
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 27.02.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.

Møtepapirene legges ut til offentlig ettersyn på formannskapskontoret.  Sakslista og vedlegg er 
lagt ut på kommunens hjemmeside.  Sakslista og vedlegg er lagt ut på biblioteket.
Møtet annonseres i lokal avisene.  Det blir direktesending i Radio Salten.
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Kl 1000 Det blir gitt en orientering fra Lensmannen i Saltdal og Beiarn.

Rognan 20.02.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 1/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Referater/forespørsler kommunestyret 27.02.13

Foreliggende dokumenter:
- Rapport vedr. oppfølging av kommunestyrevedtak i perioden 11.10.12-12.12.12.
- Brev fra fylkesmannen i Nordland dat. 22.01.13 vedr. lovlighetskontroll  - Tiltak sikring 

av dam Mølnvatn.
- Kontrollrapport 2012 dat. 15.02.13 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Saltdal 

kommune.
- Brev fra fylkesmannen i Nordland dat. 17.12.12 vedr. klage over k.styrets vedtak i sak 

30/12 – Reguleringsplan for Galten utskipningskai – Stadfestelse av kommunens vedtak.

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2012/34

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 2/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Foreliggende dokumenter:
- Saksprotokoll  fra sak 24/12 i Saltdal kontrollutvalg
- Utkast til plan for selskapskontroll Saltdal kommune 2012-2015

Sakens bakgrunn
Med hjemmel i kommunelovens §§77 og 80, står det i §6 i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner:

§ 13. Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller  
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året  
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for  
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av  
kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,  
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de  
ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan  
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 

       Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 

I tråd med ovennevnte bestemmelse er det utarbeidet et utkast til plan for selskapskontroll.

Saltdal kontrollutvalg har fattet følgende vedtak som legges frem som innstilling til 
kommunestyret.



Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og 
ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

- IRIS Service AS og IRIS Produksjon AS
- Vensmoen Eiendom AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden 
der kontrollutvalget finner det nødvendig.



Saltdal kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2012/34

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 3/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport 
Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Foreliggende dokumenter:
- Saksprotokoll fra sak 25/!2 i Saltdal kontrollutvalg
- Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon - IRIS

Sakens bakgrunn
Salten kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon vedr. ovennevnte og har 
utarbeidet rapport på bakgrunn av arbeidet.

Saltdal kontrollutvalg har behandlet rapporten og fattet følgende vedtak som legges frem som 
innstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i IRIS er 

forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke se revisors anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølging fra 

selskapet:
a. Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene vedrørende 

selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet.  Ifølge 
selskapets økonomiplan 2013-2017 utgjør dette ca. kr. 12 mill.  Det forutsettes at 
dette blir rettet opp.

b. Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av selskapet til å 
inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1314

Saksbehandler:  Åge Kristoffersen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalg 1/13 15.01.2013
Kommunestyre 4/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Endring personalplan Saltdal sykehjem

Foreliggende dokumenter:
St. meld 47 – Samhandlingsreformen
Meld.St.16 – Nasjonal helse- og omsorgsplan
Omsorgsplan 2015

Sakens bakgrunn
Kapittel 5 i melding nr. 16 beskriver fremtidens kommunale helse – og omsorgstjeneste. 
Det samme finner vi i St. melding nr. 47, kapittel 6, Ny framtidig kommunerolle – aktuelle 
framtidige oppgaver.

Allerede nå ser vi vekst i yngre brukere som krever annen kompetanse og et helhetlig 
livsløpsperspektiv i omsorgstilbudet. 
Det er også behov for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av mottakere av 
hjemmetjenester og beboere i sykehjem. Det gjelder spesielt mennesker med kroniske og 
sammensatte lidelser, demens, psykiske lidelser samt senskader av rus.

Det vil bli knapphet på omsorgsytere i fremtiden, både offentlig arbeidskraft og frivillige 
omsorgsytere. En stor andel av personellet i omsorgstjenestene har ikke helse- og sosialfaglig 
utdanning, og det er lav andel som har høyskoleutdanning.

Samhandlingsreformens intensjon er at kommunens innbyggere skal få rett behandling på rett 
sted. Saltdal kommune har nå godkjent øyeblikkelig hjelp tilbud og har opprettet et 
postobservasjonsrom.
I regelverket om øyeblikkelig hjelp tilbud stilles det krav om sykepleierdekning 24 timer 7 dager 
i uken.

Kommunen har gjennom disse tiltakene, overtatt oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 



For å imøtekomme disse nye oppgaver, må kommunen øke kompetansen/andel sykepleiere og 
andre med relevant høgskoleutdanning i sykehjem.

2012 har vist at slik sykepleierdekningen er i dag ved Saltdal sykehjem, er den svært sårbar i 
forhold til ferieavvikling, høgtid og sykdom. 

Fra 2015 – 2025 vil antall eldre som trenger tjenester øke. 
De som trenger tjenester fra kommunen vil bo hjemme lengere enn i dag og få dekket sine 
behov av hjemmetjenesten.

De som kommer inn på sykehjem vil ha et omfattende hjelpebehov med flere og sammensatte 
diagnoser. For å imøtekomme dette behovet for større kompetanse, er det viktig å ha nok 
sykepleierressurs ved sykehjemmet.

Vurdering
Øyeblikkelig hjelp tilbudet krever en sykepleierdekning 24 timer 7 dager i uken.
Behandlingen av pasienter før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse krever god og 
sykepleierfaglig kompetanse i sykehjem.

Ved økt inn/utskrivning i sykehjem gjennom øyeblikkelig hjelp tilbud og 
postobservasjonstilbud, kreves det mer tidsbruk til oppfølging av sykepleiere ved sykehjemmet.

Sykepleier må i dag ofte forlate sin gruppe for å utføre sykepleieroppgaver ved andre grupper. 
Dette medfører økt arbeidsbelastning for de som er igjen på gruppen.

Det siste året har det vist seg vanskelig å få nok sykepleiere til ledige stillinger, noe som igjen 
har ført økt bruk av overtid og bakvakt.
For å sikre en stabil og god sykepleierdekning i årene fremover, er det viktig å kunne tilby unge 
sykepleiere 100 % stilling ved ansettelser.
For å imøtekomme behovet for større kompetanse, er det ønskelig å øke antall årsverk for 
sykepleiere ved Saltdal sykehjem etter følgende tabell.

