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Støymålinger ved Prestmoen skytebane 

 
Foreliggende dokumenter: 

1 Kommunestyresak 44-2004. Egengodkjenning reguleringsplan Prestmoen 
skytebane 

 
 
Saksopplysninger 
Reguleringsplan for Prestmoen skytebane ble vedtatt av Saltdal kommunestyre i sak 44/2004. 
Vedtaket ble senere påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge og planen dermed stadfestet. Det 
var underveis i reguleringsprosessen en god del motstand og innspill vedrørende valg av 
Prestmoen som Saltdals nye skytebane, og særlig var støyproblematikken tema. Også i årene 
etter planvedtaket har denne diskusjonen fortsatt, og etter at skytebanen ble formelt åpnet i 2012 
har det vært et krav fra naboer og grunneiere i nærområdet om at støymålinger må 
gjennomføres.  
 
I reguleringsplanvedtaket står det (sitat): «Etter at skytebaneanlegget er tatt i bruk skal det 
foretas støymålinger for å etterprøve de teoretiske støymålingene». Dette kom fram som et 
tilleggsforslag under kommunestyrets behandling av reguleringsplanen. 
 
Saltdal kommune må ta stilling til om støymålingene nå skal gjennomføres og hvem som skal ta 
økonomisk ansvar for dette.  
 

Vurdering 
I ettertid har det vært forskjellige tolkninger av setningen om støymålinger som kom med i 
vedtaket. Mange mener at støymålingene må gjennomføres nå da skytebanene allerede har vært 
i bruk i flere år. Andre mener at støymålingene først bør gjennomføres når hele anlegget er 
ferdig og tatt i bruk, dvs. både skytebaner, leirdubane og pistolbane. 
 
Dersom hele anlegget ble bygd ut under ett og tatt i bruk samtidig var det naturlig å foreta 
støymålingene når alt var ferdig. Nå har ikke dette skjedd, det er foreløpig bare skytebanene som 
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er etablert, og det er foreløpig ikke konkrete utbyggingsplaner for leirduebane og pistolbane. De 
etablerte skytebanene vil imidlertid alltid være hovedaktiviteten ved skytebaneanlegget, og 
denne aktiviteten har allerede vært der siden 2012. Ut fra dette er det viktig at man nå får 
gjennomført disse målingene slik at de faktiske støyforhold blir avklart. Dette understøttes også 
av at det etter etableringen av baneanlegget også har vært mange innspill fra naboer om støy og 
krav om støymålinger.  
 
Det er også uheldig at kommunestyrevedtaket ikke sier noe om hvem som har økonomisk ansvar 
for å gjennomføre støymålingene. Det naturlige er at det er Saltdal skytterlag som har dette 
ansvaret. Det er skytterlaget som er utbygger og bruker av anlegget, og som vil ha en klar fordel 
av å få støymålingene gjennomført og forholdene rundt støy avklart. 
 
Saltdal kommune tok høsten 2016 initiativ til et møte med daværende leder av Saltdal skytterlag 
for å diskutere gjennomføring av støymålinger ved baneanlegget. I forkant av dette møtet hadde 
kommunen innhentet opplysninger om forventede kostnader på gjennomføring av målinger, 
disse var anslått til ca. kr. 50.000,-. Selv om Saltdal kommune i utgangspunktet mener det er 
skytterlagets økonomiske ansvar å gjennomføre disse målingene ble det på møtet også diskutert 
en deling av kostnadene mellom skytterlaget og kommunen. Konklusjonen på møtet ble at 
skytterlaget skulle forespørres om å bidra med kr. 25.000,- som sin andel, og at Saltdal 
kommune sto for resten. Dette ble senere formelt tatt opp på årsmøtet i Saltdal skytterlag, men 
der ble det vedtatt at skytterlaget ikke ville bidra med midler.  
 
Sommeren 2017 sendte Saltdal kommune en ny skriftlig henvendelse til Saltdal skytterlag med 
anmodning om at skytterlaget kan bidra med kr. 25.000,- til gjennomføring av målingene, og i 
tillegg bidra ved den praktiske gjennomføringen (skyttere, anlegg mv.). Skytterlaget avviser på 
nytt i brev datert 24.08.17 at de vil bidra med midler, men stiller seg positiv til å bidra med 
skyttere for å gjennomføre målingene.  
 
Det er svært beklagelig at skytterlaget foreløpig ikke stiller seg positiv til å bidra med midler til 
gjennomføring av støymålingene.  Støymålinger ved skytebaneanlegget vil først og fremst tjene 
skytterlagets interesser. Hvis man gjennom slike målinger endelig kan slå fast at støynivået ikke er 
over fastsatte grenser, eller at det evt. kan gjøres tiltak for å tilfredsstille disse, vil man kunne legge 
bort denne diskusjonen som nå har pågått i så mange år.  
 
Selv om alle forhold tilsier at det er skytterlaget som har hele det økonomiske ansvaret for å 
gjennomføre målingene er det sannsynligvis lite hensiktsmessig å kjøre noen rettslig prosess for å 
kreve dette av skytterlaget. Dette på grunn av at vedtaket i kommunestyret ikke klart definerer at det 
er laget som har ansvaret og at målingene skal gjennomføres selv om ikke hele anlegget er ferdig 
bygd ut. For å få gjennomført støymålingene har derfor rådmannen vært innstilt på at kommunen 
kunne inngå en avtale om deling av kostnadene. 
 
Når nå skytterlaget foreløpig ikke vil bidra med midler må Saltdal kommune ta stilling til om 
støymålingene allikevel skal gjennomføres, og kostnadene med disse evt. forskotteres/dekkes av 
kommunen. Ut fra innkommet tilbud og evt. tilleggskostnader anslås som nevnt et samlet beløp på 
ca. kr. 50.000,-.  
 
Det har i mange år vært et ønske og krav om gjennomføring av støymålinger ved Prestmoen 
skytebane. Selv om Saltdal kommune ikke har det formelle ansvar for å gjennomføre disse 
målingene kan formannskapet vurdere å forskuttere kostnadene for å besørge en rask avklaring 
og at målingene gjennomføres allerede i høst. Vi ser det imidlertid som urimelig at kommunen 
alene skal besørge at målingene gjennomføres før skytterlaget bidrar med en forholdsmessig 
finansiering. Dersom enighet ikke oppnås må skytterlaget bære ansvar for at vilkåret i 
reguleringsplanen ikke er oppfylt.    
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Rådmannens innstilling 
1. Saltdal kommune tilbyr å finansiere halvparten av kostnadene med gjennomføring av 

støymålinger ved Prestmoen skytebane 
2. Saltdal formannskap anmoder Saltdal skytterlag om å finansiere den øvrige halvparten av 

kostnadene. Dersom det oppnås enighet med skytterlaget tilbyr Saltdal kommune å 
bestille gjennomføring av støymålingene.  

3. Saltdal kommunes andel av kostnadene dekkes inn over konto 14709.1009.120 satt av til 
formannskapets disposisjon. 
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Saltdal kommune 
MØTEBOK 

Arkiv: L12  
Saksbehandler: Arne Hals 
Dato: 13.04.2004 
 

  

REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANEOMRÅDE PÅ 
PRESTMOEN, EGENGODKJENNING. 
 

