker Tysfjord Hummer AS at
havbeitevirksomheten ikke krever noen form for fysiske installasjoner på overflaten eller på
land. Det opplyses videre at det lokale fiskarlaget ved Knut Jacobsen ikke har merknader til
søknaden.
Søkeren hevder også at det ikke drives hummerfiske i det aktuelle området.
Av søknaden med vedlegg framgår det at det skal utsettes hummerhus på sjøbunnen. Disse vil
være av fem forskjellig størrelse, men med en grunnflate på ca. 1 m2 og maksimum høyde er
60 cm. Husene lages av betong og skal fungere som skjulested og høstingsredskap. De henges
opp i en vertikal lenke med tau fra øverste hus til overflaten, eventuelt landtau.
I tillegg vil det legges ut begrodde synketau (lengde ca. 100 m) på sjøbunnen som skal
fungere som fôkilde. Foringstauene ledes opp mot fjæresonen, samles og henges opp i en
felles blåse i overflaten, eller eventuelt bruk av landtau.
Argus Miljø AS har, på oppdrag fra søkeren, foretatt en undersøkelse av havbeitelokaliteten.
Lokaliteten har til dels store mengder stein under laveste lavvann. Det er også områder med
sand/skjellsand, småstein tareskog, tangfjære og en del bergflåg.
Tysfjord Hummer AS planlegger å etablere eget mottak/pakkeri i Kjøpsvik for videre
distribusjon av hummer. Selskapet planlegger videre å etablere og produsere hummeryngel
for havbeite i et eget, lokalt klekkeri på Kjøpsneset industriområde, og med en årlig
produksjonskapasitet på inntil 100 000 hummeryngel. Produksjonen vil basere seg på fangst
av lokal rognhummer, Tysfjordhummer.
Overordnet plan
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I Kystsoneplanen for Tysfjord er ytre del av fjorden, fra Holman og utover fjorden, disponert
for ferdsel, fiske og akvakultur (FFA), mens den indre delen, fra Holman til Fugelfjordboten,
er avsatt til fiske, friluftsliv og natur (FFN).
Søknaden dekker således et sjøareal som det i følge kystsoneplanen ikke skal foregå
havbruksaktiviteter.
Kystsoneplan har status som kommunedelplan og ble utarbeidet og behandlet i henhold til
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. I forbindelse med utarbeidelsen ble det gjennomført
en relativt omfattende prosess med medvirkning fra blant annet lokale fiskere og
fiskeriorganisasjoner. Dette skjedde ved skriftlig henvendelser og åpne møter/folkemøter.
På bakgrunn av blant annet de innspill som framkom i prosessen, ble det utarbeidet et eget
temakart tilknyttet kystsoneplanen. Temakartet viser viktige fiskeplasser,
kaste-/låssettingsplasser og gyteplasser. Opplysninger fra lokale fiskere ble vektlagt spesielt i
utarbeidelsen av temakartet og i arbeidet med plankartets arealdisponering. I avveining
mellom de ulike bruks- og verneinteresser i planområdet, ble det søkt å unngå konflikt
mellom plankartet og temakartet.
Offentlig innsyn
Søknaden har vært lagt ut til offentlig innsyn i henhold til Lov om Akvakultur m/forskrifter.
Innen merknadsfristens utløp kom det inn følgende 3 merknader:
Benoni Skjell AS, brev av 22.12.2008:
Påpeker at konsesjonene vil ligge under Mattilsynets anbefalinger om minsteavstand mellom
havbruksanleggene. Dette vil også kunne gjelde skjellkonsesjonen i Mulbukta.
Ved et eventuelt sykdomsutbrudd vil strømforholdene kunne påvirke skjellproduksjonen og
hindre høstingen.
Jan Karlsen, brev av 12.12.2008:
Peker på at det i Fugelfjorden pågår fiske med garn, line, teiner og annen redskap, og at
fjorden er en viktig fjord for tradisjonelt heimefiske. I Fugelfjorden som i de andre fjordene
fiskes det også hummer. Havbeite vil føre til at generasjoners rettigheter til allmenn og
næringsmessig bruk av fjorden forsvinner.
Karl. G. Karlsen, brev av 16.12.2008:
Merknaden har sammenfallende innhold med merknaden fra Jan Karlsen.
Vurdering:
Kommunens kystsoneplan med tilhørende arealdisponering er en avveining mellom ulike
bruks- og verneinteresser. Endring av formål og formålsgrense bør bare skje på basis av en
rullering av planen med forutgående ny planprosess.
Dispensasjon fra planen så langt det gjelder formålsendring bør derfor unngås.
Vedlegg:
- Søknaden
- Merknadene
Robert Pettersen
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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SØKNAD OM TORSKEKONSESJON HAUKØY
Saksbehandler: Trond Åmo
Arkivsaksnr.:
08/582
Saksnr.: Utvalg
29/09
Formannskapet