Gruppe Sykepleiere i dag/årsverk Økning År Sum
C 1,75 1,25 2013 3,0
F 1,88 1,12 2013 3,0
E 2,14 0,86 2014 3,0
G 1,66 1,34 2014 3,0
B 2,55 0,45 2015 3,0
Natt 1,95 1,05 2015 3,0

11,93 6,07 18

Dette gjøres ved ledighet/vakanse i hjelpepleierstillinger.

Økonomi:
Topplønn hjelpepleier er pr 01.01.2013 kr 358 800.-
Topplønn sykepleier er pr 01.01.2013 kr 402 000.-
Dette gir en differanse på kr 43 200.- pr år. Satt opp i tabell får vi følgende økte kostnader pr år:

Økning år Stillinger Kostnader
2013 2,37 Kr 102 384.-
2014 2,20 Kr 95 040.-
2015 1,50 Kr 64 800.-



Et sterkt fagmiljø hvor det er fokus på kvalitet og fagutvikling skaper et godt og stabilt 
arbeidsmiljø. 

Rådmannens innstilling
1. Ved nytilsetting av sykepleiere må det etterstrebes å kunne tilby 100 % stilling.
2. Antall sykepleierstilling økes etter følgende tabell:

Gruppe Sykepleiere i dag/årsverk Økning År Sum
C 1,75 1,25 2013 3,0
F 1,88 1,12 2013 3,0
E 2,14 0,86 2014 3,0
G 1,66 1,34 2014 3,0
B 2,55 0,45 2015 3,0
Natt 1,95 1,05 2015 3,0

11,93 6,07 18

3. Ved naturlig avgang/vakanse i hjelpepleierstillinger, omgjøres disse for å øke antall 
sykepleierstillinger i henhold til tabellen.

4. De økte kostnadene dekkes ved hjelp av øyeblikkelig hjelp tilskuddet.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 15.01.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende endringer i rådmannens innstilling:

1. «sykepleiere» erstattes med «personell med relevant høyskoleutdanning»
2. «sykepleierstilling» erstattes med «antall stillinger med relevant høyskoleutdanning»
3. «sykepleierstillinger» erstattes med «stillinger»
4. dekkes innenfor enhetens rammer/tilskudd samhandlingsreformen.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Innstilling:
1. Ved nytilsetting av personell med relevant høyskoleutdanning må det etterstrebes å 

kunne tilby 100 % stilling.
2. Antall sstillinger med relevant høyskoleutdanning økes etter følgende tabell:
Gruppe Sykepleiere i dag/årsverk Økning År Sum
C 1,75 1,25 2013 3,0
F 1,88 1,12 2013 3,0
E 2,14 0,86 2014 3,0
G 1,66 1,34 2014 3,0
B 2,55 0,45 2015 3,0
Natt 1,95 1,05 2015 3,0

11,93 6,07 18

3. Ved naturlig avgang/vakanse i hjelpepleierstillinger, omgjøres disse for å øke antall 
stillinger i henhold til tabellen.

4. De økte kostnadene dekkes innenfor enhetens ramme/ tilskudd til 
samhandlingsreformen.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/62

Saksbehandler: Stein Kaare Orø

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 11/13 05.02.2013
Kommunestyre 5/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Kommunale avgifter/ gebyrer for 2013- Fastsettelse av regulativ
Foreliggende dokumenter:
• Forslag til regulativ for "Kommunale avgifter og gebyrer 2013".

Andre relevante dokumenter:
• Økonomiplanen 2011 – 2014.
• Status for planlagte tiltak vann og avløp Rognan – Russånes i Saltdal kommune 2011.
• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune.
• Budsjett Salten Brann IKS 2013. (Feieavgift)
• Vedtak gebyrsatser for husholdningsrenovasjon for 2013. Iris Salten IKS. (Avfallsgebyr)

Sakens bakgrunn
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, vedtatt av kommunestyret i sak 
60/11, gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for 
kommunale vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Vann- og avløpsgebyrene beregnes 
etter selvkostprinsippet. Jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester. 

Saltdal kommune har benyttet seg av Multiconsult, som har laget et regneark for beregning og 
fastsettelse av gebyrer for VAR-tjenestene. Regnearket gir en god oversikt over faste og variable 
kostnader, samt tall for hovedplan for tjenesten. Det er også laget slik at vi kan legge inn 
regnskapstall når de er klare. Dataene som er lagt inn i regnearket er hentet fra regnskap og 
budsjett for de forskjellige periodene. Regnskapstall og budsjettall som blir lagt inn i regnearket 
fordeles på avskrivningsperioder i henhold til KOSTRA- veilederen. 

Saltdal kommune benytter et fagsystem og er kompatibelt med kommunens innkrevingssystem 
(agresso).



Stokland Bilruter står for innsamling av slam i kommunen. Innsamlingen baseres på at slammet 
avvannes på slambilen og rejektvannet tilbakeføres septiktank. Slammet transporteres og 
deponeres på Iris Vikan. Selve innsamlingen utføres med bil og traktortømming.
Kommunens slamlaguner ved Røkland renseanlegg legges ned og avsluttes så snart 
renseanlegget legges ned.

Vurdering
I selvkostregnskapet blir det budsjettert med midler iht. flerårsbudsjettet til investering for VAR-
områdene. Det arbeides for tiden med planlagt utbygging av avløp på strekningen fra Russånes 
til Rognan. Avløpsrenseanlegget på Røkland vil etter dette bli nedlagt.
Russånes vannverk vil bli ny hovedvannkilde for øvre Saltdal og har fra 2011 forsynt store deler 
av tidligere Nordnes/ Storalmenningen vannverk. Når utbyggingen ferdigstilles vil Pothus/ 
Evensgård og Vensmoen området også inngå i dette forsyningsområdet.
Brenne/ Drageid vannverk og Sundby vannverk blir forsynt fra Rognan vannverk. 

Vann
Drageid/ Brenne vannverk og Sundby vannverk ble overtatt ved årsskiftet 2011 og kildene ved 
disse anleggene er nedlagt.
Nordnes/ Storalmenningen vannverk ble overtatt av Saltdal kommune i 2009 og Nordnes 
forsynes nå av Russånes vannverk. Storalmenningen, Vensmoen vannverk og Pothus/ 
Evensgård vannverk vil bli nedlagt når ny vannledning fra Russånes kommer. 

