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Sak  170/11

MØTEPLAN 2012

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 11/961

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 170/11 Formannskapet 19.12.2011 

Innstilling:

Lebesby formannskap vedtar følgende møteplan for 2012

Formannskap: 

17/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/5, 19/6, 21/8, 18/9, 23/10, 20/11, 18/12

Kommunestyre:

30/1, 12/4, 14/6, 11/10, 14/12

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Datoene er lagt opp i forhold til interne og eksterne rapporteringer og frister.
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Sak  171/11

ØKONOMIRAPPORTERING 11 OG 12/2011

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 11/958

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 171/11 Formannskapet 19.12.2011 

Innstilling:

1. Formannskapet tar økonomirapporteringen til orientering

Dokumenter:

Saken legges fram i møtet

Faktaopplysning:

Saken legges fram i møtet

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Saken legges fram i møtet
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Sak  172/11

VEDRØRENDE FRAMTIDEN FOR SAMFUNNSHUSET PÅ KUNES

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 11/323

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 172/11 Formannskapet 19.12.2011 

Innstilling:

1. Lebesby Formannskap er positiv til søknad fra Kunes Bygdelag om å bruke og disponere     

    Kunes Skole og samfunnshus. 

2. Formannskapet ber administrasjonen om å etablere en avtale med bygdelaget. 

3. Avtalen legges fram for formannskapet for endelig godkjenning.

Dokumenter:

Søknad fra Kunes bygdelag

Faktaopplysning:

Kunes bygdelag har i brev av 29/6 henvendt seg til kommunen med søknad om å få overta 
bruken av og fritt disponere Kunes skole og samfunnshus. Bygdelaget ber om at kommunen 
står får den økonomiske driften av bygget. Saken har ikke vært behandlet til tross for flere 
purringer fra Kunes bygdelag. Det er i rådmannens budsjettforslag for 2012 satt av 139 089.- 
til drift av Kunes Skole og samfunnshus.

Vurdering:

Denne saken er parallell med Veidnes og Dyfjord, hvor kommunen har åpnet for bruk i tråd 
med lokale ønsker og behov, og hvor kommunen har stått for det meste av driftsutgifter.  Det 
er forskjellige bruksbehov i de respektive bygdene. Det er ingen avtaler med bygdelag i 
Veidnes og Dyfjord om å overta bruken av og fritt disponere byggene. Men byggene brukes til
diverse formål i bygdene. 

Uansett hvilken løsning som velges må kommunen ivareta forhold til allmennhetens behov, 
kostnadskontroll og eventuelle kommunale behov. Dersom søknaden skal imøtekommes bør 
det etableres en avtale mellom kommunen og bygdelaget, på den måten kan kommunen 
avklare de ovenfornevnte tingene. 
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Sak  173/11

SØKNAD OM GATELYS I FRIARFJORD

BEBOERNE I FRIARFJORD

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: Q02  

Arkivsaksnr.: 10/993

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 173/11 Formannskapet 19.12.2011 

Innstilling:

1. Lebesby kommune vil ikke etablere flere gatelys i Friarfjord. Dette fordi her ikke er skole 

    eller barnehage eller annen institusjon. Videre er området langstrakt med liten befolkning.

2. Det etableres et lyspunkt ved/i busskuret.

3. Lebesby kommune vil gå inn for å sette ned fartsgrensen på de omsøkte strekningene. 

Dokumenter:

To stk søknader fra 2010

Faktaopplysning:

Kommunen har mottatt 2 stk søknader om gatelys i Friarfjord. Den en fra FV 98 og ut til 
bebyggelsen ved skiferbruddet ( Nyheim) og den andre det samme samt langs FV 98 til 
bebyggelsens slutt i østre del av Friarfjord. Strekningene er ca 1800 meter hver.

Kommunen sendte henvendelse i fjor til Kraftlaget om kostnader ved etablering av gatelys i 
Friarfjord. Vi har nå fått svar pr. tlf at kostnaden er på ca. kr. 15.000 pr. lyspunkt og at 
avstanden mellom lysene er 40 meter. 

Dette innebærer at det må etableres ca 90 nye gatelys i Friarfjord og kostnaden  vil være ca. 
1.350.000,-.

Driftskostnadene på 90 lyspunkt vil være ca. kr. 28000/år

I veikrysset mellom veien til Nyheim og FV 98 står et busskur uten belysning.

Konsekvenser for miljøet:

Forbruk av energi med redusert nytteverdi.

Vurdering:
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Sak 173/11

I dag begrenser gatebelysningen i Friarfjord seg til lyspunkt ved bolighus og bolighus som er 
omgjort til fritidsboliger. Dette ser ut til å være en hovedregel i områder med spredt 
boligbygging utenfor boligfelt.