SAKSGANG: 
R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 

1 FORMANNSKAPET 03/03236-29 04.05.04 090/04 
2 KOMMUNESTYRET 03/03236-29 13.05.04 044/04 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
./. - forslag til reguleringsplan for skytebaneområde på Prestmoen, m/best. 
./. - formannskapssak 025/04 
      kunngjøring, SP og AN, dat. 06.03.04 
      varsel til berørte parter, dat. 04.03.04, 08.03.04 og 09.03.04 
./. - brev fra beboerne Sundby, Brenne, Lien, Langvad og Børå, dat. 08.09.04 
./. - brev fra Vivi Oseng og Vigdis Hansen, dat. 19.01.04 
./. - brev fra Reindriftsforvaltningen i Nordland, dat. 12.03.04 
./. - brev fra Johan Åge Asphjell, dat. 22.03.04 
./. - brev fra Per Pedersen, dat. 26.03.04 
./. - brev fra Kristian Kvarsnes, dat. 26.03.04 
./. - brev fra Fylkesmannen, dat. 26.03.04 
./. - brev fra ”barnefamiliene” på Brenne og Sundby, dat. 28.03.04 
./. - brev fra Oddvin Aardal, dat. 29.03.04 
./. - brev fra Ivar Aure, dat. 29.03.04 
./. - brev fra Nordland fylkeskommune, dat. 30.03.04 
./. - brev fra Statens Vegvesen,dat. 30.03.04 
./. - brev fra Alf Tobiassen, dat. 30.03.04 
./. - brev fra Saltdal Skytterlag, dat. 30.03.04 
./. - brev fra AGA, Eidnes & Skipnes ANS, dat. 31.03.04 
./. - brev fra Alf-Einar Larsen og Sonja Kvarsnes, dat. 02.04.04 
./. - brev fra Annbjørg og Roger Skoglund, dat. 05.04.04 
./. - brev fra Sametinget, Miljø og kulturavdelingen, dat. 06.04.04 
./. - brev fra Terje Juvodden, mottatt 06.04.04 
./. – brev fra kommunelege I, Magne Franing, datert 14.04.04 
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Sakens bakgrunn: 
I tråd med Formannskapets vedtak i sak 025/04 ble forslag til reguleringsplan for 
skytebaneområde på Prestmoen, med tilhørende bestemmelser, kunngjort lagt ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager.  Ved fristen utløp var følgende merknader mottatt: 
 
- brev fra beboerne på Sundby, Brenne, Lien, Langvad og Børå, dat 08.09.04 
Brevet er egentlig en klage på lokaliseringsvedtaket av 13.02.03, men ikke behandlet 
som klagesak da kommunestyrets vedtak i sak 003/03 er et kommuneplanvedtak 
(arealdelen) som ikke kan påklages, jfr pbl § 20-5. Brevskriverne har imidlertid ønsket 
at innspillet skulle tas inn som formelt innspill til reguleringsplanen. 
 
Det klages på støyulemper som tiltaket vil medføre og at det ikke er tatt hensyn til 
refleksjonsstøy som de mener vil høres godt og føre til stor belastning for mange 
mennesker. 
Det reageres også på at noen i arbeidsgruppen skal ha hevdet at det sannsynligvis blir 
mest støy på østsiden av Saltdalselva. 
Kommentarer. 
Støy er beregnet for noe bebyggelse på østsida og er med i støysonekartet som er 
utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen. Det er ikke funnet støyverdier som 
overskrider de veiledende støygrenser. 
Refleksjonsstøy/ekko er ikke forsøkt beregnet. Eventuelt ekko kan kun fastlegges ved 
prøveskyting og målinger på stedet. Planleggeren har vurdert at ut fra terrengets 
beskaffenhet virker det ikke naturlig at ekko vil ødelegge dempetiltakene på banene 
og den naturlige terrengdemping. 
 
- brev fra Vivi Oseng og Vigdis Hansen, dat. 19.01.04 
Brevet ber om at saken om lokalisering av skytebaneanlegget tas opp til ny behandling p.g.a. 
saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingsfeil påberopes p.g.a. at uttalelse fra kommunelege ikke 
lå ved saken under behandling av saken (k-sak 003/03). 
Kommentarer: 
Påstanden om saksbehandlerfeil er besvart og avvist i brev av 09.02.04 fra enhet plan og 
utvikling, og for øvrig kommentert i sak 025/04 da det ble vedtatt å legge reguleringsplanen 
ut til offentlig ettersyn. 
 
- brev fra Reindriftsforvaltningen i Nordland, dat. 12.03.04 
Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til reguleringsplanen. 
 
- brev fra Johan Åge Asphjell, dat. 22.03.04  
Påpeker at skytebanen planlegges lagt i et område hvor det hekker hønsehauk. Ett reir ligger 
like nord for, og tre sør for baneanlegget. Mener at felling av skog og skyteaktivitet kan 
fordrive fuglene fra territoriet. 
Kommentarer: 
Det er riktig at det er registrert et reir like nord for reguleringsområdet som kan bli påvirket 
av planene. Det er imidlertid erfaringer for at hønsehauken er meget tilpasningsdyktig og 
påvirkes mindre enn en først hadde antatt. I en sak i Beiarn har en erfart dette. Nærmeste 
reirplass i sør ligger ca. 1 km fra reiret i nord (ca. 6-700 m fra nærmeste standplass) og vil 
ikke påvirkes av skytebaneplanene. 
For øvrig var området utsatt for storm i 2001 med påfølgende stormfelling av skog. Det er 
ikke registrert hekking i reiret i nord etter stormfellingen (ikke undersøkt i 2004). 
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Hønsehauk er ikke en truet art i Saltdal. Det er registrert ca. 14 lokaliteter i Saltdal med ca. 26 
reir. Selv om det ikke er mulig å fastslå med sikkerhet at lokaliteten ikke blir skadelidende 
p.g.a. etablering av skytebane, er det mindre sannsynlig at så vil skje. Fylkesmannen i 
Nordland, Miljøvernavd., som sitter på samme opplysninger som Saltdal Kommune, har ikke 
påpekt konflikt med hønsehauk i sin uttalelse. Hensynet til hønsehauk bør derfor ikke 
tillegges vesentlig vekt i vurdering av om reguleringsplan skal godkjennes eller ikke. 
 
- brev fra Per Pedersen, dat. 26.03.04  
Per Pedersen er grunneier i området og protester i sitt brev på at området blir regulert til 
skytebaneanlegg. Begrunner det med hindring av ferdsel/sikkerhet, støybelastning, ulemper 
for budskap og vilt, samt begrensninger i framtidig næringsutvikling. Vil ikke avstå grunn til 
tiltaket. 
Kommentarer. 
Motstand mot planen som fremkommer i brevet var i hovedsak kjent for kommunestyret da 
det vedtok lokalisering av skytebaneanlegget til Prestmoen. Støy blir kommentert flere steder 
i saksframlegget. Forholdet for øvrig til grunneiere må håndteres i forbindelse med erverv av 
grunn til gjennomføring av tiltaket. 
Det er kun en skogsveg som må være stengt under skyting, og da bare ved skyting på 200m 
bane. Sperretiden vurderes ikke å bli særlig lang. Rutiner ved sperring fungerer godt ved 
andre baner med tilsvarende ordninger. 
Skytebane får sjelden negativ innvirkning på vilt. Som oftest opplever en at det blir mer vilt i 
skytebaneområder enn i tilliggende områder. 
 