Avløp
Nytt avløpsnett for Nestby/ Medby er under arbeid og Medby/ Nestby vil bli tilknyttet ny 
avløpsledning mellom Rognan og Russånes/ Røkland. 
Det er vedtak på å legge ned Røkland renseanlegg og overføre avløpet til Rognan renseanlegg 
med mulighet for tilknytning av alle tettsteder ned gjennom dalen.
Ny vannledning fra Russånes til Nordnes har også med avløpsledning slik at elveutslipp kan 
unngås hele strekningen.

Fremtidige oppgaver for vann avløpssektoren.
- Trykkforhold på Bakken/ Runden må utbedres. Ny hovedledning utenom Bakken bør vurderes.
- Avløpsledning fra tidligere Fredheim og ned til Rønningen må skiftes eller rehabiliteres.
- Rehabilitering VA: Høgbakken, Buen – Pila. Skogvegen. Kryss Jernbanegata. Rønningen.
- Tilførsel fordelingsnett og sluser Hemmoen, Høgmoen Boligfelt.
- Rehabilitering av gamle vann- og avløpskummer generelt.
- Daglig drift og hendelser som oppstår på vann og avløp i løpet av driftsåret. 
- Utskiftning av eternittledning i Skogvegen/ Jernbanegata, Skogvegen/ Preben von Ahnens 
   veg. Det er ofte brudd hvor ledningen sprekker på langs i 2 - 3 m lengde
- Utbedring av problempunkt og kummer på eksisterende nett.
- I tillegg bør en større rengjøring av ledningsnettet prioriteres. Med fjerning av sand og slam i 
sluker og avløpskummer.
- Kartlegging og registrering i kartsystemet.



Gebyrregulativ 2013

Rammer for gebyrberegning – vann og avløp
Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
• Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene 

skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. 
• Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 

samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
• Alle priser eksklusiv merverdiavgift og tillegges 25 % mva.
• Kalkulatorisk rente for 2013 er beregnet til 2,44 %.
• Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140-2003 

Kommunal og regional departementet.
• Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av 

hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må 
kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, uavhengig av hvordan 
anskaffelsen er finansiert.

• Selvkostkalkylen kun beregner kostnader for igangsatte aktiviteter.
• Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året 

etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.
• Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv 

har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. 
Investeringsutgiftene må dermed fordeles over investeringens levetid jf. kapittel 4. 
kapitalkostnader i retningslinjene.

      Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte fra selvkostfondet.

Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3- 5 års 
perspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er 
å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.
Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfond.

Dermed kan vi ikke øke avgiften for å sette av midler til fremtidige investeringer.
 

Engangsgebyr for tilknytning.
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett og betales 
slik:

• Tilknytning av en boenhet betales med et tilknytningsgebyr som i utgangspunktet er likt 
for alle vann- og avløpsverk i Saltdal, kr 2000 for vann og kr 2000 for avløp. 

• Ved tilknytning av flere boenheter i borettslag eller annen form for felles utbygging, skal 
det svares tilknytningsavgift for hver boenhet. Med boenhet menes her bolig som har 
eget gnr., bnr., festenummer eller seksjonsnummer. Dette iht. kommunal forskrifts 
definisjon av abonnent § 5.1.

• Dersom eiendommen allerede har tilknytning til offentlig vann- eller avløpsnett, skal en 
eksisterende tilknytning/ boenhet regnes fra ved beregning av antall boenheter.

• Kommunestyret kan fastsette egne satser for utbyggingsområder. Slik det for eksempel 
er vedtatt i k-sak 45/11, for området G.nr. 10 Nestby og G.nr. 11 Medby. 

Tilknytningsgebyret økes ikke for 2013



Årsgebyret for vann og avløp. 
Årsgebyrer for vann og avløp beregnes etter selvkost i eget beregningsprogram. De faste og 
variable kostnadene og inntekter blir registrert og kommunale avgifter blir beregnet. 
De kommunale avgiftene for vann og avløpssektoren er delt i ca. to like store deler:

• Abonnementsgebyret skal dekke de faste kostnadene. 
• Forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene. Varierer med enhetspris vann, 

enten ved målt eller stipulert forbruk.

*Abonnementsgebyr.
Fast gebyr som differensieres etter brukerkategori:
• Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter.
• Abonnementsgebyr for boenheter og fritidsbolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

*Forbruksgebyr.
Forbruksgebyr er kostnaden for vannmengden den enkelte abonnement bruker. 
Vannmengden kan enten stipuleres (2,0 m3/m2) eller det kan måles med vannmåler: 

• Boenhet under 75 m2, fritidsbolig eller hytte. Stipulert forbruk 150 m3 pr år.
• Boenhet over 75 m2. Stipulert forbruk 200 m3 pr år.
• Målt forbruk. Vannmengden pr år måles med vannmåler.

Forbruket ganges med enhetsprisen for vann.
Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 

Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 
Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før.

*Enhetspris.
Enhetspris beregnes også etter selvkost og er hvor mye 1 m3 (1000 liter) vann koster. 



Beregning av gebyrer VANN 2013:
Årsgebyrer for de ulike kategoriene, eks. mva.  
Boenhet under 75 m², fritidsboliger/ 
hytter. 

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
   

Abonnementsgebyr 1 276,50 1 206,50 5,8 %
Forbruksgebyr 150 m³/ år 1 225,50 1 258,50 - 2,6 %
Sum 2 502,00 2 465,00 1,5 %

    
Boenhet over 75 m². Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon

Abonnementsgebyr 1 914,00 1 809,00 5,8 %
Forbruksgebyr 200 m³/ år 1 630,00 1 678,00 -2,8 %
Sum 3 548,00 3 487,00 1,7 %

    
Næring under 55 m³. Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon

Abonnementsgebyr 1 276,00 Ny
Forbruksgebyr v/ 25 m³/ år 204,25 Ny
Sum 1 480,25 Ny

Næring under 225 m³. Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
Abonnementsgebyr 3 828,00 3 500,00 9,4 %
Forbruksgebyr v/ 200 m³/ år 1 634,00 1 678,00 -2,6 %
Sum 5 462,00 5 178,00 5,5 %

    
Næring over 225 m³. Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon

Abonnementsgebyr 5 104,00 4 800,00 6,3 %
Forbruksgebyr v/ 400 m³/ år 3 268,00 3 636,00 -10,1 %
Sum 8 372,00 8 156,00 2,6 %

Enhetspris (kr/m ³), eks. mva. 8,17 8,39 -2,6 %

Vann:
Stort sett samme priser som i 2012. 
Største økning er for næring under 225 m3/ år som får en økning på 5,5 %. 
Det må forventes en ytterligere økning etter hvert som planlagt utbygging vann pågår. 
Det er gjort en endring som gjør at næringsabonnenter som før brukte minimalt med vann har 
fått mulighetene til å bli beregnet for et vannforbruk under 55 m3/ år. Dette vil gi en riktigere og 
stor besparelse for næringsabonnenter som for eksempel bare har en wc og en håndvask. 
 
