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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1208    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 76/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 18.12.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet er satt opp til mandag 18.12.17. Innkalling og sakspapirer skal være 

tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato, innen 8.12.17. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1209    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 77/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 18.12.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet er satt opp til mandag 18.12.17.  

Rutinemessig er foreløpig saksliste oversendt ordfører for godkjenning, og skal sakspapirer 

være tilgjengelig for utvalgsmedlemmene 10 dager før møtet, senest 8.12.17.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1210    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 78/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøte 17.10.17. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av ordfører Stine Akselsen før saksprotokoll ble publisert 

den 18.10.17. 

 

 

Vurdering: 
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BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/960    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 115/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 79/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene. 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjett i budsjettskjema 1A+B og 2A+B som 

årsbudsjett for 2018 (jfr økonomireglementet.) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,75 mill.til  V/A investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for videreformidling fra husbanken. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale for V/A arbeider i 2019 på 

inntil 4,0 Mill 

7. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene. 

8. Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprogram som skal ha som mål å 

redusere de årlige utgiftene med 2,0 Mill årlig i perioden 2019-2024.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 115/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene. 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjett i budsjettskjema 1A+B og 2A+B som 

årsbudsjett for 2018 (jfr økonomireglementet.) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,75 mill.til  V/A investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for videreformidling fra husbanken. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
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6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale for V/A arbeider i 2019 på 

inntil 4,0 Mill 

7. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene. 

8. Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprogram som skal ha som mål å 

redusere de årlige utgiftene med 2,0 Mill årlig i perioden 2019-2024.  

 

 

 

Vedlegg: 

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 

SKRIV FRA NORSK SYKEPLEIERFORBUND - LEBESBY 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommuneøkonomien i Lebesby strammer seg til.  Det er usikkerhet knyttet til den statlige 

finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer.  I forslaget til statsbudsjett for 2018 

er en forsmak på det som kommer. Det gjort en rekke endringer som rammer småkommuner 

generelt og vår kommune spesielt. Det største grepet er forslaget om endringer i hva som skal 

inngå i takstgrunnlag for verk og bruk, bortfall av eiendomsskatt på kraftlinjer, teleanlegg o.l . 

Rådmannen anslår at kommune vil få et inntektsbortfall på >3 Mill årlig når innføringsfasen 

på 5 år er over.  I tillegg øker behovene innenfor deler av vår kjernevirksomhet. Som kjent har 

vi også hatt store investeringer de siste årene.  Derfor foreslår rådmannen at investeringene 

bremses kraftig de neste årene. Det anbefales på det sterkeste at en ikke gjør låneopptak ut 

over startlån og lån til tiltak innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden. 

 

Vi vil i 2018 betale 14,37mill i renter og avdrag.  Det er videre lagt opp til et netto 

driftsresultat på 3,42 Mill noe som er 1,78%  av driftsinntektene på 191,62 Mill 

 

Det er foreslått nye investeringer innenfor selvkostområdet, på til sammen 4,75 Mill som 

finansieres ved låneopptak og 2,0 Mill i Startlån. I tillegg er det foreslått investeringer for til 

sammen 2.3 Mill som finansieres ved overføring fra drift. 

 

Vurdering: 

Kommuneøkonomien blir strammere i årene som kommer. Vi må ta inn over oss de signaler 

som gis om kommuneøkonomien fremover. De er ganske så entydige fra dagens regjering om 

at veksten i offentlig sektor ikke kan fortsette slik den har vært de siste årene. 

 

Rådmannen legger fram et budsjett som er basert på den driften vi har i 2017. På grunn av 

innstrammingen vi må gjøre er det fremmet en tiltaksliste som viser hvilke tiltak rådmannen 

anbefaler for å få budsjettet i balanse med et netto driftsresultat omtrent som anbefalinga fra 

Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Denne gang ligger det reduksjon i stillinger på tiltakslisten. 

Slike tiltak har det ikke vært nødvendig å gjøre på mange år. Det er viktig å ivareta 

medarbeidere som blir berørt på en god måte dersom tiltakene vedtas.  

 

Kommentarer til de enkelte tiltak finnes i tiltaksrapporten.  
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Rådmannen foreslår videre at det iverksettes et «omstillingsprogram» med mål å fremme tiltak 

for driftsreduksjoner på 2 Mill årlig i perioden 2019-2024. Dette for å imøtekomme 

reduksjoner i eiendomsskatteinntektene og skape rom for nødvendige investeringer.  
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KOMMUNALE AVGIFTER 2018 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 17/1118    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 116/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 80/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 
Vannavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for vann  i 2018. 

      

Avløpsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for avløp i 2018. 

      

Renovasjonsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for renovasjon. Gebyr for slamtømming 

økes med 3 % til følgende satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Tømming av slam inntil 5 m³ 3 006,11 3 757,64 

- Pr. m³ (5-20 m³) 581,05 726,31 

- Pr. m³ (20-100 m³) 509,37 636,72 

- Utrykning pr. gang næring/kommune 706,47 883,09 

      

Avgift for feiing og kontroll:     

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10 %, til følgende 

satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Feiing pr. pipeløp 698,35 872,94 

Kontroll pr. bygg 782,66 978,33 

      

Diverse varer og tjenester:     

Lebesby kommune vedtar at prissetting av diverse varer og tjenester fra Anleggsdrift 

og Bygningsdrift fastsettes av administrasjonen. Prissettingen skal ikke medføre at 

kommunen driver konkurrerende virksomhet mot lokale næringsaktører. 
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Husleie boliger og andre utleiebygg:     

Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger, kulturbygg og andre 

utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale 

avgifter, samt økning til gjengs leie og i forhold til kostnader for drift av bygninger. 

Økning av leiepriser for boliger skal være i samsvar med Husleieloven. 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere husleie i henhold til ovennevnte forhold når 

det er aktuelt. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 116/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
Vannavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for vann  i 2018. 

      

Avløpsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for avløp i 2018. 

      

Renovasjonsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for renovasjon. Gebyr for slamtømming 

økes med 3 % til følgende satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Tømming av slam inntil 5 m³ 3 006,11 3 757,64 

- Pr. m³ (5-20 m³) 581,05 726,31 

- Pr. m³ (20-100 m³) 509,37 636,72 

- Utrykning pr. gang næring/kommune 706,47 883,09 

      

Avgift for feiing og kontroll:     

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10 %, til følgende 

satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Feiing pr. pipeløp 698,35 872,94 

Kontroll pr. bygg 782,66 978,33 

      

Diverse varer og tjenester:     
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Lebesby kommune vedtar at prissetting av diverse varer og tjenester fra Anleggsdrift 

og Bygningsdrift fastsettes av administrasjonen. Prissettingen skal ikke medføre at 

kommunen driver konkurrerende virksomhet mot lokale næringsaktører. 

  

Husleie boliger og andre utleiebygg:     

Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger, kulturbygg og andre 

utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale 

avgifter, samt økning til gjengs leie og i forhold til kostnader for drift av bygninger. 

Økning av leiepriser for boliger skal være i samsvar med Husleieloven. 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere husleie i henhold til ovennevnte forhold når 

det er aktuelt. 

 

Vedlegg: 

Kommunale avgifter 2017 

 

Vurdering: 

Vann, avløps og renovasjonsavgift ligger i overkant av 100 % selvkost og bør ikke økes. 

Avgift for tømming av slam bør økes med 3 % for å oppnå 100 % selvkost. 

Det forventes økte kostnader for feiertjenesten og gebyret for denne tjenesten bør økes med 10 

%. 

Priser på øvrige tjenester bør fastsettes av administrasjonen. 
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GEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG 

MATRIKKELLOVEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 17/1117    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 117/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 81/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar endring av «Gebyrregulativ 2018 plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven» med en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 2018. 

Gebyrer etter Matrikkelloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivå. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 117/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar endring av «Gebyrregulativ 2018 plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven» med en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 2018. 

Gebyrer etter Matrikkelloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivå. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Forslag til gebyrregulativ 2018 Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Det er ikke foretatt noen endringer av struktur eller innhold i forhold til oppsettet for 

gebyrregulativ for plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. 

 

Vurdering: 

I vedlagte forslag til gebyrregulativ for 2018 er det foreslått en økning av prisene etter plan- 

og bygningsloven med 10 % for 2018. For gebyrer etter Matrikkelloven er det ikke foreslått 

økning av gebyret for 2018, men gebyret beholdes på 2017 nivå. 

 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 14.12.2016 i saksnr PS 72/16 at gebyrene for plan- 

og bygningsloven (Byggesaksgebyr) og Matrikkelloven (Oppmålingsgebyr) skulle økes opp 

mot 75 % selvkost. 
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Foreløpige prognoser for 2017 viser et resultat for plan- og bygningsloven på 52 % selvkost 

og Matrikkelloven på 64 % selvkost. 

 

Budsjett utsiktene for 2018 viser en antatt fordeling med plan- og bygningsloven på 58 % 

selvkost og Matrikkelloven på 94 % selvkost. 

 

Det at prosenten for selvkost svinger såpass mye er at disse er helt avhengig av lovendringer 

og antall søknader inn til kommunen. Det at enn ikke klarte å oppnå 75 % i 2017 henger 

sammen med at innenfor byggesak er det gjort sentrale endringer i lovverket som medfører at 

flere mindre byggetiltak som tidligere var søknadspliktig er unntatt og kommunen får således 

ikke betalt for disse. Antall innkommende søknader vil også ha betydning for den inntekt 

kommunen får og hvordan selvkosten blir. 

 

På bakgrunn av ovenstående og vurderinger av budsjett for 2018 anbefales det at 

kommunestyret vedtar en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 

2018. Gebyrer etter Matrikkeloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivået.   
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FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: M88  

Arkivsaksnr.: 16/1731    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 118/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 82/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar at administrasjonen gis myndighet til å inngå avtale med annen 

feiertjeneste for å påse at kommunens plikter etter Brann- og eksplosjonsloven § 11 og 

forskrift om brannforebygging § 17. 

 

Kostnadene i forbindelse med feiing/ tilsyn dekkes av selvkost gjennom kommunens 

gebyrregulativ iht. Brann- og eksplosjonsloven § 28.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 118/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar at administrasjonen gis myndighet til å inngå avtale med annen 

feiertjeneste for å påse at kommunens plikter etter Brann- og eksplosjonsloven § 11 og 

forskrift om brannforebygging § 17. 

 

Kostnadene i forbindelse med feiing/ tilsyn dekkes av selvkost gjennom kommunens 

gebyrregulativ iht. Brann- og eksplosjonsloven § 28.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har inntil 1. januar 2017 hatt muntlig avtale med feiertjenesten i Gamvik 

kommune og bistand for feiing av piper for bolighus i Lebesby kommune. På bakgrunn av ny 

revidering av Forskrift om brannforebygging, ikrafttredelse 1.1.2016, har Gamvik kommune 

informert om at de ikke vil kunne bistå Lebesby kommune med feiing etter 1.1.2017. 
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Bakgrunnen for at dette skjer er at ny forskrift har endret grunnlaget for hva som skal feies av 

piper. Tidligere var det kun boligpiper som lå under kravet om kommunal feiing, men dette er 

nå endret til å gjelde for at alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, bli feiet 

ved behov. Dette betyr at alle fritidsboliger med fyringsanlegg nå skal også feies. 

 

Gjeldende regelverk: 

Følgende regelverk styrer feiertjenesten. 

 

BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 

§ 11 pkt. h) 

Brannvesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

§ 28 Gebyr m.m. 

Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyrer til dekning av utgiftene 

forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne 

loven.  

 

Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

 

Om renteplikt ved sen betaling av avgifter eller gebyr ilagt i medhold av 

forskrift etter første og annet ledd gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om 

eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende.  

 

Krav gitt eller gebyr etter paragrafen her er tvangsgrunnlag for utlegg, og kan 

innkreves av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

 

FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING 

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til 

oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en 

faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og 

brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til 

egent sted. 

 

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir utført tilsyn med fyringsanlegg 

som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir 

ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning 

til fyringsanlegget. 

 

FORSKRIFT OM ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV BRANNVESEN 

§ 7-4 Feiersvenn 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om brannforebyggende tiltak 

og tilsyn skal utføres av personell som innehar svennebrev i feiefag eller 

tilsvarende kvalifikasjoner. 

 

Konsekvenser for folkehelse: 
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Brann i bygning får store konsekvenser for folkehelsen til de som blir berørt av boligbrann og 

deres nærmeste. Feiing og tilsyn med piper, ildsted og slokkemiddel er godt forebyggende 

tiltak for å unngå boligbrann. 