Arkiv: U43
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommune tilrår at det gis konsesjon for oppdrett av torsk med lokalitet Haukøy
under forutsetning av at anlegget plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med Benoni
Skjell AS sin konsesjon og at anlegget plasseres slik at det er innenfor FFA området iht
Kystsoneplan.
Saksutredning:
Tysfjord Marin Holding AS har søkt om konsesjon for oppdrett av torsk med lokalitet
Haukøy. Fiskeridirektoratet har sjekket søknaden opp mot naturbasen til Direktoratet for
Naturforvaldning og funnet at den ikke kommer i konflikt med informasjon lagt ut på denne
databasen. Fiskeridirektoratet har videre gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og
bekrefter at søknaden er å anse som komplett. Konsesjonsgebyr er innbetalt. Søknaden har
vært ute til høring i over en måned fra begynnelsen av november 2008 til midten av desember
2008.
Søknadens størrelse er på 3120 tonn MTB og er om ny konsesjon. Konsesjonssøknaden
krever ikke konsekvensutredning siden grensen for konsekvensutredning er på 3600 tonn
MTB. Fiskeridirektoratet kan ikke se at denne søknaden vil ha vesentlig virkning for miljø,
naturressurser og samfunn som gjelder det andre kravet til konsekvensutredning.
Oppdrettsanlegget med fortøyning ligger i følge skisse delvis i flerbruksområde FFA og
utenfor i et uplanlagt område i henhold til Kystsoneplanen for Tysfjord kommune.
Det er innkommet tre merknader til søknaden:
1) Haukøy og omegn Vel
2) Benoni Skjell AS
3) Ane Sofie Tømmerås
Haukøy og omegn Vel skriver i sin merknad at de ønsker at Tysfjord kommune frarår
tildeling av konsesjon ut fra at:








det stadig vinnes ny erfaring med forurensning
villfisk utenfor merdene affiseres av fôret som brukes slik at villfiskens kvalitet kan
forringes
mulighet for sykdomsutbrudd
medisinering av fisk forplanter seg i næringskjeden
Tysfjord har en unik hummerstamme
verdien av eiendommene synker i verdi
de beste fiskeplassene forsvinner

Side 34 av 39

Sak 29/09


det er stor misnøye blant brukere av området mot oppdrett, både fra fiskere og andre
brukere

Benoni Skjell AS skriver i sin merkand at ut fra kart over plassering av anlegget vil
oppdrettsanlegget for torsk komme under 1 km fra deres skjellanlegg ved Haukøyholmen.
Benoni Skjell AS skriver videre at de har tatt i bruk sin konsesjon med 2 strekk á 400 meter
med samlere som tilsvarer 1/3 av det areal som deres konsesjon inneholder. Dersom Benoni
Skjell tar i bruk hele sin konsesjon vil avstanden bli betraktelig mindre. Ut fra mulighet for
sykdomsutbrudd, avstand til sin konsesjon og påvirkning fra annen oppdrett protesterer de
mot en slik tillatelse.
Ane Sofie Tømmerås skriver i sitt brev at hun og hennes familie vil bli i høyeste grad berørt
av et oppdrettanlegg hvor Tysfjord Marin Holding nå har søkt om konsesjon, og at de må ha
rett til å bli hørt i saken. Hun ber i sitt brev å få tilsendt alle relevante dokumenter i saken.
Ut fra Kystsoneplanen vil kommunen kunne tilrå en konsesjon på oppdrett da dette delvis
ligger innenfor FFA området. Dersom kommunen skal tilrå at det gis konsesjon bør anleggets
plassering være plassert slik at det ikke kommer i konflikt med Benoni Skjell as sin konsesjon
for blåskjelloppdrett.
Når det gjelder innholdet i merknaden til Haukøy og Omegn Vel er dette hensyn som
tildelingsmyndighet må ta stilling til. Det som berører kommunens forvaltning er hensyn til
de planer som gjelder – her Kystsoneplan – og om dette er i tråd med planene.
Vedlegg:

Søknad om konsesjon for oppdrett av torsk med lokalitet Haukøy

Robert Pettersen
rådmann
Trond Åmo
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STEDSUTVIKLING FOR DRAGSOMRÅDET
Saksbehandler: Anders Sæter
Arkivsaksnr.:
08/514
Saksnr.: Utvalg
30/09
Formannskapet

Arkiv: L05
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Vedlagte notat danner et godt grunnlag for utarbeidelse av en prosjektplan for stedsutvikling
for Dragsområdet.
Kommunen går i dialog med Nordland fylkeskommune og øvrige aktører med sikte på å
etablere prosjektgruppe og igangsetting av arbeidet snarest mulig.
Prosjektet utføres innenfor rammene av næringspolitiske plan vedtatt i kommunestyret den
30. mars 2009.

Saksutredning:
I forbindelse med Nordlandskonferansen i Bodø den 21. januar , ble det etter initiativ fra
næringssjef i Nordland fylkeskommune Jørn Sørvig, avholdt et uformelt møte om utviklingen
på Drag. Tilstede på møtet var blant annet næringssjef Jørn Sørvig og ordfører Anders Sæter.
Som konklusjon på møtet ble det rettet en henvendelse til Konrad Sætra, Lennart Mikkelsen
og Beate Rahka Knutsen med anmodning om å utarbeide en prinsippskisse for en
stedsutviklngsplan for Dragsområdet. Alle tre tok imot anmodningen og har utført et grundig
og godt gjennomtenkt arbeide. Under utarbeidelsen av prinsippskissen har det vært
kontinuerlig dialog med ordfører og varaordfører.
Vedlegg:
Stedsutvikling for Dragsområde - Prinsippskisse ( ettersendes)
Anders Sæter
ordfører
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Havnesamarbeid i Ofoten
Saksbehandler: Stig Eriksen
Arkivsaksnr.:
07/936
Saksnr.: Utvalg
31/09
Formannskapet

Arkiv: 026 X20
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
1. Tysfjord kommunestyre gir sin tilslutning til at det inngås intensjonsavtale om
interkommunalt havnesamarbeid i Ofoten..
2. Tysfjord kommunestyre anbefaler at forprosjektet også omfatter utredning om
organisering av samarbeidet.
3. Tysfjord kommunes kostnader til forprosjektet forutsettes inndekt i
budsjettregulering nr. 2 i 2009.
4.
Saksutredning:
Narvik havn har initiativ til å utrede et interkommunalt havnesamarbeid i Ofoten. Den
28. januar dette år ble det avholdt et informasjonsmøte der 5 kommuner var
representert, og det ble uttrykt en positiv interesse for et videre arbeid knyttet til
havnesamarbeid i Ofotenregionen.
Det er flere utfordringer havne- og transportsektoren står overfor:









Fremtidens havnetilbud må utformes i et samarbeid mellom myndigheter og
næringsliv.
Beredskaps- og sikkerhetsmessige forhold (bl a ISPS-krav) vil stå sentralt i
vurderingen av ulike havnetilbud knyttet til innen/utenriks trafikk.
Nye rammebetingelser knyttet til ny havne- og farvannslov, Nasjonal
Transportplan (NTP), forholdet sjø/land-transport og utfordringer på
miljøsiden som følge av dette.
Regionale, samordnede havnetilbud kan åpne for nye driftsmodeller.
Krav til øket fleksibilitet og markedstilpasning ved prissetting av havnens
tjenester.
Utviklingstrekk i forholdet sjø/land.
Havnen/terminalen må ses i en større sammenheng som godsfordeler mellom
sjø/bane/veg.