Boenhet:
 Under 75 m² økning på 1,5 % ( kr      46,25 inkl. mva. pr år.)
 Over 75 m² økning på 1,7 % ( kr      76,25 inkl. mva. pr år.)
Næring: 
Under   55 m³/ år og 25 m³ Ny
Under 225 m³/ år og 200 m³ økning på 5,5 % ( kr     355,00 inkl. mva. pr år.) 
Over   225 m³/ år og 400 m³ økning på 2,6 % ( kr     270,00 inkl. mva. pr år.)

Enhetspris vann
Enhetsprisen for vann (1m3) reduseres med 2,6 % til (kr 10.21 inkl. mva.)    



Beregning av gebyrer AVLØP 2013:
Årsgebyrer for de ulike kategoriene, eks. mva.  
Boenhet under 75 m², fritidsboliger/ 
hytter. 

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
   

Abonnementsgebyr 785,50 650,00 20,8 %
Forbruksgebyr 150 m³/ år 973,50 870,00 11,9 %
Sum 1 759,00 1 520,00 15,7 %

    
Boenhet over 75 m². Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon

Abonnementsgebyr 1 571,00 1 300,00 20,8 %
Forbruksgebyr 200 m³/ år 1 298,00 1 160,00 11,9 %
Sum 2 869,00 2 460,00 16,6 %

    
Næring under 55 m². Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon

Abonnementsgebyr 1 571,00 Ny 0,00 %
Forbruksgebyr v/ 25 m³/ år 162,25 Ny 0,00 %
Sum 1 733,25 Ny 0,00 %

Næring under 225 m². Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
Abonnementsgebyr 3 143,00 2 000,00 57,2 %
Forbruksgebyr v/ 200 m³/ år 1 298,00 1 160,00 11,9 %
Sum 4 441,00 3 160,00 40,5 %

    
Næring over 225 m². Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon

Abonnementsgebyr 4 714,00 3 000,00 57,1 %
Forbruksgebyr v/ 400 m³/ år 2 596,00 2 320,00 11,9 %
Sum 7 310,00 5 320,00 37,4 %

Avløp: 
En relativ stor økning i gebyrene for avløp skyldes utbyggingen av nytt vann avløpssystem. Det 
må forventes en stadig økning etter hvert som denne utbyggingen pågår og til alle nye 
abonnenter er tilkoplet. Det er gjort en endring som gjør at næringsabonnenter som før brukte 
minimalt med vann har fått mulighetene til å bli beregnet for et vannforbruk under 55 m3/ år. 
Dette vil gi en riktigere og stor besparelse for næringsabonnenter som for eksempel bare har en 
wc og en håndvask.

Enhetspris avløp
Enhetsprisen for avløpsvann (1m3) økes med 11,9 % til (kr 8,11 inkl. mva.)

Oppsummering ved både VANN og AVLØP:
Endring gebyrer vann og avløp. 
Inkl. mva. Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
Boenhet under 75 m², fritidsboliger/ 
hytter 5 326,25 4 981,00 6,9 %
Boenhet over 75 m² 8 021,25 7 434,00 7,9 %
Næring under 55 m² (ved 25 m³/ år) 4 016,90 Ny %
Næring under 225 m² (ved 25 m³/ år) 12 378,75 10 422,50 18,8 %
Næring over 225 m² (ved 25 m³/ år) 19 602,50 16 845,00 16,4 %



Årlig vannmålerleie
Iht. til forskriften er det kommunen som anskaffer, utleverer og eier vannmåleren.
Abonnentene skal selv betale alle kostnader knyttet til installering av vannmåleren og plikter å 
ta vare på vannmåleren etter kommunens forskrift, anvisning og tekniske bestemmelser.
 
Abonnenten betaler en årlig leie på kr. 150,- eks. mva.
Forfaller til betaling første termin for å dekke kostnadene.
Det er ikke foreslått endringer i målerleie for 2013.

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal 
betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende kommunal forskrift § 11.

Øvrige gebyr

Tømming av slam fra slamavskillere
Slamavskillere blir tømt annet hvert år for godkjente anlegg og hvert år for ikke godkjente 
anlegg. Fritidsbebyggelse blir tømt hvert fjerde år for godkjente anlegg og annet hvert år for 
ikke godkjente anlegg. Gebyr for tømming inkl. behandling/ avvanning er avhengig av anleggets 
tømmehyppighet.

Årlig tømmegebyr eks. mva. for: Bolig Fritid
Årlig tømming. Ikke godkjente anlegg. kr 2 406,00 kr 2 406,00
2. hvert år. Godkjente anlegg. kr 1 203,00 --
2. hvert år. Fritid ikke godkjent anlegg. -- kr 1 203,00
4. hvert år. Fritid godkjente anlegg. -- kr    601,00 

Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeført rejectvann blir viderefakturert abonnent 
etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør, samt deponikostnader fra Iris.

Feie-/ tilsynsavgift
Etter Salten Brann IKS budsjett er det blitt beregnet feie-/tilsynsavgift for 2013 etter 
selvkostprinsippet. Det beregnes i tillegg kommunale administrasjonskostnader på kr 50,- eks. 
mva. pr. pipe. Saltdal kommune har registrert 1983 piper.

Abonnementstyper eks. mva. Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
1 pipe 320,00 312,40 2,4 %
Kommunal andel (adm. kost) 50,00 50,00 0 %
Sum 370,00 362,40 2,0 %

Avgiften er basert på at det feies hvert fjerde år og at det gjennomføres ett tilsyn hvert fjerde år. 
På grunnlag av denne ordningen kommer feieren annen hvert år, enten på feiing eller tilsyn. Alle 
som har ovn og pipe betaler samme avgift.



Avfallsgebyr (renovasjon)
Iris Salten IKS har vedtatt husholdningsgebyrer gjeldende for 2013. Det er vedtatt 0 % økning i 
gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon. For øvrige gebyrer henvises det til vedtatt prisliste 
fra Iris Salten IKS.
Abonnementstyper eks. mva. Årsgebyr 2012 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
80 liters avfallsdunk 1 920,00 1 920,00 0 %
Kommunal andel (adm.kost) 100,00 100,00 0 %
Sum 2 020,00 2 020,00 0 %
    
130 liters avfallsdunk 2 150,00 2 150,00 0 %
Kommunal andel (adm.kost) 100,00 100,00 0 %
Sum 2 250,00 2 250,00 0 %

Ingen gebyr økning. 
Alle priser er ekskl. mva.