- brev fra Kristian Kvarsnes, dat. 26.03.04 
Kvarsnes er nærmeste nabo til adkomstvegen til skytebaneanlegg og kommer i sin uttalelse 
inn på brukstider og antall skudd som må forventes/er tillatt for skytebaneanlegget, samt 
trafikk til anlegget. Går imot etablering av skytebaneanlegg på Prestmoen, herunder også 
redusert utbygging. 
Påviser totalt ca. 400 timer skyting/bruk pr. år. Skuddberegningene viser at det er mulig å 
overskride grensen for antall skudd (150.000 pr. år) innenfor de brukstider som er tillatt. 
Påpeker at maksimal bruk av baneanleggets kapasitet i stevnehelger vil føre til trafikk som er 
til stor ulempe for ham. 
Påpeker også ulemper med overflatevann forbundet med adkomstveg og vinterbrøyting av 
denne. 
 Kommentarer: 
Det er ikke grunn til å tvile de beregninger som er utført. 400 timer brukstid pr. år utgjør ca 
7,3% av årets dagtimer (kl. 07.00 – 22.00). Skyting om natten vil ikke være tillatt. 
Når det gjelder maks antall skudd pr. år plikter anleggets eier å påse at denne grense ikke 
overskrides. Beregningene Kvarsnes har gjort (om de er riktige) gjør det betimelig å reise 
spørsmålet om ikke antall skudd etter hvert kan komme til å overstige 150.000 pr. år. 
Skytterlagenes egne beregninger ligger imidlertid betydelig lavere, og en regner med å ligge 
under 65.000 skudd i et normalår. 
Innenfor reguleringsplanen er det avsatte et område til parkering for 40 – 50 biler, noe som er 
vurdert som tilstrekkelig for skytebaner av denne størrelse. Presenterte trafikkberegninger 
virker greie nok. Størst trafikk må en forvente i forbindelse med åpne stevner. 
Overvannsproblematikk i forbindelse med adkomstvegen til skytebanene er reelle nok og må 
håndteres i forbindelse med utarbeidelse av detaljplaner før anleggene bygges. 
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- brev fra Fylkesmannen, dat. 26.03.04 
Fylkesmannens uttalelse er en fellesuttalelse fra miljøvernavdeling, landbruksavdeling og 
beredskapsseksjonen. 
Etter Fylkesmannens vurdering ser planen ut til å være utarbeidet i samsvar med føringene i 
Rundskriv T-2/93 om retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner. Fylkesmannen ser 
videre positivt på at det er utarbeidet støysonekart og at det er tatt inn bruksbegrensninger i 
samsvar med deres tidligere anmodning (i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeidet). 
De har imidlertid også registrert betydelig lokalt engasjement mot den planlagte 
lokaliseringen av skytebaneanlegget. Selv om anlegget er planlagt med støy innenfor 
gjeldende retningslinjer, vil støyen være merkbar for berørte naboer. Viser til pkt.2 i 
rundskriv T-2/93, der det bl.a. fremgår at man i den lokale planleggingen finner frem til 
lokaliseringer som i størst mulig grad sikrer at støyulemper for omgivelsene ikke oppstår. 
Kommentarer. 
Det har vært et gjort et grundig arbeid i Saltdal for å finne fram til ei lokalisering som er 
”akseptabel” ut fra flere hensyn, med særlig vektlegging av støy og sikkerhet.. 
Skytebanesaken har vært på agendaen helt siden det første skytebaneutvalget ble opprettet i 
1994. 
Ønsker en et skytebaneanlegg som også er ”akseptabel” for brukerne har det vært vanskelig å 
finne lokalitet som ikke gir noen form for støyulemper. Foreliggende plan med 
bestemmelser/bruksbegrensninger virker å gi en ”balansert” løsning i forhold til de fordeler 
og ulemper som lokaliseringen har. Støy fra baneanlegget vil ligge under de støygrenser som 
gjelder. 
 
- brev fra ”barnefamiliene” på Brenne og Sundby, dat. 28.03.04 
Innspillet/protesten er undertegnet av barnefamiliene på Brenne og Sundby med 15 
underskrifter. 
Påpeker at det innenfor en radius på 650 m er 23 barn under 16 år. Peker på at rundskriv T-
2/93 krever skjerpede støykrav (5 dB) i åpningstiden for barnehager og skoler, og spør hva 
som er forskjellen på skole/barnehager og unger i fri, naturlig lek i fritid på hjemmebane? 
Underskriverne protesterer på reguleringsplanen. 
 Kommentarer: 
Det er ingen skoler eller barnehager som berøres av planforslaget. Det er heller ikke registrert 
boliger innenfor støyintervallet 55 – 60 dB. Det har derfor ikke vært aktuelt å skjerpe 
støykravene i nevnte rundskriv. Det må være tillatt å forvente at departementet ved 
fastsettelse av retningslinjene (T-2/93) har gjort de nødvendige vurdering av ulemper 
forbundet med støy, herunder evt. helsemessige virkninger. Foreløpig er det ikke mulig å 
anlegge åpne skytebaneanlegg uten noen form for støy. Ut over dette er det vanskelig å 
kommentere protesten. 
 
- brev fra Oddvin Aardal, dat. 29.03.04 
Som nær nabo til skytebaneområdet undrer han seg over at den skal plasseres i det mest åpne 
landskapet i bygda. Nevner Botnmarka og Pothusmarka som han mener må være langt mer 
støyskjermet enn Prestmoen. Spør også om Tveråmoen-Fjelleng er vurdert, og om det er 
viktigere å ta hensyn til de gravlagte i gravlundene enn de mange hundre levende i grendene 
omkring Prestmoen. 
Han er også nær nabo til adkomstvegen til planområdet og spør hvorfor ikke adkomstvegen 
kan legges til Sundbysanden der det ikke er boliger som berøres på vestsiden av vegen. 
 Kommentarer: 
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Betegnelsene Botnmarka og Pothusmarka er ikke brukt i tidligere utredninger, men Botnmyra 
(Stormyra), Engan og Evensgårdmarka er vurdert i de utredninger som ligger til grunn for 
lokalisering av skytebaneanlegget til Prestmoen. Tveråmoen-Fjelleng er ikke tidligere 
vurdert. 
Alternativ adkomst fra Sundbysanden er ikke nærmere vurdert i forbindelse med planarbeidet 
av økonomiske årsaker. 
 
- brev fra Ivar Aure, dat. 29.03.04 
Uttrykker forundring over lokaliseringen og stiller seg kritisk til støyberegningene. Mener at 
denne type støy er negativ og at et minimumskrav må være at banen er stengt lørdag og 
søndag. Stiller ellers spørsmål ved sikkerheten rundt banen og mener at skogsfulgl vil 
forsvinne fra området og at fremtidig næringsutvikling vil bli umulig i nærområdet. 
 Kommentarer: 
Lokaliseringsspørsmålet er som tidligere nevnt grundig utredet. Foreliggende plan 
tilfredsstiller de støykrav som stilles. 
Reguleringsbestemmelsene begrenser bruk av skytebaneanlegget i helgene til maksimalt 6 
helger i året (4-6). Skal det i det hele tatt være skytebane i området må det være anledning å 
arrangere noen stevner for konkurranseskyting med deltakelse utenfor Saltdal. Det blir 
vanskelig uten å ta en og annen helg i bruk. 
Støyforhold kan til en viss grad legge begrensninger i framtidig næringsutvikling, men det er 
vanskelig å se at det får vesentlig innvirkning på den næring som drives i dag eller er naturlig 
for området (med visse unntak for det areal skytebaneanlegget legger beslag på). 
 
- brev fra Nordland fylkeskommune, dat. 30.03.04 
Har ikke funnet at tiltaket er i konflikt med verneverdige kulturminner. Presierer imidlertid at 
ikke alle kulturminner er registrert. Viser for øvrig til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner. 
 Kommentarer: 
Bestemmelser om stans i arbeid og innsending av melding dersom fornminner oppdages er 
tatt inn i reguleringsbestemmelsene §11. 
 
- brev fra Statens Vegvesen,dat. 30.03.04 
Statens vegvesen har ingen merknader til reguleringsplanen. 
 
- brev fra Det frivillige skyttervesen v/Alf Tobiassen, dat. 30.03.04. 
Fremhever sivilarkitekt A. O. Penne as som blant de fremste i landet når det gjelder 
utarbeidelse av reguleringsplaner for skytebaner, og at reguleringsplanen ivaretar hensynet til 
sikkerhet og støy på en meget god måte. Påpeker at erfaringer viser at det ikke er støyplager 
der støygrensene er overholdt ved baner som er bygd etter de retningslinjer som nå gjelder. 
Kommenterer for øvrig planprosessen som har pågått i Saltdal og frykter for Saltdal 
skytterlag framtid dersom banespørsmålet nå ikke blir løst med den konsekvens at laget blir 
stående uten skytebane for en periode. 
Har også kommentarer om stevneavvikling og mindre bra skytterhus for å ta imot skyttere (på 
Lillealmenningen). 
Kommer også inn på sine erfaringer med planprosesser og protester i planfasen. Hans 
erfaringer er at skytebaner som oppfyller kravene blir godt mottatt av nærområdene, og sist 
men ikke minst til stor glede for allmennheten når skytebanen er kommet på plass. Viser til 
prosessen med etablering av skytebane på Inndyr i Gildeskål kommune, og til Bestemorenga i 
Bodø kommune. 
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 Kommentarer: 
Uttalelsen er på nesten 2 sider. Bare deler berøres her (se uttalelsen som vedlegg til saken). 
Da uttalelsen ikke inneholder noen endringsforslag til reguleringsplanen er det ingen annen 
kommentar enn at uttalelsen må oppfattes som en tilslutning til reguleringsplanen. 
 