 

Konsekvenser for beredskap: 

Gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en viktig beredskapsmessig 

brannforebyggende tiltak. 

 

Konsekvenser for drift: 

Da kommunens tidligere avtale med Gamvik kommune er borte så vil dette medføre at driften 

må legges opp på nytt. Dette medfører at enn må ta stilling til om kommunen skal utføre 

denne tjenesten selv eller sette denne bort til ny aktør. Dette vil kunne medføre en økning i 

utgiftene for feiertjenesten, men dette skal inngå i selvkost slik at en eventuell økning vil 

medføre endringer på kommunens feieravgift til innbyggerne.  

 

Vurdering: 

Pr. dags dato har ikke Lebesby kommune en oppegående feiertjeneste til kommunens 

innbyggere. For å avhjelpe litt på situasjonen har kommunen inngått avtale med Porsanger 

brann og redning ved feiertjenesten om feiing av ca. 300 fyringsanlegg i boliger sommeren 

2017. Formålet er å ta de piper i boliger som det er lenge siden har blitt feiet. 

 

Lebesby kommune må nå ta stilling til hvordan vi skal organisere driften av feiertjenesten 

fremover. Vi ser for oss tre alternative løsninger: 

 

1. Ansettelse av egen feier for å gjennomføre lovpålagt oppgave. 

2. Gjennomføring av anbudsrunde for feiertjenesten i kommunen. 

3. Inngå avtale med annen feiertjeneste for å tilfredsstille lovpålagt oppgave. 

 

1) Ansettelse av egen feier. 

Lebesby kommune har i dag ingen kvalifiserte feiersvenn i kommunen. Dette betyr at 

vi er avhengig av at det ansettes en person med nødvendige kvalifikasjoner. 

Kommunen har heller ikke utstyr for gjennomførelsen av den praktiske delen av 

arbeidet (Bil, snøskuter, feiekoster, personlig verneutstyr m.m.). Kommunen innehar 

dataverktøy i forhold til den administrative delen av arbeidet (DM feiing). 

 

Dette betyr at dersom Lebesby kommune skal utføre denne tjenesten selv så må det 

gjennomføres større investeringer for å starte opp dette arbeidet. 

 

Lønnskostnader m/ pensjon kr. 700 000,- 

Bil, snøskuter :  kr. 350 000,- 

Utstyr:    kr. 150 000,- 

 

 

SUM:    kr. 1 200 000,- 

 

Kostnader i forbindelse med tjenesten er etter selvkost og fordeles således ut på 

innbyggeren i kommunen.  

 

2) Utleggelse av feiertjenesten på anbud. 
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Dersom kommunen skal legge ut oppdraget på Doffin i forhold til en 

anbudskonkurranse vil dette kunne medføre kostnader dersom dette blir utført av 

konsulent (ca. kr 175 000,-). Alternativt kan dette gjøres av egne ansatt. Dersom egne 

ansatte skal gjennomføre anbudskonkurransen vil dette medføre at det går utover andre 

arbeidsoppgaver til den ansatte. 

 

3) Avtale med annen feiertjeneste. 

Kommunen inngår avtale med annen feiertjeneste som bistår kommunen i forhold til 

utførelse av feiing i kommunen. Denne feiertjenesten utfører den praktiske delen av 

feiingen, samt den administrative delen av tjenesten frem til utstedelse av pålegg. 

Dersom en fyringsenhet skal pålegges utbedring så må dette gjøres av brannsjefen i vår 

kommune og medfører at personell i kommunen må ta denne delen av arbeidet. 

 

Dette alternativet blir tilsvarende den kommunen har hatt med Gamvik kommune. 

Lebesby kommune må her stå for en fast avgift pr. pipe i kommunen, samt utgifter til 

transport, kost, losji m.m.   

 

Av matrikkelen fremgår det at i Lebesby kommune har vi registrert ca. 584 boligbygninger og 

ca. 578 fritidsbygninger. Dette gir ca. 1 162 bygninger med fyringsanlegg som skal feies. Av 

registreringene fra tidligere feiinger fremgår det at ca. 80 løp er fritatt/ plombert i tillegg er ca. 

17 ildsteder fritatt/ plombert. Disse vil ikke ha feiing, men har krav til tilsyn for å påse at disse 

ikke er tatt ulovlig i bruk. 

 

Dette betyr at Lebesby kommune har ca. 1 082 piper som skal feies og ca. 1 162 piper/ ildsted 

som skal føres tilsyn med. Totalt utgjør dette ca. 2 244 bygninger som det skal utføres feiing/ 

tilsyn med i kommunen. 

 

Kommunen kan velge å plassere feiertjenesten hos personer eller virksomheter utenfor 

kommunen. Kommunen har likevel ansvar for at pliktene blir oppfylt, og bare kommunen har 

myndighet til å fatte vedtak om pålegg. Kompetansekravene i forskrift om organisering og 

dimensjonering av brannvesenet § 7-4 gjelder for alle som utfører feie- og tilsynstjenester på 

vegne av kommunen. Feierfaget bygger på grunnkurs i tekniske byggfag i videregående skole 

med tre års læretid i bedrift.  

 

De alminnelige kravene til kartlegging, planlegging og gjennomføring av tiltak gjelder også 

for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Disse oppgavene skal dermed inkluderes i den 

generelle organiseringen av det forebyggende arbeidet. 

 

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og 

bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel 

på vurderingskriterier for risiko. 

 

Det bør lages rutiner for planlegging og gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Feiing og tilsyn skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Det kan være formålstjenlig 

å fastsette lokale vurderingskriterier for prioritering av feiing og tilsyn. 

 

Feieren er ikke fritatt fra arbeidsmiljølovens regler grunnet arbeidets korte karakter på hvert 

hus eller bygning. 
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Vurdering (risikoanalysen) av atkomst opp til og på taket til den enkelte huseier er 

arbeidsgivers ansvar. Dette innebærer at alle fyringsanlegg må få en egen vurdering av 

atkomsten til og på taket er tilfredsstillende eller ikke. 

 

Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted 

eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Her har kommunen en mulighet til å 

samle inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget enklere, 

herunder beskrivelse av endringene, samt ildstedets type og fabrikk. 

 

Forskrift om brannforebygging regulerer ikke hvordan et eventuelt gebyr skal innkreves. Det 

er opp til kommunen hvorvidt den ønsker å ha samme gebyrsats for alle, eller om man ønsker 

differensiere størrelsen avhengig av hyppighet, fyringsanlegg, boligtype eller lignende. 

Kommunen samlede gebyrinntekter kan kun dekke de utgiftene kommunen har for å utføre 

tjenesten – det såkalte selvkostprinsippet. Det er kun anledning til å kreve gebyr for 

gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

Dersom kommunen ansetter egen feier i 100 % stilling vil kommunen være avhengig av årlige 

inntekter fra innbyggerne for å lønne stillingen. I vedlegg er det satt opp et eksempel for pris 

dersom de årlige kostnadene til lønn og utgifter utgjør en sum på kr. 818 167,- i året for 

feiertjenesten. Dette vil utgjøre en pr. pr. enhet på kr. 1 823,-. Prisen er her satt lik for både 

feiing og tilsyn. Det betyr at hver husstand vil bli krevd hvert 4 år for kr. 1 823,- i Feiing og 

kr. 1 823.- i Tilsyn. Totalt kr. 3 646.- for feiing og kontroll av fyringsanlegg.  

 

I sesongen 2017 inngikk Lebesby kommune avtale med Porsanger kommune (Brann- og 

Redning) om feiing av fyringsanlegg for de boliger som det var 4 år siden sist det ble feiet. 

Totalt ble 305 varslet om feiing og det ble utført 62 feiinger, 1 tilsyn og de resterende 242 ble 

ikke feiet. Dette arbeidet kostet kommunen ca. kr. 180 000,- inkl. MVA. Dette utgjør en 

snittpris på ca. kr. 590 pr fyringsenhet.  

 

Kostnadene som kommunen har hatt med feiing i 2017 er kun rent feier oppdrag. Dersom 

kommunen inngår en avtale med annen feiertjeneste må det også iberegnes at det i startet vil 

være større utgifter i forbindelse med utførelse av kartlegging av fyringsenheter, planlegge 

gjennomføringen og ikke minst utføre risikovurdering av alle fyringsenheter iht. lovverket. 

 

Fordelene med å ha egen feier er at ordningen blir mer flexibel og kommunen innehar full 

kontroll av arbeidsdagen, samt at ressursen er tilgjengelig innad i organisasjonen ved behov. 

Ulempene er at tjenesten medfører ekstra kostnader i form av årlige utgifter og innvesteringer 

spesielt i starten. 

 

Dersom kommunen baserer seg av innleid feiertjeneste vil ulempene være at dette bli mindre 

flexibel og kommunen er avhengig av situasjonen hos det innleide foretaket. Fordelene er at 

kommunen ikke trenger å gjennomføre store investeringer og utgifter/ ansvar for en ansatt 

feier. 

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal 

inngå avtale med annen feiertjeneste for å utføre lovpålagt feiing og tilsyn i Lebesby 

kommune. 
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 17/1110    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 119/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 83/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 2 å skrive ut 

eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2018 som følger: 

 

1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i hele kommunen jf.esktl §3 a) 

b. Verk og bruk i hele kommunen  

c. Fritidsboliger i hele kommunen 

 

2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 

 

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 

 

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2018– 25.05.2018 – 

    25.08.2018 og 25.11.2018 – jf. esktl. § 25 

 

5. Eiendomsskattetakstene for 2018 blir fastsatt med takstene for 2017 som basis, 

    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 

 

6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 

    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018 – jf. esktl. § 10 

 

7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 

    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 

    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 119/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 2 å skrive ut 

eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2018 som følger: 

 

1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i hele kommunen jf.esktl §3 a) 

b. Verk og bruk i hele kommunen  

c. Fritidsboliger i hele kommunen 

 

2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 

 

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 

 

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2018– 25.05.2018 – 

    25.08.2018 og 25.11.2018 – jf. esktl. § 25 

 

5. Eiendomsskattetakstene for 2018 blir fastsatt med takstene for 2017 som basis, 

    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 

 

6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 

    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018 – jf. esktl. § 10 

 

7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 

    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 

    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettbehandlingen, hvert år fastsette hvilke satser 

og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. 

 

 

Vurdering: 

Det foreslås ingen endringer i eiendomsskatten for 2018. Det forventes at klagesaker etter 

utskrivingen i 2017 er avklart før eiendomsskattelisten legges ut 1/3 2018. 

 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 er det foreslått omfattende endringer i 

eiendomsskatten for verk og bruk. Hele det utskrivingsalternativet skal utgå, og utskrivingen 

som da gjelder for de som i dag er under verk og bruk vil være næringseiendommer. Det betyr 

at dersom dette blir vedtatt så må vi retaksere disse eiendommene. Maskiner og utstyr skal da 

skilles fra selve bygningen. Skatten på maskiner og utstyr skal trappes ned over 5 år, mens 

selve bygningen får ordinær eiendomsskatt. Ved en slik vesentlig endring i kategoriene vil vi 

foreslå at alle næringseiendommer takseres på nytt. Det vil komme en egen sak på dette 

dersom forslaget vedtas av stortinget.  

 

 

 



  Sak  84/17 

 

Side 1 av 68   

SALG AV LAGERBYGG 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 17/1116    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 120/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 84/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å avhende Strandvegen 95 (Gnr 36 Bnr 

245) gjennom direktesalg til dagens leietaker av «lecabygget» 

 

2. Det forutsettes at eiendommen ikke avhendes til under takstverdi. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 120/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å avhende Strandvegen 95 (Gnr 36 Bnr 

245) gjennom direktesalg til dagens leietaker av «lecabygget» 

 

2. Det forutsettes at eiendommen ikke avhendes til under takstverdi. 

 

 

 

Vedlegg: 

Sak 15/842 

Brev fra Havnefogden 

 

 

Faktaopplysning: 

Det har vært oppe sak om salg av denne eiendommen tidligere i sak 15/842, det ble da fattet 

følgende vedtak i pkt 2: 

 
1. Salg av kai i Seivika utsettes til et alternativ foreligger. 

2. Avhending av Strandvegen 95 gjøres ikke inntil videre. Vi ber havnefogden utrede 

saken bedre med sikte på å få fram kostnader vedrørende reparasjon og vedlikehold, 

dagens utleieinntekter, og framtidig muligheter for bruk av arealer til næringsformål. 

 

Eiendommen har vært utleid til dagens leietaker(e) siden sist saken var opp til politisk 

behandling. 



  Sak 84/17 

 

 Side 2 av 68   

 

 

Vurdering: 

 

Havnefogden har vurdert bruken av eiendommen på nytt og skriver i brev av 9/11 at en 

avhending til dagens leietaker vil være i tråd med kommunens strategiske og målrettede 

satsing på fiskeri som hovednæring.  