Minstegebyret er hva hver enkel husstand må betale om man går sammen med flere om en felles 
dunk, dvs. at da betaler man pr. husstand det samme som for en 80 liters dunk.

Det kommunale tillegget skal dekke kostnader forbundet med tiltak ved henlegging av avfall, 
som vi ikke finner eiere til og prøvetaking av sigevann fra tidligere avfallsfylling på Osøyra.

Ny terskelverdi for abonnementsgebyr næring.
Forslag om ny sats i abonnementsgebyret for næring med minimalt forbruk av vann og/ eller 
avløp. Abonnementsgebyr næring ønskes utvidet med en ny terskelverdi. Ny terskelverdi som 
ønskes er for forbruk under 55 m3/ år. 
Opprinnelig inndeling for næringsabonnenter er over eller under 225 m3/ år. 
Næringsabonnenter som bruker under 55 m3/ år, altså en fjerdedel av dagens terskelverdi, bør få 
et lavere abonnementsgebyr (den faste delen). Forbruksgebyret (den variable delen) vil som før 
bli beregnet etter målt forbruk. Dette vil gi en riktigere avgift og en besparelse for 
næringsabonnenter som bruker relativt lite vann/ avløp.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal 
forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag 
til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2013.

Abonnementsgebyr næring utvides med en ny terskelverdi for forbruk under 55 m3/ år.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal 



forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag 
til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2013.

Abonnementsgebyr næring utvides med en ny terskelverdi for forbruk under 55 m3/ år.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/132

Saksbehandler:  Raymond Stolpen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 3/13 28.01.2013
Levekårsutvalg 5/13 13.02.2013
Kommunestyre 6/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016

Foreliggende dokumenter:
- Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 – 2016
- Kommentarer til høringsuttalelser.

Sakens bakgrunn
Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at områder og anlegg som det søkes spillemidler 
til må inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for dette planarbeidet er 
at anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til 
samfunnsmessige og idrettsligere mål. Det er et mål at planen for idrett/fysisk aktivitet og 
naturopplevelser sees i en helhetlig sammenheng, der anlegg er et av flere virkemidler for å 
bidra til fysisk aktivitet blant innbyggerne i Saltdal kommune. 

Vurdering
Kommunedelplanen ble startet på i august 2012. Kommunedelplanen ble deretter sendt på 
høring, alle som fikk høringsutkastet kunne komme med innspill til revideringen. Revideringen ble 
denne gangen påstartet senere enn planlagt med tanke på at saksbehandler startet ganske sent i denne 
jobben. Det eksisterer ingen formell plangruppe for denne revideringen, men planen ble drøftet 
av representanter fra lag, foreninger, Saltdal idrettsråd og andre som har fysisk aktivitet og 
naturopplevelse som interesse, sammen med idrettskonsulent. Under planprosessen har det også 
vært kontakt med Nordland idrettskrets, Fysak og Nordland Fylkeskommune. Det har 
framkommet ønske fra politisk nivå om at flere planer som omhandler tilgrensende områder bør 
kunne sammenfattes. Dette er et spørsmål som må tas opp under « Planstrategier for Saltdal 
kommune». En samordning av planene vil berøre flere enheter og må gjennomføres etter et mer 
omfattende opplegg.

Krykkja



Rådmannens innstilling
Framlagte kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013 -2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 28.01.2013 

Behandling:
Saken utsettes.  Behandles i ekstraordinært møte 13.02.

Vedtak:

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 13.02.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Framlagte kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013 -2016 godkjennes.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/181

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 17/13 26.02.2013
Kommunestyre 7/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:

Saltdal kommunes finansreglement

Foreliggende dokumenter:

Forslag til nytt finansreglement for Saltdal kommune
Uavhengig attestasjon om finansreglement, uttalelse fra Salten kommunerevisjon av 12.02.2013

Sakens bakgrunn
Kommunestyret skal i henhold til Forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning selv gi regler for kommunens finansforvaltning, herunder forvaltning av ledig 
likviditet og gjeldsportefølje. Hensikten med finansreglementet er at det skal sikre en forsvarlig 
økonomiforvaltning og hensynet til å dekke løpende betalingsforpliktelser. Reglementet skal 
inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen fra å ta vesentlig 
finansiell risiko i sin finansforvaltning. 

Reglementet skal vedtas hver kommunestyreperiode, og ble sist vedtatt i kommunestyret 
25.06.2010. Reglementet må derfor revideres inneværende periode. Forslag til nytt reglement er 
vedlagt saken og der forslag til endringer i forhold til dagens bestemmelser er markert i kursiv.  

Vurdering
Gjeldende reglement tilfredsstiller lovens krav, men det er likevel nødvendig med en mindre 
justering av regelverk mot praksis. Dette gjelder finansreglementets punkt 7.1 om opptak av nye 
lån. Vårt reglement i dag tillater ikke at det gjennomføres låneopptak uten kommunestyrets 
godkjennelse om nedbetalingstid. Dette innebærer at kommunestyret i prinsippet må behandle 
hvert låneopptak som egen sak. Dette virker noe rigid da kommunestyret har godkjent 
investeringsbeløpet, og dermed låneopptaket, gjennom investeringsplanen i årsbudsjettet. I 
praksis vil det alltid være behov for å gjennomføre flere låneopptak gjennom året, avhengig av 
tidspunkt for ønsket likviditet. Hvis regelverket faktisk skal praktiseres så strengt som 
finansreglementet tilsier, kan det medføre mange saker til politisk behandling og forsinket 
kommitering ved hvert tilfelle. Dette vil også bli fordyrende, da forsinket utbetaling vil kunne 



medføre at investering forskutteres av driftsmidler, noe som i prinsippet kan bety kassekreditt 
med langt høyere rente. Det foreslås derfor at finansreglementets punkt 7.1 endres til:

Kommunestyret bestemmer gjennom budsjettvedtaket eller andre vedtak, den maksimale  
størrelsen på årets låneopptak.  