De offentlige havnene i Norge er kommunale og på en del steder er det inngått
interkommunalt samarbeid. Faktorene som er tillagt vekt er i hovedsak:









Næringslivets valg av transportmåte/havn
Havne/infrastruktursituasjonen i regionen
Utviklingspotensialer sjø/land
Kostnadssiden (Avgifts/gebyrforhold, prissetting av tjenester)
Eksisterende samarbeidsrelasjoner og samarbeidsvilje
Organisering av planprosessene
Fordeling av oppgaver/spesialisering mellom havner og kommuner
Organisering av samarbeidet og informasjonsflyten
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Hensikten med havnesamarbeid er blant annet for effektivisering,
kapasitetsutnyttelse og næringsutvikling.
Det vil være en viktig oppgave å få belyst de muligheter og konsekvenser som et
havnesamarbeid vil ha for den enkelte samarbeidskommune og Ofotenregionen.
Narvik Havn påtar seg prosjektlederansvaret i utredningen/oppstartsfasen. Dette
omfatter:










Sikre tilbakemelding/signerte intensjonsavtaler fra kommunene om interesse for å
delta i arbeidet med å utrede mulighetene for et havnesamarbeid i Ofoten.
Orientere/oppdatere næringslivet/næringsforeninger om prosjektarbeidet og –
prosessen.
Utarbeidelse av arbeidsopplegg og tidsplan for forprosjektet i samråd med
partene.
Møteinnkallinger/Referater.
Kostnadsoppfølging.
Informasjonsspredning.
Rapportering og oppfølging mot samarbeidskommunene – myndighetssiden og
næringslivet.
Hovedkontakt mot KPS/ekstern konsulent.
Sluttrapportering – For behandling i kommunene.
Vurdering
Å legge til rette for å utvikle bedre tilbud for brukerne innen havnesektoren bør være
et viktig politikkområde for Tysfjord kommune, det vises spesielt til fiskeri- og
havbruksnæringen, industrisektoren og lokalbefolkningen. Rådmannen ser det som
naturlig å utvikle et samarbeid også innefor reiselivsnæringen og havnesektoren.
Rådmannen er positiv til at Tysfjord kommune deltar i forprosjektarbeidet
vedrørende et havnesamarbeid i Ofoten. Et regionalt havnesamarbeid kan legge til
rette for gode samferdselsløsningener, styrke og videreutvikle næringslivet, samt å
legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
Rådmannen understreker at utredningen også må gjennomgå premisser for
miljøpolitikk, herunder miljømessige gode løsninger, for havnesektoren.
Når det gjelder spørsmålet om organisering anbefaler rådmannen at både
interkommunalt samarbeid og vertskommunesamarbeid utredes.
Tysfjord kommunes andel av utredningsarbeidet vil koste inntil kr. 18.000 (med 50%
eksternt tilskudd) og inntil kr. 36.000 (uten 50% eksternt tilskudd), gitt at alle
kommuner deltar.
Robert Pettersen
rådmann
Stig Eriksen
Prosjektleder
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GODKJENNING AV VAKANTE STILLINGER FOR UTLYSNING
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/195
Saksnr.: Utvalg
32/09
Formannskapet

Arkiv: 411
Møtedato
20.04.2009

Rådmannens innstilling:
Stillinger som oppført godkjennes for utlysning og tilsetting.
Saksutredning:
I kommunestyrets møte den 30.03.2009 ble delegasjonsreglementet endret, blant annet med
tillegg av et nytt pkt:
Alle vakante stillinger skal behovsprøves for formannskapet før de eventuelt utlyses.
Administrasjonen ber om at følgende stillinger behovsprøves:
For barnehageåret 09/10 vil Pæsatun barnehage pr. 6/4 ha bruk for: 1,2 pedagogstilling og 1,0
assistentstilling.
Dette er stillinger rundt barn med sæskilte behov som det ligger enkeltvedtak bak. De nevnte
stillinger ligger i budsjett 2009. Det tilsettes i disse stillingene fra barnehageår til nytt
barnehageår. Det kan bli endringer i behovet avhengig av utredninger fra andre
samarbeidsinstanser.
I tillegg har Samisk SFO ved Drag barnehage 40% stilling som levende ordbok.
Pleie- og omsorg øst (Kjøpsvik)
2x100% stillinger som hjelpepleier p.t sykehjemmet.
1x 43,66% stilling som hjelpepleier p.t. sykehjemmet.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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