- brev fra Saltdal Skytterlag, dat. 30.03.04 
Redegjør kortfattet for skytterlagets aktiviteter og medlemsmasse, samt arbeidet og 
kostnadene med å få på plass ny skytebane. 
Påpeker at det ved utarbeidelse av planen er lagt spesielt stor vekt på miljø og sikkerhet for 
de omkringliggende områder. Støyberegningene viser at områdene ikke blir utsatt for støy. 
Mener dette bekreftes av uttalelser fremkommet på Norsk Akustisk Selskaps seminar om 
skytestøy i Trondheim 24.10.2003. I følge siv.ing. Sigurd Solberg er det ikke kjent støyplager 
der Miljøverndepartementets retningslinjer for skytebanestøy er lagt til grunn. 
Uttrykker sterk bekymring dersom det skulle bli en ny runde med lokalisering. Håper på en 
objektiv vurdering av planen og de fakta som finnes. 
 Kommentarer: 
Saltdal Skytterlag er en av initiativtakerne til reguleringsplanen som er til behandling. Bare 
deler av brevet er referert (se brevet som vedlegg til saken). 
Det er ingen tvil om at Saltdal Skytterlag har et relativt akutt behov for å få vedtatt en 
reguleringsplan for ny skytebane, og at de mener at foreliggende plan er meget god. 
Det er ingen grunn til å betvile lagets vektlegging av krav til sikkerhet og miljø for 
omgivelsene i planarbeidet sett i lys av flere runder med lokaliseringsutredninger og politisk 
behandling. 
Å påstå at områdene ikke blir utsatt for støy må være en skrivefeil. Støyberegningene viser 
imidlertid at støy fra skytebaneanlegget vil holde seg under veiledende støygrenser. 
 
- brev fra AGA, Eidnes & Skipnes ANS, dat. 31.03.04  
Advokat Eidnes  bistår Sundby og Brenne grunneierlag i forbindelse med forslag til 
reguleringsplan for Prestmoen skytebane. På vegne av grunneierne fremsettes protest. 
Uttalelsen/protesten er på neste 3 sider og det legges til grunn at den leses i sin helhet (følger 
som vedlegg til saken). 
Det protesteres primært på grunn av følgende forhold: 
 Den massive støybelastningen som skytebanen vil medføre. Sammen med støy fra ny og 

gammel E6 og jernbane vil det føre til uforholdsmessig stor støybelastning for beboerne. 
 Grunneierne har ikke tillit til den støymåling som har funnet sted. Spørsmålstegn ved 

troverdighet. Mener videre at det vil bli helsemessige plager ved stadige kveldsskytinger 
og at forholdet må utredes særskilt. 

Kommenterer for øvrig følgende: 
 Blir skytebanen på Prestmoen må adkomstvegen legges om ettersom de nærmeste 

naboene vil få en massiv trafikkøkning rett utenfor deres hjem. 
 Tilkomst til Brennåsen må endres ettersom denne ligger innenfor reguleringsplanen. 
 Påstår at vegen til marmorbruddet ikke kan brukes under skyting. 
 Omtaler marmor- og grusforekomst i området og at det vil bli krevd erstatning for alle 

ressurser i området ved ekspropriasjon. 
 Omtaler området som beiteområde og at utbygger må forestå oppsett av gjerde rundt 

skytebaneområdet. 
 Påstår saksbehandlerfeil i skytebanesaken da den har vært behandlet av saksbehandler 

som har deltatt i, og opptrådt på vegne av skytterlaget. Krever at hele reguleringsarbeidet 

14



stanses og startes på nytt. Et nytt reguleringsarbeid med nye målinger bør gjennomføres 
av en uavhengig rådgiver. 

 Det ønskes innsyn i sakens dokumenter, hvoretter samtlige målinger, og grunnlagsdata 
(kart) bes oversendt. 

Kommentarer: 
 Det er feil at skytebaneanlegget vil føre til massiv støybelastning. Planen tilfredsstiller de 

støykrav som gjelder for denne type anlegg, krav som nettopp er satt for unngå 
helsemessige konsekvenser. Det er andre uttalelser som påstår at det ikke oppfattes som 
støybelastning når retningslinjenes krav er tilfredsstilt. 

 Manglende tillit og troverdighet til støyberegningene (ikke målinger) som ligger til grunn 
for støysonekartet må bero på manglende kunnskap om disse beregningene. Beregningene 
utføres i h.h.t. forutsetninger i Rundskriv T-2/93 og etter Standard Nordiske 
beregningsmåte for skytestøy fastsatt av SFT (Statens Forurensingstilsyn). Siv. ark. A. O. 
Penne as har utviklet egen datamodell for disse beregningene som er kvalitetssikret og 
kontrollert med hensyn til beregningsnøyaktighet. Det finnes overhode ingen grunn til å 
betvile støyberegningene. Årsaken til at støy fra leirduebane nå  tilfredsstiller støykravene 
er at planene forutsetter støydempet standplass (beregningene i lokaliseringsutredningen 
var uten støydemping). 

 Rundskriv T-2/93 ble vedtatt av miljøverndepartementet etter en grundig 
prosess/utredning hvor også Helsedepartementet og Norsk Forening mot støy deltok. 
Retningslinjene var i utgangspunktet et kompromiss mellom skyteinteressene og 
helsemyndighetene. Det er ikke kjente støyplager ved skytebaner som er bygget etter de 
nye retningslinjene. Retningslinjene oppfattes derfor som et vellykket vedtak, noe som 
også er SFT sin oppfatning. En kan derfor ikke se at det finnes grunnlag for å hevde at det 
planlagte skytebaneanlegget vil gi massiv støybelastning med helsemessige 
konsekvenser. Beregnet støy fra anlegget ligger godt under de krav som gjelder. Beregnet 
støy ligger normalt noe høyere enn det som faktisk vil kunne måles da beregningene ikke 
tar hensyn til demping p.g.a. vegetasjon (normalt ca. 5 dB for høyt). 

 Eneste veg som berøres av reguleringsplanen er traktorveg i nord til Brennåsen. Denne 
vegen må være stengt ved skyting på 200m bane, og kun ved skyting på denne banen. 
Veg til marmorbruddet berøres ikke og kan trafikkeres under skyting. 

 Det er vanskelig å kommentere forhold som har med grunnerver/erstatninger å gjøre. 
Naturressurser i nærområdene kan utnyttes helt inn til grensen for fareområde uten videre 
(i hvert fall i forhold til skytebanen). Også ressurser innenfor fareområdene vil kunne 
utnyttes så fremt det ellers ikke strider med reguleringsplanen (ikke gjøre området uegnet 
som skytebane). Ulempen er at drift ikke kan pågå samtidig med skyting. Avtale med 
grunneiere må framforhandles, evt. erverves gjennom ekspropriasjon og skjønnsprosess. 

 Området benyttes i en viss grad til beiting av sau. Området er i hovedsak bevokst med 
bartrær/furu og lyngmark og vurderes landbruksmessig som mindre viktig beiteland. 
Beiting kan fortsette stort sett som før. Beitedyr tilpasser seg raskt den støy som oppstår 
under skyting. Dersom dette blir et problem, blir det først og fremst et problem for 
skytterlagene. Det er ikke et krav at fareområdene skal inngjerdes, men 
reguleringsbestemmelsene åpner for at fareområdene kan inngjerdes dersom det blir 
nødvendig eller er ønskelig. 

 Påstand om inhabilitet i forbindelse med skytebanesaken (utredning av alternativer og 
saksframlegg for valg av lokalisering) faller på sin egen urimelighet. Den aktuelle 
saksbehandler ble utnevnt av formannskapet til å delta i utredningsgruppen som 
kommunens representant. I forbindelse med utnevnelsen tok han selv opp spørsmålet om 
habilitet da han var medlem både i Saltdal Skytterlag og Saltdal Jeger- og 
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Fiskerforeningen. Det ble konstatert at medlemskap ikke medfører inhabilitet. Det er i 
ettertid (nov. 2003) at han er blitt medlem i styret til Saltdal Skytterlag. Det medførte 
inhabilitet. Derfor er han ikke saksbehandler for reguleringsplanen. 
Vedr. krav om ny planlegging/målinger av uavhengig rådgiver  kan nevnes at siv.ark. 
A.O. Penne as er blant de fremste på dette området og har høy anseelse i fagmiljøet. 
Firmaet er ofte brukt til å kontrollere/kvalitetssikre andre konsulenters arbeid. Det synes 
unødvendig å så tvil om firmaets objektivitet og integritet i det planarbeid som er utført. 
Tiltakshaverne har valgt dette firmaet til å utarbeide reguleringsplan nettopp p.g.a. sin 
høye kompetanse. 