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen fullmakt til å gjennomføre  
låneopptak, herunder:
• Valg av lånebeløp maksimalt opptil kommunestyrets vedtatte investeringsramme
• Valg av nedbetalingstid innenfor regnskapsforskriftens bestemmelser om 
avskrivningsperioder
• Godkjenne lånevilkårene, og for øvrig forvalte kommunale innlån etter de retningslinjer  
som framgår av dette reglement, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om 
låneopptak.  
• Opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 

Kommunens gjeldsbrev skal undertegnes av ordfører.

Endringen vil ikke medføre en svekkelse av kommunestyrets myndighet, da rammene fremdeles 
vil bli satt gjennom vedtatt investeringsplan i årsbudsjettet. 

I tillegg til dette mangler finansreglementet i dag en anbefaling omkring nivået på 
fastrenteavtaler. Slik det er i dag foreligger det ingen instrukser ovenfor rådmannen på nivået for 
rentebindinger. De fleste kommuner har et anbefalt rentesikringsnivå på 25 %, noe som kan 
synes fornuftig for å sikre forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnadene. Det foreslås derfor å 
legge til et nytt punkt 7.6:

7.6  Rentebinding.
Av hensyn til forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnadene søker forvaltningen å legge opp 
til følgende:
• Gjeldsporteføljen bør ha en fastrenteandel på minimum 25%
• Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunktene for  
renteregulering/forfall.
• Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til enhver  
tid være mellom 1 og 5 år. 

Revisjonen har vurdert endringene og har ingen bemerkninger til disse. 

Rådmannens innstilling
Vedlagt forslag til nytt finansreglement vedtas med virkning fra 01.03.2013



Saltdal kommune Arkiv: 2011005

Arkivsaksnr: 2011/1624

Saksbehandler:  Ivar Skogset

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 14/13 26.02.2013
Kommunestyre 8/13 27.02.2013

Sign. Eksp. til:
Statens Vegvesen, Nordland Fylkeskommune, Salten Regionråd

Detaljreguleringsplan Rv 77 Tjernfjellet. Kommunal 
egengodkjenning.

Foreliggende dokumenter:

• Oppstartsmelding datert 09.07.12. Reguleringsplan med planprogram for Rv 77 Tjernfjellet 
• Kommunestyresak 74/12 i møte 07.11.12. Godkjenning av planprogram for detaljregulering 

av Rv 77 Tjernfjellet
• Brev fra Statens Vegvesen med vedlegg, datert 30.11.12. Forslag til detaljreguleringsplan Rv 

77 Tjernfjellet, legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 03.12.12 - 15.01.13. 
Vedlegg til brev:
- Forslag til detaljreguleringsplan, datert november 2012
- Tekniske tegninger
- Konsekvensanalyse fagtema naturmiljø, datert 10.10.12
- Konsekvensanalyse fagtema Reindrift, datert 28.11.12
- Risikoanalyse detaljreguleringsplan, datert 27.11.12 

• Brev fra Statens Vegvesen med vedlegg, datert 08.02.13.  Detaljreguleringsplan til politisk 
behandling. Vedlegg til brev:
- Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning. Statens Vegvesen, datert februar 

2013
- Merknadshefte til forslaget. Statens Vegvesen, datert februar 2013. Innkomne 

merknader, der alle er kommentert og vurdert av Statens Vegvesen:
 Fylkesmannen i Nordland, datert 14.01.13
 Nordland Fylkeskommune, datert 05.12.12
 Reindriftsforvaltningen i Nordland, datert 05.12.12 og 07.02.13
 Statsskog SF, datert 08.01.13
 Jernbaneverket, datert 07.12.12

- Tekniske tegninger, detaljregulering RV 77 Tjernfjellet. Statens Vegvesen, datert februar 
2013



Sakens bakgrunn
Bygging av tunnel gjennom Tjernfjellet vil fjerne flaskehalsen på Rv 77, som er en viktig 
nasjonal utenlandsforbindelse. Planprosessen som ble satt i gang vedrørende tunell gjennom 
Tjernfjellet på Rv 77 har til hensikt å få prosjektet prioritert i første fase av ny Nasjonal 
Transportplan 2014 - 2023. En godkjent detaljreguleringsplan for Rv 77 Tjernfjellet (tunnel) er 
helt avgjørende for at prosjektet skal bli prioritert for en tidlig igangsettelse (mål om oppstart i 
2014).

Saltdal kommune godkjente planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan Rv 77 
Tjernfjellet i kommunestyresak 74/12. Statens Vegvesen er planleggende myndighet for 
reguleringsplanen, mens det er Saltdal kommune som skal vedta endelig plan. Som en del av 
reguleringsplanarbeidet er det gjennomført konsekvensutredninger for fagtemaene Reindrift og 
naturmiljø. Videre er det gjennomført risikoanalyse for tiltaket. 

Statens Vegvesen utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan som ble lagt ut til offentlig høring 
og ettersyn i perioden 03.12.12 – 15.01.13. Med utgangspunkt i planforslaget og innkomne 
merknader har Statens Vegvesen nå utarbeidet endelig forslag til detaljreguleringsplan, datert 
februar 2013. Denne oversendes nå til Saltdal kommune for politisk sluttbehandling og 
egengodkjenning. 

Vurdering
Detaljreguleringsplanen som nå legges fram til politisk behandling innebærer bygging av tunnel 
gjennom Tjernfjellet på RV 77, samt en del ny vei i dagen både på øst- og vestsiden av tunnelen. 
I tillegg utbedring av E6 ved avkjøring til ny Rv 77 og ny tilførselsvei til gamle Rv 77.

Noen fakta knyttet til planen: 

- Lengde tunnel ca. 3250 m
- Stigning i tunnelen blir ca. 3,5 %
- Dimensjoneres for fartsgrense på 90 km/t
- Planlagt tunnelprofil T 9,5, dvs. vegbredde 9,5 m og kjørebanebredde 7,0m
- Samlet masseuttak fra tunnelen blir ca. 300.000 m3

- Masseoverskudd planlegges deponert i grustaket ved Hestbrinken
- Ny veg i dagen på Rv 77 ca. 850 m (500 m på vestsiden av tunnel og 350 m på østsiden)
- Utbedring av E6 knyttet til avkjøring Rv 77 (strekning på ca. 800 m). 
- Ny tilførselsvei mellom ny og «gamle Rv 77» til Junkerdalsura, ca. 400 m
- Planlagt oppstart i løpet av 2014 (avhengig av prioritering), antatt byggetid 2-3 år.
- Antatt samlet prosjektkostnad ca. kr. 350 mill +/-

*****

• Konsekvensutredninger og innspill

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet i tråd med vedtatt planprogram, og som en del av 
plangrunnlaget foreligger konsekvensutredninger for både naturmiljø og Reindrift. 