 

Rederiet som leier der i dag investerer i nytt og større fiskefartøy, og ønsker å ha Kjøllefjord 

som sin base. Men rederiet trenger lagerplass for å støtte opp under sin virksomhet. 

 

Eiendommen med tilhørende kai (trekaia) bør etter rådmannens vurdering avhendes til en 

kjøper som driver fiskeri som næring. Det gjør dette rederiet, og det vil være et godt 

næringsmessig trekk av kommunen å gjøre dette som et direktesalg, forutsatt at en oppnår 

takstverdien på eiendommen. 
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ORDNING FOR FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER 

FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 056  

Arkivsaksnr.: 17/1007    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 121/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 85/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre slutter seg til finansieringsordningen og vil bidra med et 

engangsbidrag på kr 20.- pr innbygger. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 121/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre slutter seg til finansieringsordningen og vil bidra med et 

engangsbidrag på kr 20.- pr innbygger. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Digitaliseringsstrategien setter retning og mål for KS’ og kommunenes og 
fylkeskommunenes arbeid frem mot 2020. Helt avgjørende for å nå målene om økt 
digitalisering er at vi innad i sektoren samarbeider og samordner innsatsen. Et viktig 
delmål for en mer samordnet kommunal sektor er å etablere digitale fellesløsninger. 
Å finansiere disse er hovedformålet med den nye finansieringsordningen. 
 
Sammen med KommIT-rådet har KS det siste halvåret arbeidet med å få på plass en slik 

finansieringsordning. Hovedstyret i KS har gitt sin tilslutning til å invitere alle kommuner og 

fylkeskommuner til bidra med et engangsbeløp. Saken ble behandlet 15. august. 

Finansieringsordningen er også behandlet i fylkesrådmannskollegiet og en rekke fylkesstyrer 

og rådmannsutvalg . 

 

Det har vært og er en god dialog om ordningen mellom kommunal sektor og staten. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 

millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/233144
http://www.ks.no/contentassets/96c57de1cadc41469b112971745d0960/saksunderlag-til-utvalgsbehandling.pdf
http://www.ks.no/contentassets/96c57de1cadc41469b112971745d0960/saksunderlag-til-utvalgsbehandling.pdf


  Sak 85/17 

 

 Side 2 av 68   

 

KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbynettverket og de ti største kommunene har 

signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner. 

 

For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at vi reiser 

tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp 

på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner og 5 kroner per innbygger for 

fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere 

ca. 250 millioner kroner. 

 

 

Hvorfor bør kommuner og fylkeskommuner bli med? 

 

Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. 

Ved å utvikle løsninger sammen, får vi bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles. En 

annen fordel er at mange vil stå sammen om videreutviklingen og forvaltningen, noe som vil 

forlenge levetiden til løsningene. 

 

Dette er også en mulighet for kommunal sektor å vise at vi står sammen om digitalisering, og 

at vi fremover vil ta en ny og sterkere rolle i samarbeidet med leverandører og staten. En er 

avhengige av at flest mulig bidrar med engangssummen neste år for å utløse alle midlene fra 

KMD. Det vil gi ordningen nødvendig kapital slik at den blir kraftfull og bærekraftig. 

Når vår kommune har bidratt med engangssummen, vil vi få tilgang til alle løsningene som 

blir utviklet gjennom ordningen. Det er opp til hver enkelt hvilke løsninger man vil ta i bruk. 

 

Hvordan fungerer ordningen? 

 

Når ordningen er etablert, skal den være selvfinansierende. Det vil si at utbetalinger fra 

finansieringsordningen til felles kommunale digitaliseringsprosjekter skal tilbakeføres når 

løsningene tas i bruk. De kommunene og fylkeskommunene som tar løsningen i bruk, vil dele 

på denne kostnaden. På denne måten fordeles finansieringsansvaret og -byrden på et 

fellesskap, samtidig som det opprettholdes kapital i finansieringsordningen til utvikling av nye 

fellesløsninger. 

 

Tildelingen fra KMD forutsetter at ordningen følger disse overordnede prinsippene: 

 Ordningen skal finansiere utviklingen av felles digitaliseringsprosjekter i kommunal 

sektor. 

 Ordningen skal forvaltes av KS. 

 Prosjekter som kvalifiserer til ordningen, vil behandles og prioriteres av KommIT-rådet og 

skal være til nytte for alle kommuner og/eller fylkeskommuner. 

 Utviklingskostnadene som ordningen finansierer, skal tilbakebetales når løsningene tas i 

bruk. 

 Ordningen skal være selvfinansierende og bærekraftig etter selve etableringen. 

 Løsninger som er utviklet med finansiering fra ordningen, kan kun tas i bruk av 

kommuner og fylkeskommuner som har bidratt med et engangsbeløp. 

 

Målet er at ordningen skal være på plass i løpet av høsten og virke fullt ut i 2018, og KS er i 

gang med å utrede hvordan den skal fungere i praksis. Dette skjer i samarbeid med 

fagpersoner og rådmenn fra både fylkeskommuner og små og store kommuner. 
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Det samlede finansielle behovet etter 2017/2018 er i dag vanskelig å anslå. Derfor vil KS, 

sammen med medlemmene og KommIT-rådet, gjennomføre årlige vurderinger og 

evalueringer av ordningen. I tillegg vil KS opprettholde et interessepolitisk trykk mot staten 

for å sikre statlig medvirkning og utvikling av virkemidler som sikrer økt gjennomføringskraft 

og styrket digitalisering i hele offentlig sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har ikke kapasitet, kompetanse eller finansiell mulighet til å utvikle egne 

løsninger. Det er derfor et godt initiativ som er tatt fra KS, og en god måte å utvikle nye 

digitale tjenester på. Vi har i dag tatt i bruk «Svar UT» som er utviklet av KS, det er et 

eksempel på em velfungerende løsning som er utviklet i fellesskap og som mange bruker.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunen bidrar med kr 20.- pr innbygger som et engangsbeløp.  
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BUDSJETTREGULERING 2017 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/531    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 122/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 86/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følende budsjettregulering - investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

4-hjuling teknisk:             

7001 02100 335 Anleggskostnad        100 000           83 000  -17 000 

              

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7007 04290 325 Mva        250 000                   -    -250 000 

7007 07290 841 Mva 
      -250 
000                   -    250 000 

              

Legekontor Lebesby:             

7303 02300 241 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7303 04290 241 Mva        250 000                   -    -250 000 

7303 07290 841 Mva 
      -250 
000                   -    250 000 

              

Vann & Avløp 

Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad     2 261 000  1 500 000 -761 000 

7404 02300 353 Anleggskostnad     1 979 000  979 000 -1 000 000 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad     3 585 000  4 085 000 500 000 

7503 04290 130 Mva.     1 021 000  1 146 000 125 000 

7503 07290 841 Mva. 
   -1 021 
000  -1 146 000 -125 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad   10 210 000  6 210 000 -4 000 000 

7506 08100 265 
Tilskudd 
Husbaknen 

   -2 609 
000                   -    2 609 000 
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Utleieboliger 

Kjøllefjord:             

7507 23000 265 Anleggskostnad   16 821 000  10 977 000 -5 844 000 

7507 08100 265 
Tilskudd 
Husbanken 

   -5 844 
000                   -    5 844 000 

              

Aksjer/andeler:             

7700 05291 172 Egenkapitaltilskudd        500 000  564 219 64 219 

7700 05290 320 Visit Nordkapp AS                  -    25 000 25 000 

              

Husbankmidler:             

7800 05101 283 Ekstraord. Avdrag                  -    1 625 000 1 625 000 

7800 05101 870 Ekstraord. Avdrag                  -    10 000 10 000 

7800 05200 283 Utlån     2 000 000  3 000 000 1 000 000 

7800 09100 283 Bruk av lån 
   -2 000 
000  -3 000 000 -1 000 000 

7800 09201 283 Ekstraord. Avdrag                  -    -1 100 000 -1 100 000 

7800 09580 283 Bruk av fond                  -    -525 000 -525 000 

7800 09580 870 Bruk av fond                  -    -10 000 -10 000 

              

Finansiering:             

7900 09100 870 Bruk av lån  -25 790 500  -23 121 500 2 669 000 

7900 09700 880 Fra drift 
   -2 500 
000  -589 219 1 910 781 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering - drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

1030 14750 110 Finnmark Komm.rev.                -    289 000 289 000 

              

1115 11900 120 Husleie        83 400  133 400 50 000 

1115 13500 120 Kjøp fra kommuner        80 000  150 000 70 000 

              

1210 13700 325 Ungjobb      150 000                 -    -150 000 

5440 10200 261 Ungjobb        10 787  57 800 47 013 

5400 10200 130 Ungjobb                -    74 300 74 300 

5400 10300 130 Ungjobb                -    20 600 20 600 

5400 11201 130 Ungjobb        10 000  18 087 8 087 

              

1215 14700 325 Veidnes Havneutv.      140 000  230 000 90 000 

1215 19405 325 Bruk av fond                -    -90 000 -90 000 
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1425 19505 233 Bruk av fond       -73 000                 -    73 000 

              

3705 13700 252 Kjøp fra andre                -    852 000 852 000 

3705 17000 252 Refusjon staten                -    -1 002 000 -1 002 000 

3705 15400 252 Avsetn. Disp.fond                -    150 000 150 000 

              

8400 18101 870 Tilskudd Reform97       -92 000  -54 000 38 000 

              

9000 19050 870 Utbytte     -250 000  -770 000 -520 000 

              

9800 15400 870 Avsetning disp.fond                -    1 910 781 1 910 781 

9800 15700 870 Til investering   2 500 000  589 219 -1 910 781 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 122/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følende budsjettregulering - investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

4-hjuling teknisk:             

7001 02100 335 Anleggskostnad        100 000           83 000  -17 000 

              

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7007 04290 325 Mva        250 000                   -    -250 000 

7007 07290 841 Mva 
      -250 
000                   -    250 000 

              

Legekontor Lebesby:             

7303 02300 241 Anleggskostnad     1 000 000                   -    -1 000 000 

7303 04290 241 Mva        250 000                   -    -250 000 

7303 07290 841 Mva 
      -250 
000                   -    250 000 

              

Vann & Avløp 

Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad     2 261 000  1 500 000 -761 000 
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7404 02300 353 Anleggskostnad     1 979 000  979 000 -1 000 000 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad     3 585 000  4 085 000 500 000 

7503 04290 130 Mva.     1 021 000  1 146 000 125 000 

7503 07290 841 Mva. 
   -1 021 
000  -1 146 000 -125 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad   10 210 000  6 210 000 -4 000 000 

7506 08100 265 
Tilskudd 
Husbaknen 

   -2 609 
000                   -    2 609 000 

              

Utleieboliger 

Kjøllefjord:             

7507 23000 265 Anleggskostnad   16 821 000  10 977 000 -5 844 000 

7507 08100 265 
Tilskudd 
Husbanken 

   -5 844 
000                   -    5 844 000 

              

Aksjer/andeler:             

7700 05291 172 Egenkapitaltilskudd        500 000  564 219 64 219 

7700 05290 320 Visit Nordkapp AS                  -    25 000 25 000 

              

Husbankmidler:             

7800 05101 283 Ekstraord. Avdrag                  -    1 625 000 1 625 000 

7800 05101 870 Ekstraord. Avdrag                  -    10 000 10 000 

7800 05200 283 Utlån     2 000 000  3 000 000 1 000 000 

7800 09100 283 Bruk av lån 
   -2 000 
000  -3 000 000 -1 000 000 

7800 09201 283 Ekstraord. Avdrag                  -    -1 100 000 -1 100 000 

7800 09580 283 Bruk av fond                  -    -525 000 -525 000 

7800 09580 870 Bruk av fond                  -    -10 000 -10 000 

              

Finansiering:             

7900 09100 870 Bruk av lån  -25 790 500  -23 121 500 2 669 000 

7900 09700 880 Fra drift 
   -2 500 
000  -589 219 1 910 781 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering - drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

1030 14750 110 Finnmark Komm.rev.                -    289 000 289 000 
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1115 11900 120 Husleie        83 400  133 400 50 000 

1115 13500 120 Kjøp fra kommuner        80 000  150 000 70 000 

              

1210 13700 325 Ungjobb      150 000                 -    -150 000 

5440 10200 261 Ungjobb        10 787  57 800 47 013 

5400 10200 130 Ungjobb                -    74 300 74 300 

5400 10300 130 Ungjobb                -    20 600 20 600 

5400 11201 130 Ungjobb        10 000  18 087 8 087 

              

1215 14700 325 Veidnes Havneutv.      140 000  230 000 90 000 

1215 19405 325 Bruk av fond                -    -90 000 -90 000 

              

1425 19505 233 Bruk av fond       -73 000                 -    73 000 

              

3705 13700 252 Kjøp fra andre                -    852 000 852 000 

3705 17000 252 Refusjon staten                -    -1 002 000 -1 002 000 

3705 15400 252 Avsetn. Disp.fond                -    150 000 150 000 

              

8400 18101 870 Tilskudd Reform97       -92 000  -54 000 38 000 

              

9000 19050 870 Utbytte     -250 000  -770 000 -520 000 

              

9800 15400 870 Avsetning disp.fond                -    1 910 781 1 910 781 

9800 15700 870 Til investering   2 500 000  589 219 -1 910 781 

 

 

Faktaopplysning: 

I økonomireglementet for Lebesby kommune pkt. 4.1. står det at kommunestyret selv skal 

vedta budsjettreguleringer i investering og endringer mellom rammeområdene i drift. 