 Alle dokumenter i saken er offentlig og åpen for enhver som ønsker innsyn.  
 
- brev fra Alf-Einar Larsen og Sonja Kvarsnes, dat. 02.04.04  
Ønsker med sitt brev å så tvil om de beregninger som er foretatt i planleggingsprosessen av 
skytebanen. Stiller spørsmålstegn ved en del av de beregninger og målinger som er utført 
tidligere i skytebanesaken, bl.a hvorfor støyberegningene for noen aktiviteter nå er lavere enn 
tidligere (antar det gjelder leirduebanen). 
Gjør også oppmerksom på at nye forskrifter om støy er ute til høring og at regjeringens mål 
er 25% reduksjon av støyplager. Mener det er tid til å vente til nye støyforskrifter er vedtatt 
før en behandler reguleringsplanen. 
Krever saken opptatt av fylkesmannen etter §11 i forurensingsloven for å sikre at deres 
interesser ivaretas. 
Kommentarer: 
Brevet er på mer enn en side. Det vises til dette som vedlegg til saken. 
Da brevet berører forhold rundt støy er dette i hovedsak kommentert tidligere i 
saksframlegget. Det henvises derfor til tidligere kommentarer, særlig til kommentarer gitt til 
brev fra adv. Eidnes. 
Når det gjelder spørsmålet om konsesjonsbehandling etter forurensingslovens §11, er det 
Fylkesmannen som avgjør om slik konsesjonsbehandling kreves. I denne reguleringssaken, 
dersom planen blir vedtatt, er det mest sannsynlig at det ikke vil bli krevd 
konsesjonsbehandling da støykravene er overholdt med relativt god margin. Det er heller 
ingen bebyggelse innenfor støyintervallet 60 – 65 dB. 
Regjeringens målsetting om 25% reduksjon i støy innen 2010 i forhold til 1999 er et 
ambisiøst mål. Over 93% av all støy skyldes samferdsel og industri. Støy fra skytebaner 
utgjør en liten del av støybildet, og den vesentligste delen av støy fra skytebaner kommer fra 
eldre baner som ikke tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 
 
- brev fra Annbjørg og Roger Skoglund, dat. 05.04.04 
Det protesteres mot å legge skytebanen til Prestmoen. Det argumenteres med støy og 
støybelastning, samt beregningsmåter for støy. 
Brevskriver mener også at det vil være fare for utglidning ved utvidelse/bygging av 
adkomstvegen til baneområdet, samt at det vil bli ulemper forbundet med økt trafikk for den 
nærmeste bebyggelsen ved avkjørselen fra gammel E6. 
Videre mener brevskriver at området må regnes som terrormål ved at HV er engasjert i 
prosjektet og at en må påregne ulemper for nærområdene forbundet med HV’s øvelser i 
området. 
 Kommentarer: 
Forholdet til støy er tidligere kommentert og gjentas ikke her. Støy er beregnet etter 
anerkjente metoder i tråd med retningslinjene i Rundskriv T-2/93. 
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Det er ingen grunn til å anta at område får status som terrormål p.g.a. HV’s engasjement i 
saken, og en kan vanskelig se at HV-øvelser i nærområdene skal føre til vesentlig sjenanse 
for beboere i områdene. 
 
- brev fra Sametinget, Miljø og kulturavdelingen, dat. 06.04.04  
Sametinget melder at de ikke kjenner til at det er registrert automatisk fredete samiske 
kulturminner i det aktuelle området hvor tiltaket planlegges. Det ber imidlertid om at 
følgende tas inn i planen (bestemmelsene): 
Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanse og melding sendes Sametinget 
omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 
Kommentarer: 
Sametingets ønske er i hovedsak dekket av §11 i reguleringsbestemmelsene, dog med en 
annen tekst. For å imøtekomme Sametinget foreslås at §11 i reguleringsbestemmelsene 
endres til: 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidene stanse og melding sendes Sametinget og Nordland 
Fylkeskommune, kulturavdelingen, omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 
§8. 
 
- brev fra Terje Juvodden, mottatt 06.04.04  
Terje Juvodden’s brev er egentlig ingen uttalelse til reguleringsplanen, men en forespørsel 
om anledning til å utføre støymålinger på Prestmoen i tidsrommet april/mai d.å. Brev fra 
Plan-Evo as følger som vedlegg til brevet. 
Kommentarer: 
Juvodden opptrer på vegne av Sundby grunneierlag som ønsker støymålinger gjennomført for 
å sammenholde det med støysonekartet. Støymålingene skal utføres av Plan-Evo as i Bodø. 
Målingene skal i h.h.t. Plan-Evo as gjennomføres i tråd med krav i Rundskriv T-2/93. 
Dersom resultatet av målingene foreligger til behandling av saken vil disse bli lagt fram for 
formannskapet/kommunestyret. 
 
- brev fra kommunelege I Magne Franing, dat. 14. april 2004.  
Viser til Kommunehelselovens kap. 4a, Miljørettet helsevern, for sin uttalelse.  
Påpeker at avløpsvann/forurensing ikke er noe problem i denne saken. Ulykker kan være et 
problem og stiller spørsmålstegn ved risiko for vådeskudd. 
Kommenterer forhold rundt støy og gjeldende retningslinjer for støy fra skytebaner. Mener 
det burde vært laget beregningskart også for 55 dB, dette for å se hvor mange hus som 
kommer innenfor dette området og hvordan det eventuelt kan påvirke senere bebyggelse og 
aktivitet i området. 
Kommunelege I har også et avsnitt om status for skytebaner i Norge, og peker på at det 
forekommer ganske mange klager på støy fra skytebaner, og enkelte baner er derfor også 
nedlagt. 
Påpeker videre andre støykilder. Støy fra gamle E6 og jernbanen er begrenset, men støy fra 
nye E6 kan være betydelig grunnet hastigheten. Denne må en forvente øker med årene 
grunnet økt trafikk. Ved plassering av skytebane må en ta hensyn til den totale 
støybelastningen, nå og i fremtid. 
Kommunelegen konkluderer med at kommunehelsetjenesten skal være en aktiv pådriver for 
at ny bygging eller aktivitet i kommunen ikke skal bidra negativt for helse og trivsel for 
beboere i kommunen. For de som er interessert i skyting vil en lett tilgjengelig skytebane 
muligens virke positiv på trivselen. Men for beboerne i de berørte områder mener 
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kommunelege I at lokalisering og utbygging av skytebane på Prestmoen vil medføre 
forstyrrelser og er et eksperiment med folks trivsel i området nå og i fremtid. 
Kommentarer. 
Uttalelsen er på vel 2 sider og det vises til brevet som vedlegg til saken. Med uttalelsen 
foreligger en gjennomgang av saken fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS. 
Sikkerheten på baneanlegget vil bli ivaretatt gjennom sikkerhetsinstruks som skal godkjennes 
av politiet. Denne må håndtere rutiner for stenging av traktorveg gjennom fareområdet ved 
skyting på 200m bane. Norske skytebaner har høy sikkerhet. 
Det er ellers vanskelig å kommentere forhold rundt støy fra E6 sett i sammenheng med støy 
fra skytebaner. 
Forslaget om også å beregne støygrense for 55 dB støttes. Det vil også klargjøre hvor mange 
som blir berørt dersom det skulle bli behov for utvidelse av bygging og aktivitet i framtiden, 
og ved evt. skjerping av støykrav. 
 
Vurdering: 
Reguleringsplanen med tilhørende støysonekart, reguleringsbestemmelser og risiko- og 
sårbarhetsundersøkelser/sjekkliste er utarbeidet at firma/konsulent med høy faglig 
kompetanse. Det er ikke kommet vesentlige merknader til selve reguleringsplanen.  
 