Konsekvensutredninger 
Konsekvensutredningen for fagtema naturmiljø (datert 10.10.12) har i første rekke konsentrert 
seg om området ved østre tunnelpåhugg. Dette på grunn av at det er denne del av planområdet 
som ligger innenfor Junkerdalsura naturreservat. Konklusjonen i utredningen er at tiltaket samlet 
har liten, men positiv konsekvens for naturmiljø. 

For detaljer knyttet til vurdering fagtema naturmiljø vises til konsekvensutredningen.



Konsekvensutredning for fagtema Reindrift skiller mellom gjennomføring av tiltaket uten 
avbøtende tiltak, og gjennomføring med avbøtende tiltak. Videre skilles det mellom 
konsekvenser i prosjektets anleggsfase og senere driftsfase når tunnelen er ferdig. Konklusjonen 
er at uten avbøtende tiltak vil prosjektet ha stor negativ konsekvens for reindriften i 
anleggsfasen og middels negativ konsekvens i driftsfasen. Dersom det gjennomføres avbøtende 
tiltak er konklusjonen at det blir middels til liten konsekvens for reindriften i anleggsfasen, og 
liten/ingen konsekvens for reindrift i driftsfasen. 

For detaljer knyttet til vurdering fagtema Reindrift vises til konsekvensutredningen.

Innspill til forslaget til detaljreguleringsplan som ble lagt ut på høring i perioden 03.12.12-
15.01.13.
I vedlagte merknadshefte fra Statens vegvesen inngår de ulike uttalelser til forslag til 
planprogram, samt Statens vegvesen sine kommentarer og foreslåtte endringer. 

Mottatte innspill fra:

- Fylkesmannen i Nordland, datert 14.01.13
- Nordland Fylkeskommune, datert 05.12.12
- Reindriftsforvaltningen i Nordland, datert 05.12.12 og 07.02.13
- Statsskog SF, datert 08.01.13
- Jernbaneverket, datert 07.12.12

For detaljer knyttet til merknader vises til merknadsheftet. Nedenfor trekkes bare fram 
hovedelementene i innspillene, samt Statens Vegvesens vurderinger.

Fylkesmannen i Nordland har ikke motforestillinger til det foreslåtte alternativet framsatt i 
planforslaget. Tiltaket betinger dispensasjon fra verneforskriften, jf. Naturmangfoldlovens § 48. 
Statens Vegvesen har tatt kravet om dispensasjon fra verneforskriften inn i reguleringsplanens 
bestemmelser.

Nordland Fylkeskommune gir i sin uttalelse tilslutning til planen, men ber om at det utøves 
aktsomhet overfor natur- og miljøverdiene i området gjennom hele byggeprosessen i og med at 
deler av tiltaket skjer innenfor Junkerdalsura naturreservat. Statens Vegvesen har etterkommet 
innspillet ved å ta en tilføyelse om dette inn i reguleringsplanens bestemmelser. 

Reindriftsforvaltningen i Nordland ga først et foreløpig, administrativt innspill til planen, datert 
05.12.12. Dette med bakgrunn i at Reindriftsforvaltningens formelle uttalepart Områdestyret i 
Nordland ikke hadde møte før etter høringsfristens utløp. Statens Vegvesen ga i denne 
forbindelse senere forlengelse av fristen for uttalelse fra Reindriftsforvaltningen v/Områdestyret.

Det har i hele planprosessen vært en god dialog med Reindriftsforvaltningen/næringen. 
Reindriftsforvaltningen ga allerede 30.08.12 uttalelse til oppstartmeldingen for planarbeidet. Der 
ble det gitt informasjon om reindriften i området, og det ble samtidig satt fram krav om 
konsekvensutredning for tema Reindrift. 02.10.12 var det møte og befaring på Storjord der 
Reindriftsforvaltningen, Saltfjellet reinbeitedistrikt, Statens Vegvesen og Saltdal kommune 
deltok. Etter at utkast til konsekvensutredning forelå var det på nytt et møte mellom partene 
19.11.12. Utredningen var ferdig 28.11.12

Etter at reguleringsplanen ble lagt ut på høring påpekte Reindriftsforvaltningens administrasjon i 
sitt innspill datert 05.12.12 flere forhold som måtte vurderes endret i foreliggende planforslag. 
Bakgrunnen var at forvaltningen mente at reindriftsnæringens interesser på flere områder ikke 
var godt nok ivaretatt. Med bakgrunn i dette innspillet ble det avholdt et nytt møte og befaring 
mellom Reindriftsforvaltningen, reindriftsnæringen, Statens Vegvesen og Saltdal kommune 
22.01.13. På møtet/befaringen deltok også Områdestyrets leder. 



Før møtet/befaringen hadde Statens Vegvesen kartfestet nøyaktig hvor tunnelinnslaget vil 
komme på vestsiden av Tjernfjellet. Man hadde derfor nå et bedre utgangspunkt for å diskutere 
konsekvenser og aktuelle avbøtende tiltak. På møtet/befaringen ble det enighet mellom 
reindriftsforvaltningen/næringen og Statens Vegvesen om hva som skal gjennomføres av 
avbøtende tiltak. Blant annet med skogrydding, utslaking av veiskråninger og oppsetting av 
gjerder. Videre at hensynssonen til reindrift utvides ovenfor tunneltaket for å gi tilstrekkelig 
plass. Dessuten må det søkes om tillatelse til midlertidig stengning av flyttlei for rein.

Med bakgrunn i oppnådd enighet om avbøtende tiltak har Statens Vegvesen endret 
reguleringskart og bestemmelser i planen i tråd med dette, og det er videre sendt søknad om 
godkjenning for midlertidig stenging av flyttlei for rein. 

Områdestyret i Nordland hadde reguleringsplanforslaget til behandling i sitt møte 07.02.13. Med 
bakgrunn i oppnådd enighet mellom partene gjorde Områdestyret vedtak om å ta saken til 
orientering. Områdestyret vil behandle sak om midlertidig stenging av flyttlei for rein som egen 
sak.

Statskog SF er grunneier på mesteparten av arealene ny Rv 77 skal bygges på, og er likeledes 
eier av grustaket på Hestbrinken (leies ut til entreprenører) som planlegges brukt til 
massedeponi. Statskog er positiv til etablering av ny Rv77 med tunnel gjennom Tjernfjellet, og 
anser naturinngrepene knyttet til byggeprosjektet totalt sett som små. Statskog påpeker videre at 
grustaket på Hestbrinken inneholder betydelige ressurser, og at det er viktig at eksisterende 
bedrifter kan få videreført sine virksomheter (drift av grustak, betongproduksjon og lager).