 

Det er nødvendig med budsjettregulering både i drift og investering. 

 

Vurdering: 

 

Investering: 

I opprinnelig budsjett ble det budsjettert med kr. 1 000 000,- (eks. mva.) til henholdsvis 

Lebesby havn og legekontor Lebesby. Dette blir ikke gjennomført i år, så derfor reguleres 

det ned. Viser for øvrig til siste punkt under drift nedenfor. 

 

Vann/avløp Breivikveien – i henhold til «fremdriftsplan» tas budsjettet ned med                 

kr. 1 761 000,-. Dette må budsjetteres i 2018. 

 

Rådhuset – en økning av budsjett med kr. 500 000,-. Det er fremdeles en del faktura på 

tilleggsarbeid som ikke er ført.  
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Utleieboliger Lebesby – i henhold til «fremdriftsplan» tas budsjett ned med kr. 4 000 000,- 

og tilskuddet fra Husbanken på kr. 2 609 000,- settes til kr. 0. Dette må budsjetteres i 2018. 

 

Utleieboliger Kjøllefjord – i henhold til «fremdriftsplan» tas budsjettet ned med                      

kr. 5 844 000,- og tilskudd fra Husbanken reduseres tilsvarende. Dette må budsjetteres i 2018. 

 

Egenkapitaltilskudd KLP – vi får hvert år en faktura på egenkapitaltilskudd KLP, og i år 

hadde vi budsjettert med kr. 500 000,-, mens faktura var på kr. 564 219.-.  

Dessuten vedtok formannskapet i f-sak 99/17 å kjøpe 10 aksjer i Visit Nordkapp AS, dette kan 

ikke belastes drift, men må i investering.  Kjøp av aksjer/andeler kan ikke finansieres med 

lånemidler, så derfor finansieres det med overføring fra drift. 

 

Reguleringene på ansvar 7800 – Husbankmidler – har ingen resultateffekt – kun for å få 

samsvar mellom budsjett og regnskap. 

 

På bakgrunn av overnevnte reguleringer reduseres låneopptak med kr. 2 669 000,-, og 

overføring fra drift med kr. 1 910 781,-. 

 

 

Drift: 

Avviklingsoppgjør Finnmark kommunerevisjon AS kr. 289 000,- var ikke budsjettert med. 

 

Husleie fra Nordkyn Kraftlag (der økonomi var før nytt rådhus var ferdig) fra juni 2016 – 

mars 2017 på kr. 50 000,-, kom ikke før i mars 2017, og dette er ikke budsjettert med. 

 

Vi kjøper arbeidsgiverkontroll fra Alta kommune, og fra Skatteetaten er det et krav om 5 

kontroller i året. Dette vil koste kr. 150 000,-, mens det er budsjettert med kr. 80 000,-. 

 

Ungjobb kr. 150 000,- er budsjettert på ramme 1, mens utgiftene er ført på ramme 5 – derfor 

en regulering. 

 

I f-sak 54/16 ble det vedtatt et tilskudd til Veidnes Havneutvikling AS, men kr. 90 000,- ble 

ikke utbetalt før i 2017.  Da det er disposisjonsfond pengene hentes fra, må dette budsjetteres. 

 

Det er budsjettert med bruk av bundet fond kr. 73 000,- til folkehelse, men vi har ikke fond, så 

det reguleres ned. 

 

I 2016 ble det brukt av disposisjonsfondet i forbindelse med en barnevernssak, og nå har vi 

mottatt refusjon fra Bufetat. Differansen mellom utgift i år og det vi har mottatt fra Bufetat -

kr. 150 000,- avsettes til disposisjonsfondet. 

 

Rentekompensasjon Reform97 (inntekt) opphører fra 2. halvår 2017, og derfor må denne 

inntektsposten reduseres med kr. 38 000,-. 

 

Vi har fått kr. 520 000,- mer enn budsjettert i utbytte fra Finnmark Havfiske AS, og dette 

balanserer denne reguleringen. 
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Det avsettes til disposisjonsfond kr. 1 910 781,-, det samme som overføring til investering 

reduseres med. Disposisjonsfondet(ene) merkes Lebesby havn og legekontor Lebesby, og kan 

evt. brukes til disse formål i 2018 (må budsjetteres). 
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TILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES HAVNEUTVIKLING AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/1100    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 125/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 87/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger Veidnes Havneutvikling AS tilskudd på inntil  

kr. 300.000 til en ny flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av «bølgebryter-

brygga» med 20 meter. 

2. Beløpet utgjør ca. 20 % av totale investeringer og dekkes over disposisjonsfond 

256080004 kr. 240 628, og bundet konsesjonsavgiftsfond 251080017 kr. 59 372. Når 

det foreligger bekreftelse på fullfinansiering og gyldig skatteattest, kan 75 % utbetales 

ved oppstart, og resterende 25 % når sluttregnskap leveres.  

3. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, flytter den fra kommunen 

eller selger flytebrygga innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at behovet for nye flytebryggeplasser i 

Veidnes havn er stort. Det er positivt at lokale fiskere investerer i flytebrygga på egen 

hånd, og bidrar med stor egenkapital i prosjektet. De løser utfordringene selv, noe 

som gir en rask og god løsning for havna.  

5. Det forutsettes at flytebrygga skal være forbeholdt fiskeriaktivitet men samtidig 

tilgjengelig for allmennheten. Plassering av begge flytebryggene gjøres slik at det 

fortsatt er mulig for allmennheten å benytte allmenningskaia og kranen der. Det 

forutsettes også at Veidnes Havneutvikling AS innhenter de nødvendige tillatelser fra 

kommunen, Kystverket og Nordkappregionen havn IKS, før brygga legges ut.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 125/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger Veidnes Havneutvikling AS tilskudd på inntil kr. 

300.000 til en ny flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av «bølgebryter-brygga» 

med 20 meter. 
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2. Beløpet utgjør ca. 20 % av totale investeringer og dekkes over disposisjonsfond 

256080004 kr. 240 628, og bundet konsesjonsavgiftsfond 251080017 kr. 59 372. Når 

det foreligger bekreftelse på fullfinansiering og gyldig skatteattest, kan 75 % utbetales 

ved oppstart, og resterende 25 % når sluttregnskap leveres.  

3. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid i 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker legger ned sin virksomhet, flytter den fra kommunen 

eller selger flytebrygga innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at behovet for nye flytebryggeplasser i 

Veidnes havn er stort. Det er positivt at lokale fiskere investerer i flytebrygga på egen 

hånd, og bidrar med stor egenkapital i prosjektet. De løser utfordringene selv, noe 

som gir en rask og god løsning for havna.  

5. Det forutsettes at flytebrygga skal være forbeholdt fiskeriaktivitet men samtidig 

tilgjengelig for allmennheten. Plassering av begge flytebryggene gjøres slik at det 

fortsatt er mulig for allmennheten å benytte allmenningskaia og kranen der. Det 

forutsettes også at Veidnes Havneutvikling AS innhenter de nødvendige tillatelser fra 

kommunen, Kystverket og Nordkappregionen havn IKS, før brygga legges ut.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Faktaopplysning: 

Veidnes Havneutvikling AS har planer om å investere i en til flytebrygge i Veidnes havn. Det 

er en 66 meter lang betongbrygge, med 15 stk. 10 meter utriggere, og prosjektet er 

kostnadsberegnet til kr. 1.650.000 eksl.mva.  

 

De begrunner søknaden med at Veidnes havn er en populær havn, og at den første brygga de 

investerte i allerede er fullbooket. Pr. d.d. er det 19 fartøy registrert i Veidnes, men den siste 

investeringen som er en snurrevadbåt/linefartøy på 12,96 meter ligger ikke inne i dette tallet, 

og flere fartøy planlegges i havna. Mange som har fartøy registrert i andre kommuner (blant 

annet Måsøy) og i vår kommune (Kjøllefjord, Dyfjord) er også brukere av havna i Veidnes. 

Det er til tider rundt 30 båter i havna, i tillegg til de aller minste, i følge opplysninger fra 

søker. Det lokale fiskebruket er blitt en stor aktør på salg av levende kongekrabbe, og er en 

stor kunde til DHLs flyrute Lakselv til Gardermoen, og videre til Asia. Hittil i år er det kjøpt 

rundt 200 tonn kongekrabbe til Veidnesklubben (henter flere steder både i kvoteområde og i 

Vest-Finnmark). Det er i dag 8 fiskere/selskap som trekker 10 % på seddel for å være med å 

finansiere flytebryggene, og det kommer to til i følge selskapet.  

 

Oppsett finansiering:  

Tilskudd Lebesby kommune   kr.   300 000  

Lån Innovasjon Norge   kr.   600 000 

Egenkapital     kr.   750 000  

Sum      kr. 1650 000 

 

Den første brygga de investerte i, og fikk tilskudd til, var 80 meter lang, har 16 båser og totalt 

plass til 20 båter. Prosjektet kom på totalt kr. 2.653.800 eksl. mva, og her gav kommunen et 
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tilskudd på kr. 360.000. Den er ferdig montert og tatt i bruk, og allerede fullbooket i følge 

søknaden. Den første brygga er nå også testet ut i dårlig vær, og siden den er 5 meter bred og 

1,80 meter dyp, så fungerer den som en «bølge-bryter» mot vestlige og sørøstlige vinder. De 

ønsker imidlertid å forlenge denne brygga med 20 meter, for å beskytte havna innenfor enda 

bedre.  

 

Veidnes Havneutvikling AS har sendt søknad til kommunen om samtykke til tiltaket på grunn 

av bygge- og delingsforbudet og de har sendt søknad til Kystverket om å få legge ut den nye 

brygga som skissert under her: 

 
 

 

Vurdering: 

Den økte aktiviteten i Veidnesklubben havn har ført til at det er altfor få flytebryggeplasser i 

havna. Havna er også dårlig skjermet. Lebesby kommune har sendt havnekrav til Kystverket 

om utbedring av havna, med forlengelse av eksisterende molo, etablering av en molo til og 

utdyping av havna. Det ser ut til at havnekravene fra kommunene blir liggende i påvente av 

regionreformen, da alt arbeidet med fiskerihavner skal overføres fra Kystverket til regionene i 

2020. I mellomtiden er det veldig bra at fiskerne på Veidnes selv har tatt initiativ til å etablere 

en «bølgebryter-brygge» for å skjerme deler av havna. Denne brygga er ferdig montert og tatt i 

bruk, og har blitt testet i dårlig vær med godt resultat. Havna innenfor bølgebryter-brygga er 

blitt mye roligere, og det vil bli enda bedre med 20 meter forlengelse, noe som vil komme alle 

brukere av havna til gode. Yttersida av denne brygga kan ikke benyttes i dårlig vær, og det er 

fortsatt behov for flere flytebryggeplasser i indre havn og skjermet område.  

 

Rådmannen synes det er positivt at fiskerne selv etablerer en til flytebrygge for å gjøre 

forholdene mer optimale i Veidnes havn. Tiltak med flere flytebryggeplasser i Veidnes er 

oppført i Nordkappregionen havn IKS sitt strategidokument, men man er avhengig av tilskudd 

fra post 60 (maks 35 %). Dette er et smalt nåløye å komme igjennom, også fordi budsjettet for 

2018 er halvert, og det vil ta lang tid. Dersom kommunen innvilger omsøkte tilskudd, vil det 

Bølgebryter-brygga 
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uansett være langt lavere kostnader for kommunen/havna enn om vi stod ansvarlig for 

prosjektet selv.  

 

Rådmannen innstiller på at Veidnes Havneutvikling AS innvilges tilskuddet på kr. 300.000. 