Teksten i reguleringsbestemmelsenes §11 foreslås endret i forhold til innspill fra Sametinget. 
I tillegg vil rådmannen foreslå at §10, 3. setning endres til: ”I tillegg kan banen brukes til 
maksimalt 6 stevner pr. år som avvikles lørdag/søndag”. Å angi antall stevner med ”4-6” er 
unødvendig uklart. 
 
Det store temaet i høringsrunden er støy, hvilket nivå det vil ha og hvilken virkning det kan få 
for helse og trivsel for nærmiljøet. Det må nesten kunne betegnes som en betydelig frykt for 
en massiv støybelastning med alvorlige helsemessige og trivselsmessige konsekvenser.  
 
Dersom dette er en riktig oppfattelse, er det like riktig at denne frykt ikke har basis i reelle 
fakta, men sannsynligvis i mangel på referanser å forholde seg til. For de fleste er ”60 dB” 
bare et tall og noen bokstaver, mens begrepet ”støy” er forbundet med negative tanker om 
ubehag og mistrivsel. 
 
Formannskapet og kommunestyret bør vurdere å besøke en nyere skytebane som 
tilfredsstiller gjeldende retningslinjer før saken sluttbehandles.  
 
Reelle fakta i denne saken er som følger: 
1. Utredning av alternativer for lokalisering av ny skytebane er utført i to runder. Første 

utredningsutvalg ble etablert i 1994. 
2. Prestmoen er etter grundig vurdering funnet egnet for etablering av ny skytebane. 

Kommunestyret har sluttet seg til denne vurderingen og vedtatt at skytebaneanlegget skal 
legges dit. Området er båndlagt i påvente av endelig avklaring gjennom reguleringsplan. 

3. Saltdal Skytterlag med samarbeidspartnere, som har et stort behov for å komme i gang 
med bygging av ny skytebane, har forholdt seg til dette vedtaket og fått utarbeide 
reguleringsplan for skytebaneanlegg på Prestmoen. 

4. Reguleringsplan for skytebaneanlegg på Prestmoen er utarbeidet av konsulent med høy 
faglig kompetanse innen aktuelle fagområder. Planen tilfredsstiller alle krav som stilles til 
planer for nye skytebaner. Det er ingen boliger innenfor støygrensen på 60 dB. Ingen 
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boliger i nærområdene vil derfor bli utsatt for støy over de veiledende støygrenser i 
Retningslinjer for begrensing av støy fra skytebaner, Rundskriv T-2/93. 

 
150.000 skudd pr. år er en klar begrensing for skytebaneanlegget. Dersom beregningene 
Kristian Kvarsnes har gjort i sin uttalelse er riktig, kan det se ut som om at det er mulig å 
overskride skuddbegrensningen innenfor de tidsmessige begrensningene som for øvrig er 
nedfelt i bestemmelsene til planen. 
 
Det er neppe urealistisk å forvente at et nytt moderne skyteanlegg kan føre til økt interesse for 
skyting som hobby og idrett. Men det må en voldsom økning til (mer enn fordobling i forhold 
til forventet aktivitet) for å nærme seg skuddgrensen. Skytterlagene regner ikke med å 
komme i nærheten av skuddgrensen i uoverskuelig framtid.  
 
Kommunelege I har påpekt at det burde lages støygrense også for 55 dB. Dette er ikke strengt 
tatt nødvendig for den reguleringsplanen som er fremmet, men vil ha sin fordel i senere 
vurderinger av bebyggelse og aktivitet i området. Rådmannen anbefaler at anmodningen 
etterkommes. 
 
Når det gjelder Rundskriv T-2/93 med retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner , 
har siv.ing. Sigurd Solberg i KILDE Akustikk as under et seminar om skytestøy (Trondheim 
høsten 2003) uttalt følgende: ”Miljøverndepartementet sine retningslinjer for skytestøy T-
2/93 ble laget som et kompromiss mellom skyteinteresser og miljømyndigheter, med grenser 
for maksimal støy ved boliger i området 50 – 70 dBA (impuls), avhengig av skyteomfang, 
skytetidspunkt og antall berørte boliger. Det er et inntrykk at grensene har fungert godt: det 
er ikke kjent støyplager der grensene er overholdt, og realisering av flere dårlige prosjekter 
er forhindret.” 
Sigurd Solberg er en kapasitet innen støy i Norge og har bl.a. utarbeidet Støyhåndbok for 
saksbehandling i kommunene på oppdrag fra Statens forurensingstilsyn, Helsedirektoratet, 
Miljøverndepartementet og Statens Bygningstekniske etat. 
 
Innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 godkjennes reguleringsplan for 
skytebaneanlegg på Prestmoen, med tilhørende reguleringsbestemmelse, med følgende 
endringer: 

Reguleringsbestemmelsenes §10, 3. setning endres til:  
I tillegg kan banen brukes til maksimalt 6 stevner pr. år som avvikles lørdag/søndag. 
 
Reguleringsbestemmelsenes §11 endres til: 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidene stanse og melding sendes Sametinget og Nordland 
Fylkeskommune, kulturavdelingen, omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner, §8. 

 
Det beregnes grense for 55 dB som innarbeides i støysonekartet. 

 
Støysonene rundt skytebaneanlegget tegnes inn i kommuneplanens arealdel. 
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Behandling i FORMANNSKAPET - 04.05.2004: 
Anne Britt Sletteng foreslo følgende: 
Saken sendes tilbake til kommunestyret for ny behandling av lokalisering. 
Det nye kommunestyret befarer områdene Prestmoen og Engan. 
 
Anne Britt Slettengs utsettelsesforslag falt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Innstilling i FORMANNSKAPET - 04.05.2004: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 godkjennes reguleringsplan for 
skytebaneanlegg på Prestmoen, med tilhørende reguleringsbestemmelse, med følgende 
endringer: 

Reguleringsbestemmelsenes §10, 3. setning endres til:  
I tillegg kan banen brukes til maksimalt 6 stevner pr. år som avvikles lørdag/søndag. 
 
Reguleringsbestemmelsenes §11 endres til: 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidene stanse og melding sendes Sametinget og Nordland 
Fylkeskommune, kulturavdelingen, omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner, §8. 

 
Det beregnes grense for 55 dB som innarbeides i støysonekartet. 

 
Støysonene rundt skytebaneanlegget tegnes inn i kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
Behandling i KOMMUNESTYRET - 13.05.2004: 
Jim Hansen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar å gjennomføre fornyet behandling av lokalisering av nytt 
skytebaneanlegg i Saltdal. 
Kommunestyret ser viktigheten av at færrest mulig av kommunens innbyggere berøres, og 
ber om at dette vektlegges. 
Kommunestyret ber om at man spesielt vurderer kvalitetene ved Engan (Jfr. rapporten fra 
arbeidsgruppa for nytt skytebaneanlegg i Saltdal), og avklar om det er mulig å finne en 
praktisk løsning sammen med Heimevernet, før endelig avgjørelse tas. 
 
Anders Krane (SV) foreslo følgende tillegg til formannskapets innstilling: 
Etter at skytebaneanlegget er tatt i bruk skal det foretas støymålinger for å etterprøve de 
teoretiske støymålingene. 
 
Terje Jensen (SP) fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ber om at det blir tatt med i planarbeidet at veiløsningen blir til minst mulig 
belastning (med hensyn til støy og sjenanse) når det gjelder adkomstvei til skytebanen på 
Prestmoen. 
 
Petter Bjørnli (H) fremmet følgende forslag på ny  §13 i reguleringsbestemmelsene 
(formannskapets innstilling): 
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Eventuell fremtidig verdiskaping av bergverk og andre naturressurser i området skal ikke 
hindres som følge av etablering av skytebanen. Dette mht. adkomst i området, slik at en sikrer 
et sambruk av adkomstveien inn. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer (som ble avgitt for Jim 
Hansens forslag). 
 
Anders Kranes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Terje Jensens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Petter Bjørnlis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i KOMMUNESTYRET - 13.05.2004: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 godkjennes reguleringsplan for 
skytebaneanlegg på Prestmoen, med tilhørende reguleringsbestemmelse, med følgende 
endringer: 
      Reguleringsbestemmelsenes §10, 3. setning endres til:  
      I tillegg kan banen brukes til maksimalt 6 stevner pr. år som avvikles lørdag/søndag. 
 