I sin kommentar til merknaden fra Statskog påpeker Statens Vegvesen at all overskuddsmasse 
fra Tjernfjelltunnelen planlegges brukt til bygging av den ca. 20 km lange strekningen av E6 
mellom Sørelva og Borkamo. Grustaket på Hestbrinken er tenkt som et midlertidig massedeponi 
før massene kan transporteres ut til bruk på E6-prosjektet. Det er politisk ønske og vilje til at de 
to prosjektene med tunnel Tjernfjellet og E6-strekningen Sørelva-Borkamo må sees i 
sammenheng. Dette gir mulighet for bruk av overskuddsmasser direkte i E6- utbyggingen, uten 
mellomlagring i grustaket. Dette betyr at behovet for mellomlagring reduseres vesentlig. Statens 
Vegvesen vil uansett ta de nødvendige grep for å sikre en forsvarlig mellomlagring av massene. 

Jernbaneverket sier i sin uttalelse at midlertidig stenging av flyttlei for rein kan få konsekvenser 
også for jernbanen dersom reinen alternativt trekker oppover mot jernbanesporet. 
Jernbaneverket ber derfor om å bli tatt med på råd før tiltaket settes i gang.

Statens Vegvesen sier i sin kommentar at tiltak som hindrer påkjørsler skal vurderes og 
iverksettes dersom det skulle vise seg at det i anleggsperioden oppstår problemer med at rein 
skremmes opp mot jernbanen. Reindriften og Jernbaneverket vil være sentrale aktører i en slik 
prosess.

• Oppsummering og Saltdal kommunes innspill/deltakelse i planarbeidet

Detaljreguleringsplanen som nå legges fram til endelig politisk vedtak er resultat av en god 
planleggingsprosess, der alle viktige forhold rundt prosjektet er klarlagt. Konsekvens-
utredningene og innspill er vurdert, og enighet om avbøtende tiltak og nødvendige endringer er 
innarbeidet i planforslaget som nå legges fram til sluttbehandling. Det har vært en åpen dialog 
med ulike parter for å finne gode løsninger, og det foreligger i dag ikke uenigheter knyttet til 
planforslaget. Før prosjektet kan iverksettes må søknad om midlertidig stenging av flyttlei for 
rein være innvilget, og likeledes dispensasjon fra verneforskriften, jf. Naturmangfoldlovens § 
48.  Ut fra innspill og dialog i saken vil dette være uproblematisk. 

Saltdal kommune har i høringsprosessen ikke gitt uttalelse til planforslaget, men har vært en 
aktiv deltaker underveis i hele planprosessen. Kommunen har tidligere uttalt seg til forslaget til 



planprogram. Der ga kommunen innspill om at tunnelen burde lages så lang som mulig, med 
minimum lengde som skissert i alternativet på ca. 3240 m. Dette for å oppnå gunstigst mulig 
stigningsforhold og minst mulig berøring med verneområdet. Forslaget til detaljreguleringsplan 
som nå legges fram har ivaretatt dette, planlagt tunnel er ca. 3250 m. 

I uttalelsen la Saltdal kommune videre vekt på viktigheten av å komme videre også med 
planlegging av E6-strekningen Sørelva-Borkamo, slik at dette prosjektet også blir prioritert i 
første del av kommende Nasjonal transportplanperiode. Det er nå satt i gang et planarbeid for 
denne strekningen. Det foreligger en detaljreguleringsplan fra tidligere, men planen vurderes nå 
opp i mot dagens situasjon og evt. behov for justeringer. Statens Vegvesen har allerede ervervet 
nødvendig grunn til bygging av vegen.

Dette prosjektet må nå prioriteres for gjennomføring samtidig med tunnel på Rv 77 gjennom 
Tjernfjellet. Dette vil gi en betydelig effektiviseringsgevinst ved at tunnelmasse kan nyttes 
direkte i utbedring av E6. Alternativt kan man lagre tunnelmasser midlertidig i grustaket på 
Storjord, men dette vil på langt nær være like kostnadseffektivt. 

Fylkestinget i Nordland har i sin uttalelse til Nasjonal Transportplan prioritert både tunnel på Rv 
gjennom Tjernfjellet og strekningen Sørelva - Borkamo på E6 i første del av transportplan-
perioden (2014 - 2017).  I forslaget til Nasjonal Transportplan var bare prosjektet Sørelva - 
Borkamo tatt inn, og da i siste del av planperioden. Samlet kostnad for dette prosjektet er ca. 
500 mill. Av dette utgjør statlige midler 350 mill og «annen finansiering» (bompenger) 150 mill. 
Saltdal kommune har allerede gjort kommunestyrevedtak der man ber Statens vegvesen om en 
utredning om bompengefinansiering. 

Nå er det på høy tid at begge disse prosjektene prioriteres inn i nasjonal Transportplan, og da for 
gjennomføring i første del av planperioden. Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 skal vedtas av 
Stortinget våren 2013.

Statens Vegvesen legger i sine planer opp til en byggestart for tunnel gjennom Tjernfjellet i 
2014 dersom prosjektet nå prioriteres inn i Nasjonal Transportplan og midler bevilges til 
gjennomføringen. Det legges ikke opp til bompengefinansiering av veistrekningen. Midler som 
er bevilget fra DA Bodø (50 mill) til prosjektet er en viktig del av finansieringen. Det er i denne 
forbindelse svært viktig å ha med seg at den lokale finansieringen med DA-midler ikke er 
«evigvarende». Dersom prosjektet ikke får en rask oppstart vil disse midlene kunne bli tatt ut fra 
prosjektet og i stedet brukt til andre regionalt viktige prosjekter. 

I følge Statens Vegvesen kan byggestart for prosjektet med utbedring av E6 Sørelva - Borkamo 
komme i gang allerede i 2015 dersom prosjektet nå vedtas med finansiering i første fase av 
Nasjonal Transportplan. 

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune godkjenner framlagte detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for 

Rv 77 Tjernfjellet, datert februar 2013.
2. Før prosjektet iverksettes skal søknad om midlertidig stenging av flyttlei for rein, samt 

dispensasjon fra verneforskriften, jf. Naturmangfoldlovens § 48, være innvilget.
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