Det er fortsatt viktig at havna og flytebryggene er tilgjengelige for allmennheten. Da spesielt 

kommunens allmenningskai og krane. Det ligger også i vilkårene en bindingstid på tilskuddet 

på 5 år, og dersom brygga selges, flyttes eller aktøren legger ned, skal resttilskudd betales 

tilbake til kommunen. Det er i tillegg stilt krav om at alle tillatelser skal innhentes fra 

Kystverket, kommunen og Nordkappregionen havn IKS før brygga legges ut.  
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DAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. 

KONSEKVENSUTREDNINGER 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: S82  

Arkivsaksnr.: 17/565    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 126/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 88/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til melding oversendt fra NVE den 23.8.2018 og NVEs 

orientering i folkemøte på Kunes den 18.9.2017, ang. konsekvensutredning av Davvi 

vindkraftverk med nettilknytning. Lebesby kommunestyre slutter seg til forslag omtalt i 

meldingene til hvilke tema/fagområder som skal konsekvensutredes:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  

 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 

 

2. Når det gjelder konsekvensutredning av samfunnsmessige virkninger og verdiskaping 

ønsker Lebesby kommunestyre å komme med følgende presisering: 

 

Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil følgelig bli mest berørt i 

utbyggingsperioden og i driftsfasen. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging 

over flere år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og 

området for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 
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 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og 

veitrase inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i 

Kunesområdet og hva som foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at 

stillinger kan besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget. 

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen. 

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området 

Kunes og for øvrig i indre Laksefjord.  

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og 

Grenselandet AS. Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i 

Kunesområdet/indre Laksefjord. 

 Det bør utredes om en eventuell etablering av et informasjonssenter om Davvi 

Vindkraftverk, kan legges til Kunes.  

 

3. Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 126/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre viser til melding oversendt fra NVE den 23.8.2018 og NVEs 

orientering i folkemøte på Kunes den 18.9.2017, ang. konsekvensutredning av Davvi 

vindkraftverk med nettilknytning. Lebesby kommunestyre slutter seg til forslag omtalt i 

meldingene til hvilke tema/fagområder som skal konsekvensutredes:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  

 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  
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 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 

 

2. Når det gjelder konsekvensutredning av samfunnsmessige virkninger og verdiskaping 

ønsker Lebesby kommunestyre å komme med følgende presisering: 

 

Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil følgelig bli mest berørt i 

utbyggingsperioden og i driftsfasen. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging 

over flere år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og 

området for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og 

veitrase inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i 

Kunesområdet og hva som foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at 

stillinger kan besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget. 

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen. 

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området 

Kunes og for øvrig i indre Laksefjord.  

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og 

Grenselandet AS. Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i 

Kunesområdet/indre Laksefjord. 

 Det bør utredes om en eventuell etablering av et informasjonssenter om Davvi 

Vindkraftverk, kan legges til Kunes.  

3. Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Informasjonsbrosjyre som er utarbeidet av Grenselandet AS i mai 2017.  

 

Andre dokumenter: 

Meldinger om Davvi vindkraftverk og nettilknytning ligger på hjemmesiden til NVE: 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6 

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6
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Faktaopplysning: 

Grenselandet AS har planer om å søke konsesjon for bygging og drift av et vindkraftverk i 

fjellområdet mellom Lebesby og Tana kommuner. Planområdet dekker et areal på ca. 78 km
2
, 

se illustrasjon over utbyggingsområdet nedenfor. 

 

Vindkraftverket planlegges med en installert effekt på inntil 800 MW. Avhengig av hvilke 

vindturbiner som er aktuelle på utbyggingstidspunktet vil det bli satt opp mellom 100 og 267 

turbiner med en nominell effekt på mellom 3 MW og 8 MW. I følge NVEs (Norges 

vassdrags- og energidirektorat) vindressurskart er forventet middelvind i området ca. 8,5-9 

m/s i 80 meters høyde. Dette tilsier at vindkraftverket vil produsere ca. 3,4 TWh (netto) med 

fornybar energi, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 165.000-170.000 husstander.  

 

Normal saksgang for søknader hos NVE med krav til konsekvensutredning (KU) er: 

1. Melding med forslag til utredningsprogram sendes til NVE fra tiltakshaver. 

2. NVE sender meldingen ut på høring. 

3. NVE fastsetter et utredningsprogram basert på innspill i høringsperioden. 

4. Tiltakshaver gjennomfører KU og sender dette inn sammen med søknad.  

5. NVE sender søknad med KU ut på høring. 

6. NVE behandler søknad og gjør et konsesjonsvedtak.  

 

Det er utarbeidet en forhåndsmelding (del 1: vindkraftverket og del 2: nettilknytning) for 

prosjektet, som er oversendt NVE. Den 23.8.2017 sendte NVE disse to meldingene ut på 

høring til kommunene, som har lagt dem ut på høring, og NVE har avholdt folkemøter i 

Kunes og i Sirma for å presentere meldingene (meldingene kan lastes ned ved å bruke 

vedlagte link). NVE ønsker innspill på hva som må konsekvensutredes i dette prosjektet, og 

høringsfristen er satt til 31.12.2017. Etter høringsfristen vil NVE fastsette et 

utredningsprogram til Grenselandet AS. Konsekvensutredningen må videre legges ved en 

eventuell søknad om konsesjon.  
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Dersom prosjektet realiseres, vil turbinkomponentene mest sannsynlig bli ført i land ved en ny 

dypvannskai ved Kunes. Følgende skisse har vært presentert på folkemøtene, men dette er 

foreløpig kun et forslag til mulig løsning: 

 
 

Nettilknytning av Davvi Vindkraftverk kan grovt inndeles i to deler: 

 Tilknytning i nord: Adamselv transformatorstasjon. 
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 Tilknytning i sør: Sentralnett i Finland. 

 
 

(informasjonen under er hentet fra brosjyren vedlagt) 
MULIGE KONSEKVENSER AV TILTAKET  
Et vindkraftverk med tilhørende infrastruktur (kraftledninger, transformatorstasjoner, veger, kaier, 
etc.) vil naturlig nok medføre konsekvenser for en rekke interesser, både av positiv og negativ 
karakter. Utbyggingen vil kunne medføre negative konsekvenser for bl.a. plante- og dyrelivet i 
området, samt landskapsverdier, kulturminner/kulturmiljøer, friluftsliv og reindrift. Når det gjelder 
de positive konsekvensene, så er disse i første rekke knyttet verdiskaping, sysselsetting og 
kommunal økonomi. Hvilke, og hvor store, konsekvenser utbyggingen vil ha for de ulike 
interessene/fagområdene vil bli utredet i detalj i forbindelse med konsesjonssøknaden og 
konsekvensutredningen for prosjektet.  
 
FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM  
I forhåndsmeldingene for vindkraftverket og kraftledningene er det utarbeidet detaljerte forslag til 
utredningsprogram, og vi viser til disse for mer informasjon. Kort oppsummert vil 
konsekvensutredningen fokusere på følgende temaer/fagområder:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  
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 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer 

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 
 
VIDERE SAKSGANG 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler utbyggingssaken i tre faser: 
 
Fase 1 – meldingsfasen 
Tiltakshaver gjør i meldingen rede for sine planer, og beskriver hvilke konsekvensutredninger de 
mener er nødvendige. Formålet med meldingen er å: 

Informere om utbyggingsplanene 

Få tilbakemelding på forhold som tiltakshaver bør vurdere i den videre 

planleggingen 

Få synliggjort mulige virkninger og konsekvenser som bør tas med når det endelige 
utredningsprogrammet skal utformes. 
 
Meldingen blir kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn i berørte kommuner. Samtidig 
blir den sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer og ulike interesseorganisasjoner. 
Meldingen og brosjyren vil være tilgjengelig for nedlasting på www.nve.no/vindkraft i 
høringsperioden. En papirversjon kan fås ved å kontakte tiltakshaver. Alle kan komme med uttalelse. 
Uttalelsen kan sendes via nettsiden www.nve.no/vindkraft, på sakens side, til nve@nve.no eller i brev 
til NVE – Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. 
Høringsfristen er minimum seks uker etter kunngjøringsdatoen. Som avslutning på meldingsfasen 
fastsetter NVE det endelige konsekvensutredningsprogrammet. 
 
Fase 2 – utredningsfasen 
I denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte utredningsprogrammet, og de 
tekniske og økonomiske planene utvikles videre med utgangspunkt i meldingen, høringsuttalelser og 
informasjon som avdekkes i løpet av utredningene. Fasen blir avsluttet med inn-sending av 
konsesjonssøknad og konsekvensutredning til NVE.  
 
Fase 3 – søknadsfasen 
Når søknaden er mottatt vil NVE sende saken på høring til de samme forvaltningsorgan og 
interesseorganisasjoner som i meldingsfasen, og i tillegg til alle som kom med uttalelse til meldinga. 
En ny brosjyre vil orientere om videre saksgang og de endelige planene som konsesjonssøknaden 
bygger på. NVE vil også arrangere et nytt åpent folkemøte. Etter en høringsrunde vil NVE arrangere 
en sluttbefaring og deretter fatte et vedtak i saken. Dersom vedtaket påklages, sendes saken over til 
Olje- og energidepartementet (OED) for sluttbehandling. I en eventuell konsesjon kan NVE/OED 
sette vilkår for drift av kraftverket og gi pålegg om tiltak for å unngå eller redusere skader og 
ulemper. Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til nve@nve.no eller NVE – 
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Kontaktpersoner: 
Mathilde Berg, mbe@nve.no (vindkraftverket) og Frode B. Johansen, fbj@nve.no (kraftledningene). 

http://www.nve.no/vindkraft
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Spørsmål om meldingen og de tekniske planene kan rettes til Grenselandet AS, Postboks 726, 9401 
Harstad 

 

I forbindelse med høring av meldingene har Grenselandet AS avholdt ett samrådsmøte i april. 

Samrådet består av representanter fra Kunes Bygdelag, Kunes Jeger og fiskeforening, Kunes 

Opplevelse og Handel, kommunen, reindrifta og naturvernforbundet. Grenselandet AS har 

også avholdt et eget møte med Nordkyn Næringsforening, holdt orientering i kommunestyret 

og de har avholdt et åpent møte i Kunes den 6. november hvor lokalbefolkningen ble invitert. 

De har også avholdt egne møter med de ulike reinbeitedistriktene som er berørt. 

 

Kunes Bygdelag har kommet med følgende høringsuttalelse: 

 

Kunes Bygdelag 

v/leder Judith Sørflaten 

9742 Kunes        Kunes, 14. juni 2017  

 

 

Multiconsult 

v/Kjetil Mork 

Postboks 1529 

6025 ÅLESUND 

 

 

 

DAVVI / BOREALIS VINDPARK - INNSPILL TIL KONSEKVENSANALYSE 

 

Vi viser til medlemsmøte i Kunes Bygdelag. Medlemsmøtet ble informert om samrådsmøtet 

som ble avholdt på Kunes Samfunnshus 27. april 2017. 

 

Kunes Bygdelag har følgende innspill til konsekvensanalysen: 

 

Punkt 1 

Dersom strandsonen på Kunes skal benyttes til mottak av vindmøller må det gjøre et grundig 

feltarbeid både av vår- og høsttrekk for fugler som benytter Storelvmunningen og de 

tilhørende våtmarksområdene - hvilke fugler som bruker dette som stoppested og hvilke 

innvirkninger utbyggingen har. 

 

Grundig kartlegging av de stedlige hekkende fuglene. 

 

Punkt 2 

Storelva med sideelver er et vernet vassdrag. 

Det må redegjøres for verneforskriftens status og hvordan dette harmonerer med 

utbyggingsplanene.  

Det biologiske mangfoldet må også kartlegges. 

 

Punkt 3 

Norge har en nasjonal målsetting om å ta vare på urørt natur. Den planlagte vindmølleparken 

skal etableres i Norges nest største sammenhengende villmarksområde.  
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Det må komme klart fram i konsekvensanalysen hvordan utbyggingen vil være 

samfunnsnyttig forsvarlig på bekostning av Norges gjenværende ødemarksområder. 

 

Punkt 4 

Konsekvensanalysen må inneholde et visualiseringskart som viser hvor synlig 

vindmølleparken blir fra forskjellige steder / områder. 

 

Punkt 5 

Konsekvensanalysen må inneholde de planlagte utbyggingsaktivitetene og verdiskapningen 

som prosjektet er ment å gi. 

 

Alle positive og negative konsekvenser for Kunes må belyses. 

Det må komme klart fram hva bygda får igjen dersom prosjektet gjennomføres. 

 

Punkt 6 

Det er skissert opp nye lokale arbeidsplasser. 

Kunes er et lita bygd. 