     Reguleringsbestemmelsenes §11 endres til: 
     Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser  
     eldre aktivitet i området, må arbeidene stanse og melding sendes Sametinget og Nordland  
     Fylkeskommune, kulturavdelingen, omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om  
     kulturminner, §8. 
 

Det beregnes grense for 55 dB som innarbeides i støysonekartet. 
 

    Ny §13 i reguleringsbestemmelsene: 
    Eventuell fremtidig verdiskaping av bergverk og andre naturressurser i området skal ikke     
    hindres som følge av etablering av skytebanen. Dette mht. adkomst i området, slik at en  
     sikrer et sambruk av adkomstveien inn. 
  
Støysonene rundt skytebaneanlegget tegnes inn i kommuneplanens arealdel. 
 
Etter at skytebaneanlegget er tatt i bruk skal det foretas støymålinger for å etterprøve de 
teoretiske støymålingene. 
 
Kommunestyret ber om at det blir tatt med i planarbeidet at veiløsningen blir til minst mulig 
belastning (med hensyn til støy og sjenanse) når det gjelder adkomstvei til skytebanen på 
Prestmoen. 
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1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan Bjøndalsveien, Øvre Drageid. 

 
Foreliggende dokumenter: 
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2 S-rap00_Bestemmelser_2017-06-26 
3 Vedlegg 3 Naturmiljø 
4 S-regplan-del2_rev00_26062017 
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9 Vedlegg 4 
10 Politisk behandlng oppstart 
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Saksopplysninger 
På vegne av Øvre Drageid grunneierlag har Rambøll AS har utarbeidet detaljreguleringsplan. 
Saltdal formannskap vedtok i sak 24/14, 04.03.2014 tillatelse til oppstart av 
detaljreguleringsplanen. Reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel samt 
prinsipper for bygging av adkomstveger til fritidsbebyggelse vedtatt i forbindelse med 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2009.  
 

Planens hensikt, avgrensning og tiltakshavers vurderinger 
Hensikten med planen er å forlenge Bjønndalsvegen opp til øst for Tverråvatnet. Vegen skal 
benyttes som sommerveg til fritidsbebyggelse ved Tverråvatn. Vegen skal være framkommelig 
med personbil. Planen starter hvor eksisterende plan for Bjønndalsvegen avsluttes i en 
parkeringsplass nord for Bjønndalsvatnet. Vegen blir da sammenhengende fra Fv. 516 i Drageid 
til Tverråvatnet på ca. 480 moh. Samlet lengde blir da på ca. 8 km, hvorav i underkant av 4 km 
inngår i denne planen.  
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Bebyggelsens plassering og utforming 
Planforslaget medfører at en av hyttetomtene, tomt nr. 30, fra gjeldende disposisjonsplan, 
hytteplan ved Tverråvatn, gnr. 17 Drageid øvre må flyttes. 
 

Kjøreveg 
Område for kjøreveg har en total bredde på 6 meter, ferdig vegbredde skal være minimum 4 
meter inkludert vegskulder. Det er satt av tilstrekkelig med areal slik at tømmerbil kan benytte 
møteplassene, i tillegg til at møteplassene kan benyttes som midlertidige lagringsplasser ved 
skogsdrift. 

Parkering 
Den planlagte vegen slutter i en felles parkeringsplass som rommer 24 personbiler. 

Landbruk-, natur- og friluftsområder, samt reindrift 
Langs hele vegen, rundt parkeringsplassen og møteplassene er det tatt med 3 meter LNFR-areal. 
Arealformålet er hentet fra kommuneplanens arealdel. Dette arealet kan i anleggsperioden 
benyttes til vegbyggingen, som for eksempel til mellomlagring av masser, uttak av masser, 
skråningsutslag med mer. Bruken av LNFR-arealene i planområdet er kun midlertidig og skal 
rydde og istandsettes etter endt anleggsperiode. 
 
Virkninger av planen 

Stedets karakter og landskap 
Vegen er gått opp i terreng og plassert slik at den ikke berører rikmyrer eller våtmarksområder. 
Samtidig som det ikke kreves større skjæringer eller fyllinger for å bygge vegen. Vegbredden er 
4 meter og sidearealet skal tilpasses omkringliggende terreng, i tillegg tilføres stedlige masser 
og flora for å minske inngrepet i landskapet etter noe tid.  

Forholdet til naturmangfoldloven 
Vegetasjonstyper: 
Det er ikke funnet truede eller nært truede naturtyper/arter i planområdet. Vegetasjonen nederst i 
traseen går gjennom bjørkeskog med høye stauder og videre oppover kommer vi inn i åpnere 
partier hvor kalkberg med gulsildre viser litt av det som er med å skape artsrikdommen i Saltdal. 
 
Artsliste:  
Det ble ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært truede arter i området.  
 
Dobbeltbekkasin 
I naturbase er det markert at det skal være observert spillplasser for dobbeltbekkasin i området. 
Det er anbefalt at spillplassene ble kartlagt bedre og evt. sikres mot inngrep. Kartleggingen ble 
gjennomført både som kartstudie og feltarbeid. Feltarbeidet registrerte ingen dobbeltbekkasin, 
verken sett eller hørt. I tillegg vurderes området som lite egnet som habitat for spillende 
dobbeltbekkasin. 
 

Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 
Området er et attraktivt område for friluftsliv, både for grunneierne og for allmenheten. 
Inngrepet med vegen vil ikke hindre folks mulighet til å drive friluftsliv og bruken er begrenset 
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til sommerstid, samt at vegen stenges med bom. Forandringen ligger i at nå kan turgåere en 
sjelden gang møte en bil på vegen og/eller parkerte biler på møteplasser og parkeringsplassen.  
 
Friluftsliv i fjellområdet er på grunn av hyttebygging på 80-tallet ikke forbundet med uberørt 
natur. Vegen vil derfor ikke bryte inn i et uberørt naturområde.  

Samiske interesser 
Hele planområdet ligger i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Planområdet er registrert som beiteområde 
for rein i ulike årstider. Det er ikke registrert som sommerbeite. Ferdsel på den nye veien vil 
foregå på sommerstid da den ikke skal brøytes vinterstid. 
 

Interessemotsetninger 
Bygging av veg i fjellområdet vil medføre inngrep i landskapet og kan være skjemmende for 
friluftslivet, samtidig som det kan føre til økt bruk av fritidseiendommene og for folk flest som 
kan benytte vegen til fots og på sykkel. At vegen er stengt med bom gjør at trafikken opp på 
fjellet vil være svært begrenset. Grunneierne ønsker å bruke vegen både til å ta ut skog og som 
tilkomst til hyttene sine. I tillegg har Dragefossen kraftlag signalisert at de kan ha interesse av å 
bruke vegen til kontroll og utbedringsarbeider av sitt anlegg når det er nødvendig. En kombinert 
bruk er fornuftig og øker behovet og nytten av tiltaket.  
 
De negative konsekvensene for naturmiljøet reduseres ved god plassering i vegen og skånsom 
opparbeidelse. Ved befaring av området ble det ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært 
truede arter innenfor planområdet. 
 
ROS-analyse 
Ingen risiko ved tiltaket.   

Vurdering 
Det vises til formannskapssak 24/14, dat. 04.03.2014 der det ikke anbefales igangsetting av 
reguleringsplan som følge at den strider mot kommuneplanens arealdel og de prinsipper som er 
lagt til grunn for vurdering av fremtidige adkomstveger til fritidsbebyggelse i Saltdal kommune.  
 
En kan ikke se at de prinsippene som kommunestyret har lagt til grunn for godkjennelse av 
adkomstveger har endret seg siden sist. Det anbefales derfor at tiltaket ikke legges ut til offentlig 
ettersyn.  
 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune anbefaler at detaljreguleringsplan for Bjønndalsveien ikke legges ut til 
offentlig ettersyn. Bakgrunn for vedtaket er at tiltaket strider vesentlig mot kommuneplanens 
arealdel og vil skape presedens i fremtidige vegsaker. 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å bygge ny privat sommerveg fra eksisterende parkeringsplass i enden 
av Bjønndalsvegen del 1 fram til ny parkeringsplass øst for Tverråvatn. Vegen skal benyttes som 
atkomstveg til fritidsbebyggelse ved Tverråvatn. Det er regulert 32 fritidseiendommer på 
Dispensasjonsplan for Tverråvatn, kun 17 av tomtene er bebygd. I tillegg kan vegen brukes til 
landbruksdrift.  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Øvre Drageid grunneierlag, ved Svein Andreassen. 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Ingrid Engan Nøren og plandokumentene er utarbeidet 
av arealplanlegger Anne E. Katmo.  