I Friarfjord bor det knappe 20 personer. Her er ikke skole eller annen offentlig virksomhet. En 
god del av bebyggelsen er fritidsbebyggelse.

Trafikken fra busskuret og ut til Nyheim må sies å være svært begrenset. Å bruke kr. 700.000 
til etablering og kr. 14.000 i årlig el.kostnad må sies å ikke være god anvendelse av 
trafikksikkerhetsmidler.

På FV 98 er trafikken større men strekningen det her er snakk om er rett. Det vil derfor være 
god sikt både for bilfører og spaserende å se hverandre hvis det brukes refleks.

Tror nok at søknadene er basert på behov for belysning for å gå turer langs veistrekningene.

Et gatelyspunkt ved busskuret eller i busskuret synes rimelig og skal gå greit å få etablert da 
det allerede er gatelys like i nærheten. Kostnaden anslås til ca. kr. 15000 og kan tas av post 
1.5220.2360.333, vedlikehold av gatelys.

Et annet tiltak som kanskje vil være mer aktuelt for strekningene er soner på 60/ 70 km og da 
spesielt ved veikrysset.
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Sak  174/11

RULLERING AV HAVNEPLAN

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: P01  

Arkivsaksnr.: 11/962

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 174/11 Formannskapet 19.12.2011 

Innstilling:

1. Lebesby Formannskap vedtar å rullere havneplan for Kjøllefjord havn. Ansvarlig for 
arbeidet er havnesjefen. 

2. Det skal også igangsettes utredninger av ulike alternative områder for ny industri, 
ansvarlig for dette er prosjektleder omstilling. 

3. Administrasjonen får fullmakt til å opprette en styringsgruppe med representanter fra 
havn, teknisk og utvikling som lager bestilling til ekstern konsulent og sikrer fremdrift 
i arbeidet.

4. Kostnadene dekkes over omstillingsmidlene kap. 1.4060. ihht handlingsplan for LIV – 
Lebesby i Vekst.

5. Fremdrift i arbeidet med havneplan og mulige industriområder med kostnadsoverslag 
legges frem for Kommunestyret i møte i mars/april. 

Dokumenter:

Kommunens havneplan 1996 – 2006.

Strategi- og handlingsplan for LIV – Lebesby i Vekst 2012.

Faktaopplysning:

I Strategi- og handlingsplanen til LIV 2012 (til behandling i Kommunestyret den 15. 
desember), ligger det følgende tiltak under kap. 4.3 som omhandler fiskeindustri/mottak og 
utvikling av havnene:

Tiltak  2: Infrastruktur

 Mål  Legge til rette med nytt industriområde i Kjøllefjord

Innhold Legge til rette for nye aktører innen fiskeindustri gjennom nye industriarealer. 
Forprosjektere nytt industriområde og få dette finansiert. Realisere nytt 
industriområde i Kjøllefjord, slik at det ligger til rette for bygging av nye lokaler 
for fiskeindustrien. Planlegge havneområdet. 

Tidsplan 2012

Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling i samarbeid med Havna

Viktige aktører Lebesby kommune, Lebesby Kjøllefjord Havn KF, 
Teknisk etat, næringsaktørene

Prosjektansvarlig Styreleder LIV
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Sak 174/11

Prosjektledelse Prosjektleder LiV

Økonomi Budsjett kr. 500.000

Det er tidligere lagt ned byggeforbud i det nye havneområdet, da Formannskapet har vært 
opptatt av å lage en helhetlig plan for fremtidig bruk av området. Selv om den nye kaia og 
fyllingen langs hovedmoloen er regulert til industriområde, har det kommet inn søknader fra 
andre som ønsker å sette opp bygninger i industriområdet. Det samme gjelder området rundt 
tidligere ”kroa”. I vedtaket fra Formannskapet ønsket man en helhetlig plan før man tar stilling
til nye byggesøknader, og med en rullering av havneplanen for Kjøllefjord vil man nå få dette 
på plass. 

Gjennom omstillingsprosjektet LIV – Lebesby i Vekst – ser man på mulige fremtidige 
utviklingsprosjekter innen fiskeri- og fiskeindustri. Gjennom en utredning ønsker man å se på 
kostnadene ved å legge til rette for ny aktivitet i området. Det er viktig å utrede flere 
alternativer og se på de totale kostnader for kommunen/havna, med mulige fremtidige 
investeringer og drift av nye industriområder med tilhørende kaiarealer.

Konsekvenser for miljøet:

Utredningsarbeidet har ingen konsekvens for det ytre miljø.

Vurdering:

Det er viktig for den videre utvikling av havna i Kjøllefjord og mulig ny næringsvirksomhet at
man nå gjør en rullering av havneplanen samtidig som det utredes mulige arealer for 
industriaktivitet.
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