Det må redegjøres for hvordan det er tenkt å bygge ut infrastrukturen for å ta imot 30 – 40 nye 

arbeidsplasser. 

 

  

Punkt 7 

Analysen bør også inneholde planer om opprettingen av et fond for å sikre økonomi til 

opprydding / tilbakeføring. 

 

 

Med hilsen 

KUNES BYGDELAG 

 

Judith Sørflaten 

leder 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen understreker at Lebesby kommune i denne saken ikke tar stilling til om man er for 

eller i mot prosjektet. Denne saken dreier seg om å gi innspill til hva som må 

konsekvensutredes. Da prosjektet er i fase 1 – meldingsfasen, ønsker kommunen å være en 

konstruktiv part som kommer med viktige innspill for vår del. Det er viktig for kommunen å 

behandle alle næringsaktører og innkomne søknader og prosjekter på en seriøs måte, og følge 

prosessene slik det er forventet av oss i denne saken, som vi gjør i alle andre saker vi tar til 

behandling.  

 

Lebesby kommune har deltatt i alle møter som har vært avholdt om Davvi Vindkraftverk og 

linjetilknytning. Det har vært samrådsmøte og folkemøte på Kunes og NVEs høring av 

meldingene. Vindkraftverket var også et tema under arealplanmøtene i Kunes og Lebesby i 

høst. Under møtene registrerte rådmannen stor interesse med positivt engasjement, men også 

skepsis til planene. Og stor bekymring for hvilke konsekvenser dette prosjektet kan få spesielt 

for reindrifta, men også for friluftsliv og biologisk mangfold. Det er derfor naturlig at alle 

foreslåtte konsekvenser utredes grundig av Grenselandet AS sine innleide konsulenter.  
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For Lebesby kommune er det også viktig å få en grundig utredning rundt samfunnsmessige 

virkninger og verdiskaping. Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil 

følgelig bli mest berørt i utbyggingsperioden. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging 

over mange år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og området 

for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og veitrase 

inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i Kunesområdet og hva som 

foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at stillinger kan 

besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget.  

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen.  

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området Kunes og 

for øvrig i indre Laksefjord. 

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og Grenselandet AS. 

Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i Kunesområdet/indre Laksefjord.  

 Etablering av et informasjonssenter om Davvi Vindkraftverk bør utredes, og eventuelt 

legges til Kunes.  

 

Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  
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SØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA SALMAR 

NORD AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 17/932    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 127/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 89/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra.  

 

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel.  

 

Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til kommunale planer og interesser: 

 

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten.  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt. Dersom sektormyndighetene ikke går 

i mot denne søknaden, stiller Lebesby kommunestyre seg positiv til dette. I påvente av ny 

kystsoneplan, som skal være ferdig innen utgangen av 2018, er det bedre å søke utvidet 

MTB på eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye. En forutsetning for utvidet 

biomasse på Øyra, er at lokaliteten Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad 

på Nordmannspynten forventes heller ikke å komme til ny behandling.  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak 

som kan dempe støyen umiddelbart.  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i 

området. Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved økt MTB, 

og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en god 

lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 127/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra.  

 

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel.  

 

Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til kommunale planer og interesser: 

 

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten.  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt. Dersom sektormyndighetene ikke går 

i mot denne søknaden, stiller Lebesby kommunestyre seg positiv til dette. I påvente av ny 

kystsoneplan, som skal være ferdig innen utgangen av 2018, er det bedre å søke utvidet 

MTB på eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye. En forutsetning for utvidet 

biomasse på Øyra, er at lokaliteten Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad 

på Nordmannspynten forventes heller ikke å komme til ny behandling.  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak 

som kan dempe støyen umiddelbart.  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i 

området. Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved økt MTB, 

og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en god 

lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Oversendelsesbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 med søknad fra SalMar 

om utvidelse av MTB ved lokalitet 34697 Øyra.  

2. Uttalelse fra Mårøy Vel datert 24.10.2017 
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Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

SalMar Nord AS har den 25.8.2017 sendt søknad til Finnmark fylkeskommune om å få utvide 

MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved lokaliteten Øyra ved Mårøya i Laksefjorden. De søker 

om å utvide fra 3600 tonn til 6300 tonn. Årlig planlagt produksjon er 5000 tonn og forventet 

fôrforbruk er 5200 tonn i følge søknaden. Dersom søknaden innvilges vil lokaliteten 19335 

Eidemolla/Torskefjord trekkes inn. Denne saken blir ikke påvirket av bygge- og 

delingsforbudet som er innført i Laksefjorden, da arealet som SalMar har tillatelse til å drive 

innenfor ikke økes.  

 

Søknaden ble videresendt til kommunen den 11.9.2017. Den har vært annonsert i avisene 

Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningblad, på kommunens hjemmeside og 

facebookside, og den har ligget på høring i perioden 18.9.-25.10.2017. Det er kommet inn ett 

innspill, og det er fra Mårøy Vel.  

 

Mårøy Vel peker på disse hovedpunktene: 

 Støy fra anlegget (aggregat o.l.) er allerede i dag et stort problem, spesielt ved sørlige 

vindretninger er støyen sjenerende. De opplever ikke at tiltak som har vært satt i verk har 

hatt særlig positiv effekt, og er bekymret for at økt produksjon vil øke støybelastningen. 

Mårøy Vel anbefaler elektrifisering av anlegget for å redusere støy. 

 De er bekymret for miljøtilstanden i nærområdet, og ser at noen av prøvestasjonene er 

påvirket av anlegget på tross av at lokaliteten fikk en samlet god miljøtilstand. 

 Det er oppdaget to tilfeller av skottelus på villfisk i nærheten av oppdrettsanlegget.  

 

Mårøy Vel mener at «føre- var» prinsippet må gjelde for å ta vare på miljøet, og de er 

bekymret for miljø, støy og båndlegging av arealer knyttet opp mot øvrige interesser og 

virksomhet i nærområdet. Hele uttalelsen fra Mårøy Vel ligger ved saken som et vedlegg. 

 

SalMar skriver i sin begrunnelse for søknad om utvidet MTB på Øyra: 

 SalMar Nord er Nord-Norges største havbruksaktør målt i konsesjoner, med aktivitet i 

Troms og Finnmark. De har et av verdens største smoltanlegg på Senja med produksjon av 

15 millioner smolt. Dermed er de selvforsynt, og kan sette ut større smolt og dermed 

redusere produksjonstida i sjø. SalMar har også planer om å investere i et nytt slakteri og 

foredlingsanlegg i Nord-Norge. Sett i lys av dette har de behov for bærekraftige lokaliteter 

for å oppfylle samfunnets, myndighetenes og egne krav til produksjon av mat gitt gjennom 

konsesjonene. 

 Miljøundersøkelser som er gjort i området viser at lokaliteten har god restitusjonsevne. 

Strømmålinger viser god gjennomstrømming og vannutskiftning. Dette sammen med 

bunntopografi gjør at lokaliteten er godt egnet for produksjon av laks. Øyra er en av tolv 

lokaliteter i SalMar Nord som er sertifisert etter havbruksstardarden ASC, som er regnet 

som en av verdens strengeste. SalMar benytter ikke kobber på notene, som gjør at de ikke 

slipper ut tungmetaller. De har også satt i gang energiledelse i samarbeid med Enova.  

 Det er generelt lave nivåer av lus på lokaliteten gjennom produksjonen. De har stort fokus 

på ikke-medikamentelle behandlingsmetoder. Det er tatt i bruk luseskjørt, for å hindre 

påslag, og de har brukt rognkjeks ved andre lokaliteter. SalMar tester også ut nye merder 

og avlusningssystemer på flere lokaliteter, noe som gir nyttig erfaring.  
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 SalMar benytter den rømningssikre Midgar-merden, som er designet for eksponerte 

farvann. Det gjennomføres hyppige inspeksjoner av anlegg og komponenter med ROV og 

dykkere for å ivareta sikkerhet og miljø.  

 Anlegget på Øyra er utlagt med plass til 16 merder/produksjonsenheter med en 150 meter 

bred korridor for å sikre best mulig vanngjennomstrømning gjennom hele anlegget. Det 

trengs ikke større areal for å øke MTB. 

 SalMar legger ikke opp til en økning av produksjonen i Laksefjorden, men derimot å ta ut 

en av dagens lokaliteter, Eidemolla, om de får økt MTB på Øyra.  

 

Vurdering: 

Støy 

Lebesby kommune har i møte med SalMar også tatt opp muligheten for å elektrifisere 

anlegget, noe som både vil fjerne mye av støyen samt gi en miljøgevinst. SalMar oppfordres 

til å utrede kostnader med elektrifisering, og man ber om at flere tiltak som kan dempe støy 

umiddelbart også settes i verk. Det er forståelig at de som bruker Mårøya i sommerhalvåret 

finner støyen sjenerende, og kommunen har derfor også oppfordret SalMar til å se på flere 

tiltak.  

 

Lus 

Når det gjelder antall lus vil det alltid være en fare for at dette øker, med økt antall laks i et 

område. Dette følges tett opp av SalMar, og kravene som stilles til all lakseproduksjon i 

Laksefjorden er 0,2 lus pr laks. Det er også et krav om at det kun er lov å benytte 

medikamentell behandling to ganger i løpet av en generasjon laks. SalMar har tatt i bruk 

lakseskjørt på lokaliteten Øyra, med unntak av en merde. De ser en klar forbedring i 

lusesituasjonen der det er lakseskjørt.  

 

I høst har SalMar prøvd ut avlusing uten medikamenter i Laksefjorden. Det ble brukt en 

spesialbåt (Lautus) hvor laksen går igjennom rør i båten og blir spylt med sjøvann. Lusa 

samles opp i båten. Dette var en vellykket operasjon som ble prøvd ut på en merde på Øyra, 

og på lokalitetene Hovdenakken og Bondejorda (se sak 13.11.2017 på www.ilaks.no). Til 

våren, når det skal settes ut laks på Øyra og Kvitelv, vil det i tillegg til luseskjørt på merdene 

også bli satt ut rognkjeks.  

 

Miljøtilstand 

Det gjøres jevnlige målinger av miljøtilstanden på bunnen under anlegget (MOM B) og i 

nærområdet (MOM C), dette ligger i vilkårene for å drive med oppdrett. (Nærmere frekvens 

for prøvetaking beskrives i Tabell 3 i B-undersøkelsen tatt 16.1.2017). Likevel ser vi at det i 

noen tilfeller blir for stor belastning på lokalitetene, noe som har skjedd på ulike steder i 

Laksefjorden. Hvordan en lokalitet tåler belastning kan i følge SalMar variere fra år til år, med 

temperaturer og strømforhold, og om det settes ut små laks eller splittes stor laks til en 

lokalitet. Det som er viktig for en oppdrettsaktør, er da å ha nok lokaliteter å spre 

produksjonen sin på, slik at man ikke behøver å belaste noen lokaliteter for hardt i perioder, 

og at de kan brakklegges i andre perioder. SalMar mangler fortsatt lokaliteter for å kunne 

kjøre hele produksjonsvolumet som de har tillatelse til i Laksefjorden. SalMar har i flere 

møter opplyst at deres mål er å drive med lokaliteter i tilstandsklasse 1 og 2, da det er best 

både for laksen og for miljøet. Ved dårlig miljøstand (3 og 4), må de sette i verk tiltak som 

tidligere utslakting og lengere brakklegging.  

 

http://www.ilaks.no/
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Målinger etter første produksjonssyklus viser at lokaliteten Øyra har en god evne til å tåle den 

organiske belastningen fra drifta. I følge rapport fra Åkerblå er det gjort flere B-undersøkelser 

på Øyra: 

  23.02.2016 tilstand 2 – god (på maks produksjon 1. generasjon) 

  17.06.2016 tilstand 2 – god (før utsett av 2. generasjon) 

  16.01.2017 tilstand 1 – meget god (på maks produksjon 2. generasjon) 

 

MOM B gjort 16.01.2017 viste en samlet vurdering på tilstand 1, selv om noen av 

prøvepunktene viser tegn på organisk belastning. Neste MOM B vil være når produksjonen 

igjen er på topp på lokaliteten. Det meste av laksen vil nå være slaktet ut i løpet av januar 

2018, og så skal lokaliteten brakklegges til ny laks settes ut våren 2018. Det ble også utført en 

MOM C (utvidet område) den 17.06.2017, med samlet god miljøtilstand, men også her viser 

noen av målepunktene påvirkning. (Rapportene ligger i vedlagte søknad fra SalMar.) 

 

Sysselsetting 

En økning i MTB på Øyra vil føre til to ekstra sysselsatte på den lokaliteten (3+3 røktere+ 

driftsleder), men ikke nødvendigvis i Laksefjorden samlet sett. Men det vil bidra til å sikre de 

som allerede er SalMar-ansatte i Laksefjorden i dag, totalt 12 faste (og 2 som pendler til 

Troms) og 2 lærlinger. Dette er viktig for den enkelte, for kommunen og for lokalt næringsliv. 

 

Havbruksfond og inntekter til kommunene 

Myndighetene har nå innført et «trafikklys-system» innen oppdrett, og her er Finnmark en del 

av «grønt» område, hvor det kan tillates vekst innen oppdrett, forutsatt gode lusetall i det 

enkelte området.  

 

Når det gjelder denne søknaden, vil en økning på Øyra erstatte tillatt produksjon i Eidemolla. 

Dermed dreier dette seg ikke om en økning, men en flytting av produksjonen.  Dette vil ikke 

medføre inntekter via havbruksfondet, om rådmann har forstått det riktig. Kommunen vil 

likevel kunne få inntekter fra havbruksfondet dersom det kommer en vekst på landsbasis. 

Inntektene vil da fordeles til kommunene utfra tillatt MTB, med noe større andel til de 

kommunene som legger til rette for veksten. 
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UTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG KULTURELL AKTIVITET 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 144 C00  

Arkivsaksnr.: 16/805    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 128/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 90/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre vedtar oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og 

kulturell aktivitet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 128/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre vedtar oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og 

kulturell aktivitet. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har behov for en «Kommuneplan for kultur og kulturell aktivitet» på lik 

linje med «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» 

 

Begrunnelse (kort): 

Kultur er midlertidig inkludert i «Temaplan (kommunedelplan) for oppvekst, kultur og 

utdanning» men kulturkontorets arbeidsområder knyttet til biblioteket og utlånstasjoner, 

kinoen, prosjektbasert utviklingstiltak, kulturskoler i Kjøllefjord og Lebesby, arbeid med 

ungdomsklubber, Den kulturelle Skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken, nasjonale og 

internasjonale søknadsstrukturer samt folkehelse og samarbeid med kulturaktører i det frie 

feltet krever en egen «Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet». Kulturarbeid skal 

også inngå i bosetting og kvalifisering av flyktninger. Framtidas kommune vil være basert på 

nært samarbeid med befolkningen, der innbyggerne er aktive deltakere og tar felles løft for å 

skape gode lokalsamfunn. Kulturplanen er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser 

gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, ildsjeler og gründere, kunstnere og 
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profesjonelle kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune. 

Samarbeidet kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og 

kompetansedeling.. 

 

Begrunnelse (fyldig): 

Mange kommuner i Norge vedtok en egen Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet. 

Dette styringsdokumentet gjør det enklere å søke eksterne midler fra statlige og internasjonale 

fonder, men samtidig viser Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet at kommunen 

skape gode lokalsamfunn gjennom kulturell aktivitet.  

 

Det finnes mange definisjoner på kultur. Folk vil ha et kulturtilbud der de bor. Det skaper 

trivsel, aktivitet og tiltrekker folk. Flerbarnsfamilier velger bosettingsplasser iht. kulturtilbudet 

for hele familien. Kultur skaper identitet med en plass og dette medfører at unge vender seg 

etter utdanningsløpet tilbake til hjemplassen sin.  Kultur må integrere alle aldersgrupper og 

mennesker med ulike bakgrunn og behov. Dermed styrker kultur den demokratiske 

samfunnsutviklingen. Kulturytringer som produseres skal oppleves og konsumeres av et 

publikum, på like måte som idrettsprestasjoner deles med andre. 

 

Kulturloven er helt tydelig på at det skal legges til rette for et innholdsrikt og mangfoldig 

kulturliv til alle. Et kreativt samfunn med et godt utviklet kulturliv er av stor betydning for 

opplevelsen av livskvalitet. Det er en utfordring å sikre at Lebesby kommune utvikles slik at i 

framtida kan tilbys et bredt mangfold av fellesskap, kulturelle uttrykk og mulighet for 

deltakelse. Det er et langsiktig og kortsiktig behov for oppgradering av fysiske kulturarenaer 

med undervisnings-, visnings- og produksjonsfunksjoner, og det ligger 

utfordringer i forhold til å kunne imøtekomme de økende krav som stilles til kvalitet på 

arenaer og formidling av kunst og kultur (fex. Kulturskolerådets Ny rammeplan for 

kulturskole). 

 

Lebesby kommunens kulturplan skal utrede og sikre følgende punkter som følger anbefalinger 

og krav i de «REGIONALE KULTURSTRATEGIER FOR FINNMARK 2015 – 2020, dvs. 

Lebesby kommune skal fokusere på tre hovedmål:  

 

 Hovedmål 1. Kulturen skal være en drivkraft for regional utvikling, vekst og det gode 

liv i bygder og byer 

 Hovedmål 2 Kulturlivet skal være mangfoldig, inkluderende og av høg kvalitet 

 Hovedmål 3 Kulturen skal preges av grensesprengende samarbeid 

 

En kulturplan skal utvikle samarbeid mellom kommunale aktører og inkludere 

o Barne- og ungdomskultur, DKS 

o Kultur for eldre, DKSS 

o Kultur og folkehelse 

o Biblioteket og utlånstasjoner 

o Kulturarv, kulturmiljø og kulturhistorie 

o Kino og film 

o Kulturskoler (mht. kulturskolerådets rammeplan) 

o Den flerkulturelle Lebesby kommune 

o Den private sektoren 

o Arbeid med fylkesregionale, nasjonale og internasjonale støttespiller 
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Vurdering: 

Lebesby Formannskap vedtar oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og 

kulturell aktivitet. 
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FORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 483  

Arkivsaksnr.: 17/985    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 130/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 91/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å ikke innføre ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

(nullkonsesjon), for erverv av fast eiendom. 

Innstillingen begrunnes med at ordningen erfaringsmessig er krevende å følge. I tillegg har 

man få eller ingen sanksjonsmuligheter ovenfor de som ikke følger opp bosettingskravet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 130/17 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar å ikke innføre ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

(nullkonsesjon), for erverv av fast eiendom. 

Innstillingen begrunnes med at ordningen erfaringsmessig er krevende å følge. I tillegg har 

man få eller ingen sanksjonsmuligheter ovenfor de som ikke følger opp bosettingskravet. 

 

 

Faktaopplysning: 

 

MDG Lebesby har fremmet forslag om at det det innføres boplikt i forbindelse med erverv av 

bolighus i regulerte områder i kommunen. 

Intensjonen er å forhindre at boliger blir stående tomme store deler av året. 

 

Kommunen kan med hjemmel i konsesjonsloven §7 ( Lov om konsesjon ved erverv av fast 

eiendom), fastsette egen forskrift om konsesjonsplikt for alle bolighus som bør brukes til 

helårs bosetting. Denne ordningen kalles for nullkonsesjon og innebærer at alle som skal 

kjøpe/overta en bolig må ha konsesjon fra kommunen før skjøtet kan tinglyses. 

 

Forskriften kan vedtas å gjelde for hele- eller deler av kommunen. 

 

Innføring av nullkonsesjonsgrense er  en innskrenkning av de unntak som normalt følger av 

konsesjonsloven der det i dag  ikke vil være konsesjon for erverv av følgende eiendommer: 

- Bebygd eiendom under 100-daa og maksimalt 35-daa dyrka mark. 
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- Erverv av eiendom fra nær familie. 

- Ubebygde enkelttomter inntil 2-daa. 

 

I Norge er det pr i dag ca 60 kommuner som har innført nullkonsesjonsgrense. I Nord-Norge 

er det bare 2 kommuner som fremdeles har denne ordningen, (Hamarøy i Nordland og 

Gratangen i Troms). 

Andre kommuner som Dønna, Herøy, Fauske, Grane, Lødingen, Gildeskål, Steigen og Lurøy 

har alle etter søknad  fått opphevet egen forskrift. 

 

Utviklingen på landsbasis er at flere kommuner søker om å få opphevet tidligere vedtatte 

forskrifter. 

 

Det er landbruksdirektoratet som etter søknad kan fastsette, endre eller oppheve forskrift  etter 

konsesjonslovens §7 

 

Dersom man vurderer det som nødvendig av hensynet til bosettingen, kan kommunen vedta  

egen forskrift og søke om å få denne godkjent. 

 

Dersom kommunen ønsker å innføre nullkonsesjonsgrense, bør man samtidig også vurdere 

om fritaket for konsesjon etter §5 første ledd også skal settes ut av kraft. 

(Eiendom kan i dag overdras uten konsesjon til nære slektninger og familie). 

 

Boplikten kan oppfylles på følgende måte: 

- Kjøperen tar boligen i bruk til helårsbolig innen ett år etter kjøpet. 

- Kjøperen leier ut boligen til andre som nytter denne som helårsbolig. 

- Kjøperen/leietakeren må bo i boligen i minst 6 av årets mnd. 

 

De to førstnevnte kan lett kontrolleres opp mot folkeregisteret og evt leieavtale. 

Det siste punktet vil derimot bli en utfordring å følge opp. 

 

Fordeler: 

Konsesjonsplikten vil gi kommunen et styringsverktøy som sikrer at alle bolighus blir solgt til 

boligformål. Kommunen vil da ha full styring i forbindelse med salg av boliger. 

 

Ulemper: 

- Mer byråkrati i forbindelse med eiendomssalg. Kan medføre at færre eiendommer 

kommer ut for salg. 

- Å innføre boplikt i områder hvor offentlig tjenestetilbudet er nedskjært vil kunne gi 

negativ effekt. 

- Lavere omsetningsverdi og dermed også redusert pantegrunnlag. 

- Direkte inngripen i privatfolks mulighet til å overføre eiendom innenfor egen familie, 

eks ved skifteoppgjør av dødsbo. 

 

Bruksendring: 

Bruksendring fra bolig- til fritidshus behandles etter plan- og bygningsloven. 

For en bolig i regulert felt, eller i områder som i arealplanen er avsatt til spredt 

boligbebyggelse, skal denne  ikke uten videre kunne selges som fritidsbolig. 

Dersom en bolig blir omsatt som fritidshus vil denne fremdeles være å betrakte som bolig der 

kjøper må dekke alle kommunale avgifter.  
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Vurdering: 

Den mest ideelle utviklingen ville vært at vi hadde jevn bosetning med et oppegående 

tjenestetilbud med skole/barnehage m.m i hele kommunen. 

Situasjonen er imidlertid en helt annen i store deler av kommunen. Administrasjonen mener 

derfor at det ikke vil være riktig å benytte konsesjonsloven for å presse frem bosetning i de 

deler av kommunen der etterspørselen etter bolighus er lav. 

Derimot kan bosettingskravet ha en viss positiv effekt i tettstedsnære områder. 

 

Erfaringer fra andre kommuner er at slike saker kan være svært ressurskrevende. Både 

veiledning, saksbehandling, vedtaksprosess og ikke minst oppfølgingen tar mye ressurser. 

Utfordringen med nullkonsesjonsgrense blir helt klart hvordan dette skal følges opp bl.a med 

å kartlegge  om eier/leietaker faktisk benytter boligen min 6-mnd pr år. I tillegg har man 

ingen- eller liten sanksjonsmulighet for de som ikke oppfyller bosettingskravet. 

 

 

 

 

 

Dersom man ønsker å innføre nullkonsesjonsgrense bør dette begrenses til deler av 

kommunen der denne problemstillingen kan være  reell. 

Aktuelle områder kan da være:   

- Gnr 14 – Kunes 

- Gnr 23 - Lebesby  

- Gnr 34 – Dyfjord 

- Gnr 35 + 36 – Kjøllefjord 

 

Videre vil rådmannen foreslå at man ikke vedtar å sette konsesjonslovens §5 første ledd ut av 

kraft. (Overføring av eiendom innen familie uten konsesjon). 

Dette begrunnes med at det vurderes til å være et stort inngrep i folks private handlingsrom 

der man i stor grad fratas muligheten til å kunne overføre eiendom  innen egen familie. Denne 

problemstillingen blir særlig aktualisert i forbindelse med skifteoppgjør. 
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KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 17/1114    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 131/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 92/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre sier med dette opp medlemskapet i Øst Finnmark Regionråd. I tråd 

med vedtektene vil medlemskapet opphøre 1/1 2019. 

 

Lebesby kommune vil i løpet av 2018 vurdere om kommunen skal opprettholde medlemskapet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 131/17 

Behandling: 

Forslag fra MDG v/Olaf Terje Hansen: 

Tillegg:«Pkt 2 stopper etter opprettholde medlemskapet». 

Forslag enst. Vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre sier med dette opp medlemskapet i Øst Finnmark Regionråd. I tråd 

med vedtektene vil medlemskapet opphøre 1/1 2019. 

 

Lebesby kommune vil i løpet av 2018 vurdere om kommunen skal opprettholde medlemskapet. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har en rekke samarbeidsløsninger med andre i forbindelse med vår 

tjenesteproduksjon og rolle som samfunnsutvikler. Vi er også med i Øst Finnmark Regionråd 

hvor alle kommunene fra lebesby og østover til Kirkenes er med.  Når en går gjennom de 

samarbeidene vi har, så er nabokommunen Gamvik en viktig samarbeidspartner og det er med 

de vi har mest samarbeid. Ellers er de andre samarbeidene stort sett med kommuner i Vest-

Finnmark. 
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Tjeneste Organisiering Deltagende kommuner 

Avfall Finnmark Miljøtjeneste AS Lebesby, Gamvik, Porsanger, 
Nordkapp, Måsøy og Karasjok 

Havn Nordkappregionen Havn IKS Lebesby, Nordkapp og 
Porsanger 

Legetjeneste Vertskommune Lebesby Lebesby og Gamvik 

Barnevern Vertskommune Gamvik Lebesby og Gamvik 

Skatt, selskapskontroll Kjøper tjenester Alta 

Veterinærtjenester /vakt  Kjøper tjenester Porsanger 

Arkiv IKAF Finnmark Hele Finnmark 

Revisortjenester KomRev Nord >80 kommuner 

Feiertjenester Kjøper tjenester Porsanger 

Analyse vannprøver Kjøper tjenester Båtsfjord 

Sekretariat kontrollutvalg Kontrollutvalgene IS Kommuner i Øst Finnmark 

Krisesenter Norasenteret IKS Lebesby, Båtsfjord, Vadsø, 
Vardø, Tana og Nesseby 

RSK RSK Midt Lebesby, Gamvik, Porsanger, 
Karasjok og Kautokeino 

PPT Midt Finnmark PPD IKS Lebesby, Porsanger, Gamvik, 
Måsøy og Berlevåg 

Regionråd Øst Finnmark Regionråd Kommunene i Øst Finnmark 

Reiseliv Visit Nordkapp AS Nordkapp, Lebesby 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

Den kommunen vi samarbeider mest med er Gamvik kommune. Men på flere viktige felter 

har Lebesby kommune samarbeid med kommuner i Vest Finnmark. Spesielt gjelder det 

Nordkapp og Porsanger som er våre naboer i vest. Det er og har vært samarbeidsløsninger i 

Midt Finnmark.  Etter at Porsanger kommune ble med i Vest Finnmark Regionråd er det 

naturlig for oss å sette spørsmålet på dagsorden, om vi passer best i Øst eller Vest. Det er gode 

argumenter for begge delene. 

 

Rådmannen foreslår at kommunen sier opp sitt medlemskap i Øst Finnmark Regionråd. Det er 

et års frist for utmeldelsen tar til å gjelde, slik at samarbeidet fortsetter. I løpet av 2018 tar 

kommunen stilling til om vi skal fortsette i dette regionrådet eller søke medlemskap i Vest 

Finnmark Regionråd.  
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ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE VIGSLER 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: F82  

Arkivsaksnr.: 17/1025    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 132/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 93/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som vigsler i tillegg til ordfører og 

varaordfører: 

 Rådmann 

 

2. Vigselsfullmakten gjelder fra og med 1.1.2018. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for kommunale vigsler etter 

ekteskapsloven. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 132/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som vigsler i tillegg til ordfører og 

varaordfører: 

 Rådmann 

 

2. Vigselsfullmakten gjelder fra og med 1.1.2018. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for kommunale vigsler etter 

ekteskapsloven. 

 

 

 

Vedlegg: 

INFORMASJON OM IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN FRA 

1. JANUAR 2018(1).PDF 

KOMMUNALE VIGSLER – RUNDSKRIV 



  Sak 93/17 

 

 Side 2 av 68   

 

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE VIGSLER ETTER 

EKTESKAPSLOVEN 

 

 

Andre dokumenter: 

Ekteskapsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47?q=ekteskapsloven  

Forskrift om kommunale vigsler: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-

1421?q=kommunale%20vigsler  

 

Faktaopplysning: 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for bergelige vigsler, jf. forskrift om 

kommunale vigsler som trer i kraft 1.1.2018.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i rundskriv Q-11/2017 beskrevet de endringene som 

ligger i oppgaveendringen. 

 

 

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Kommunestyret selv kan i 

tillegg gi vigsselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kommunestyret må da 

vurdere behovet og hvem det vil være hensiktsmessig å tildele vigselsmyndigheten. Det er 

ikke krav om særlig kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være 

hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale. Vigselsmyndigheten vil 

opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller viglerens ansettelsesforhold i 

kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom kommunestyret trekker 

tilbake tildelingen.  

 

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen 

gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i.  

 

Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i 

kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er 

vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for 

folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.  

 

Domstolene innehar vigselsmyndigheten frem til 31.12.2017. Brudefolk som ønsker å inngå 

borgerlig vigsel i 2018, vil bli henvist til kommunene.  

 

Kommunene plikter å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. 

ekteskapsloven § 12 a. Av lovproposisjonen følger det at det er tilstrekkelig at en av 

brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan velge å tilby vigsler 

også for brudefolk bosatt i andre kommuner. Kommunenes alminnelige vigselstilbud skal 

være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. 

Dersom kommunen i tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens lokaler, utover 

ordinære åpningstider eller at brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen 

kreve å få dekket merkostnader ved dette. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader 

må avtales med brudeparet på forhånd.  

 

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 

prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. § 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47?q=ekteskapsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1421?q=kommunale%20vigsler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1421?q=kommunale%20vigsler
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10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire 

måneder fra utstedelse.  

 

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 

benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler.  

 

Vigselsformularet setter en ramme rundt hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien 

kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. 

Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.  

 

Departementets rundskriv beskriver hvordan melding om vigsel og registrering skal foregå.  

 

Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er 

bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Kommunen kan ta betaling 

for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om 

tid og sted. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. 

Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen. Dersom kommunen tilbyr 

vigsel for andre enn egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, kan kommunen 

ta betaling for nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden 

i god tid før vigselen. Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og 

§ 3 er for eksempel utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke 

anledning for kommunen til å ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen vurderer at det bør være en person med vigselsmyndighet utover ordfører 

og varaordfører. Dette for å imøtekomme lovforarbeidene hvor det er framgår at det kan være 

hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale. At rådmann innehar denne 

myndigheten er basert på stillingens myndighet.  

 

De foreslåtte retningslinjene for kommunale vigsler etter ekteskapsloven gir en fast 

rutine/tjenestebeskrivelse for borgerlig vigsel. De vil være retningsgivende både for vigsleren 

og for innbyggere som ønsker å benytte seg av tjenesten. 

 

Kommunestyresalen anbefales som fast seremonirom. Salen er lett tilgjengelig, samt stort nok 

til å kunne gjennomføre en vielsesseremoni med eventuelle gjester tilstede.   

 

Ved henvendelser til Tingretten har administrasjonen fått opplyst at de ikke har statistikk som 

viser hvor mange ekteskapsinngåelser det har vært knyttet til vår kommune. Imidlertid viser 

statistikk at det er inngått 23 ekteskap i løpet av 2016 ved Tingretten. Ekteskap inngås 

gjennom hele året, men det er flest i perioden juni-september.  I perioden 2009-2016 ble det 

inngått 136 vigsler som er registrert i Tingretten. Herunder 116 mellom norske statsborgere, 

13 mellom norsk-utenlandsk og 3 mellom utenlandske statsborgere. 

 

Administrasjonen anbefaler at tilbudet også omfatter andre kommuners innbyggere da det er 

grunn til å anta at det ikke vil være høy pågang om borgerlig vigsel i tiden framover.  

Kommunestyret selv kan for øvrig vurdere at det ikke skal åpnes for å tilby vigsler for 

brudefolk bosatt i andre kommuner og om det skal åpnes for vigsler utenom kommunens 

ordinære åpningstid og om vigsler skal kunne skje utenfor kommunens ordinære 

lokale/seremonirom. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/997    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 134/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 94/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1) Kommunestyret avslår søknad fra Leif Pedersen om fritak fra sine verv i 

Kommunestyret og Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag. 

 

2) Kommunestyret vedtar å gi Leif Pedersen permisjon fra sine verv i Kommunestyret og 

Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag for den perioden han 

innehar vervet som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 134/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1) Kommunestyret avslår søknad fra Leif Pedersen om fritak fra sine verv i 

Kommunestyret og Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag. 

2) Kommunestyret vedtar å gi Leif Pedersen permisjon fra sine verv i Kommunestyret og 

Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag for den perioden han 

innehar vervet som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Leif Pedersen 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Leif Pedersen har søkt om fritak fra politiske verv. Han har i dag følgende verv i Lebesby 

kommune: 

 



  Sak 94/17 

 

 Side 2 av 68   

 

Fast medlem i Kommunestyret  

Fast medlem i Formannskapet 

Fast medlem av Representantskap Nordkyn Kraftlag 

 

Begrunnelsen fra Pedersen er at han sitter som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i 

Lebesby kommune. Han har også fått signaler fra regionalt og sentralt hold i forbundet om at 

det å være tillitsvalgt på den ene siden og skoleeier på den andre siden kan medføre at en 

møter seg selv i døra. 

Videre fremkommer det i søknaden at det er mange reisedøgn i tillitsvervet i 

Utdanningsforbundet og at han må velge mellom å bruke tid på politisk arbeid eller arbeidet 

som tillitsvalgt. Pedersen ønsker å fortsette sitt verv i Utdanningsforbundet uten å ha 

tilhørighet til politikken eller et bestemt politisk parti. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommuneloven § 14 sier følende om Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg: 

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 

- faste utvalg 

- kommunedelsutvalg 

- kontrollutvalg 

- kommuneråd og fylkesråd 

- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre  

og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg  

kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommunedel, er valgbare. 

 

Om Uttreden/ Suspensjon sier Kommunelovens § 15 følgende: 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

 Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to  

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten  

av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder:  
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«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Kommunelovens § 16 - 3 lyder: 

«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 

Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 

enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem 

fra det underrepresenterte kjønn.» 

 

Kommuneloven slår fast en plikter å ta imot valg (med noen unntak), og idet ligger at det skal 

være god grunn til å få fritak fra verv som folkevalgt.  

 

Rådmannen har forståelse for at det kan være utfordrende å være hovedtillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet og samtidig være skoleeier og arbeidsgiver i kommunestyret.  Vervet i 

Utdanningsforbundet er et tillitsverv hvor en blir valgt for en periode.  Det foreslås derfor at 

Leif Pedersen gis permisjon fra sine verv i Kommunestyre og Formannskap i den perioden 

han er valg som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, selv om han ikke har søkt om det 

som et alternativ.  

 

 

 

Forslag til vedtak, dersom kommunestyret ønsker å gi permisjon kan være: 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 

søknad fra Leif Pedersen om varig fritak fra alle politiske verv ut valgperioden: 

 Fast medlem i Kommunestyret 

 Fast medlem i Formannskapet 

 Fastmedlem i Representantskap Nordkyn Kraftlag 

 

2.  Varamedlem rykker opp i Kommunestyret 

 

3. Det velges nytt fast medlem til formannskapet (må være fast medlem av 

kommunestyret) og til Representantskap Nordkyn Kraftlag. 
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SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMD - 

EIENDOMSSKATT 

OG VARAMEDLEMMER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET, IKA FINNMARK 

IKS OG UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/1144    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 135/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 95/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til Sakkyndig 

Ankenemnd – Eiendomsskatt: ________________________________________ 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som varamedlemmer til 

utvalgene: 

 Administrasjonsutvalget: _________________________________________ 

 IKA Finnmark IKS: ______________________________________________ 

 Utvalg for Plan- teknisk og miljø: ___________________________________ 

 

3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2017 sak 135/17 

Behandling: 

Valgsak går videre til kommunestyret 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til Sakkyndig 

Ankenemnd – Eiendomsskatt: ________________________________________ 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som varamedlemmer til 

utvalgene: 

 Administrasjonsutvalget: _________________________________________ 

 IKA Finnmark IKS: ______________________________________________ 

 Utvalg for Plan- teknisk og miljø: ___________________________________ 

 

3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 
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Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Faktaopplysning: 

Ørjan Olsen har søkt, og fått innvilget varig fritak fra sine politiske verv ut valgperioden. 

Olsen har vært varamedlem i de ovennevnte utvalgene. 

 

Kommunelovens § 16 – 3 lyder: 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 

Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 

enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem 

fra det underrepresenterte kjønn. 

 

 

Vurdering: 