Grunnlag for planarbeidet har vært planforslag utarbeidet av Viggo Einan Os, planforslaget ble 
ikke behandlet da det ikke var komplett.  

 
Eierforhold 
Det meste av vegen går over felles land som eies av Øvre Drageid grunneierlag. Grunneierlaget 
består av 23 grunneiere. 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

GNR/BNR EIER 

17/8 Truls Paulsen 

17/6 Dagfinn Pedersen 

17/10 Johan Solbakk 

17/14 Randi Elise Os og Leif Kristian Madsen 

17/35 Karl-Aksel Johan Landstrøm 

17/18 Torill Anita og Bjørn Olsen Staupåmo 

17/1 Pål Kenneth Strøm 

17/11 Marie Kristine Pedsersen 

17/12 Mathilde Wegger Jentoft og Jo Stian Hansen 

17/17 Liv Fjelleng 

17/2 Alf Pettersen 

17/9 Kent Inge Stolpen Pettersen 
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1.3 Tidligere vedtak i saken 

Forslag til reguleringsplan er tidligere sendt inn, kommunen avviste behandling på grunn av 
mangler ved planforslaget. Rambøll har overtatt materialet for å komplettere planforslaget.  

1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Tiltakets størrelse gjør at det automatisk skal konsekvensutredes, jf. § 2 i forskrift om 
konsekvensutredning. § 2 d) omhandler detaljreguleringer på mer enn 15 daa som omfatter nye 
utbyggingsområder.  
 
Det ble fastsatt i oppstartsmøte med Saltdal kommune at tema Naturmiljø skulle 
konsekvensutredes. Friluftsliv og landskap var også aktuelle tema, men det ble konkludert med 
at omtale i planbeskrivelsen var tilstrekkelig.  
 
Det ble utarbeidet et forslag til planprogram av konsulent Viggo Einan Os, planprogrammet ble 
ikke stadfestet.  
 
Det er i ettertid gjennomført befaring av planområdet ved en lokal botaniker. Det ble konkludert 
med at vegbyggingen ikke ville gjøre skade på det rike plantelivet i rikmyrområdet. Kommunen 
satte krav til dokumentasjon i form av en rapport som skulle vedlegges reguleringsplanen. På 
bakgrunn av dette fravek kommunen kravet om KU på naturmiljø.  
 
Det er derfor ikke gjennomført KU for detaljreguleringsplanen.  

2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 24.04.2015. 
 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert i Saltenposten 20.08.2016 
Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter 20.08.2016. Frist for 
uttalelser var 07.10.2016 
 
Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 8 «Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers 
kommentarer. 

2.3 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 
 
Møte med Skogbrukssjefen – 15.04.2015 
Befaring av planområdet – 21.07.2016   
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Statlige planer og føringer 

RPR for vernede vassdrag (1994) 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder 
nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for 
landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for 
vernevedtaket. 

Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved 
vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging. 

3.2 Regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 – Planen gir arealpolitiske retningslinjer for blant annet 
naturressurser, kulturminner og landskap. Strategi for Nordland: Ressursgrunnlaget i Nordland 
skal benyttes og forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, 
kulturminner, landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner. 

Nordland fylkeskommune ber spesielt om at planarbeidet tar hensyns til følgende kapittel:  
kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier:  
  
b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. Naturmangfoldet 
bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.  
  
n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 
områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR-områder. Hytter/fritidsbebyggelse skal 
lokaliseres i gangavstand til vinterbrøytet vei.   
 
Verneplan Saltdalsvassdraget (ID 163/1) – Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag. Størrelse 
og beliggenhet nord for Saltfjellet. Vassdragets viktige funksjon i et visuelt attraktivt og variert 
landskap. Ligger mellom og delvis i nasjonalparker og landskapsvernområder. Stort 
naturmangfold knyttet til botanikk, vannfauna, grotter, elveløp og prosessgeomorfologi. Store 
kulturminneverdier. Friluftsliv, reindrift og landbruk er viktig bruk. 

3.3 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 2009 – området er avsatt til LNF-område. 

3.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-
DATO 

2010004 Bjønndalsvegen 23.6.2011 

1985004 Disposisjonsplan. Hytteplan ved Tverråvatn, gnr. 17 
Drageid Øvre 

19.12.1985 

 
Tiltaket grenser til reguleringsplan for Bjønndalsvegen fra 2011, grenser skal tilpasses slik at det 
ikke blir overlapp. Ny plan for Bjønndalsvegen vil bli i forlengelse av den fra 2011 og inn i 
hytteplanen fra 1985. 
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3.5 Analyser og utredninger 

Botaniker Knut Brun har ut utført en befaring og vurdering av planområde, rapport er vedlagt i 
sin helhet.   
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitlet er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte tiltaket.  

4.1 Beliggenhet 

Planområdet er på ca, 63 daa og ligger vest for Drageid i Saltdal kommune. Vegprosjektet er en 
forlengelse av eksisterende veg opp Bjørndalen fra Drageid.  
 

 
Illustrasjon planområdet (rød linje) og tilgrensende planområde for nedre del av Bjønndalsvegen 
(grønn linje). 

4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Arealet er avsatt til LNF-formål. Fjellområdet har spredt fritidsbebyggelse med et tilhørende 
stinett. Det er mange småvann, myr og bekker i området.  

Området har i dag atkomstveg med parkering ved Bjønnlihågen. Atkomstvegen er i 
utgangspunktet en landbruksveg med kombinert formål landbruksveg/atkomst til 
fritidsbebyggelse.  

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Planområdet består i hovedsak av høyfjell med glissen bjørkeskog. Området er småkupert og 
inneholder vassdrag og tørrmyr.  

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Nordland fylkeskommune opplyser at planen ikke er i konflikt med verneverdige kulturminner. 

4.5 Naturmangfold 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. 
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I naturbase er det registrert naturtype Rikmyr (ID: BN00082735 – Langvatnet – Gullurda) med 
viktig(B) verdi. Begrunnelsen for verdisettingen er som følger:  
 
Områdets kvalitet ligger i variasjonen mellom myrtyper, samt veksling mellom myr og vann, 
våtmark og fastmarksarealer. Det inngår også mindre areal med truete vegetasjonstyper 
(ekstremrikmyr og kalkbjørkeskog). (www.naturbase.no) 
 
Området har også en rik fuglefauna og det skal være observert spillplasser for Dobbeltbekasin i 
området. Disse spillplassene er anbefalt kartlagt bedre, og områdene må sikres mot inngrep.  
 
Naturbasen viser også at deler av planområdet er registrert som inngrepsfritt naturområde med 
1-3 km fra inngrep.  
 
I Artsdatabanken er det i nærområdet til planområdet registrert jerv og gaupe. Begge artene er 
kategorisert som sterkt truet.  

4.6 Landbruk / naturressurser 

I følge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er området er registrert som vår-, høst- og 
vinterbeite for rein. 
 
Området består i hovedsak av løvskog av lav bonitet eller uproduktiv skog. 

4.7 Trafikkforhold 

Den eksisterende Bjønndalsvegen har avkjørsel fra Fv 516 i Drageid og snor seg over 4 km inn i 
skogsområdene mot Bjønndalsvatnet. Vegen har regulert bredde på 4 meter, men er bygd med 
noe varierende bredde. Trafikkmengden er lav og bruken er i hovedsak som driftsveg for 
skogbruket, samt utfartsparkering og tilkomst til hytteområdene i fjellområdet vest for Drageid.  

4.8 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Trollhauan/Skjevlfjell (ID: FK00000957) er et registrert svært viktig utfartsområde i 
Miljødirektoratets naturbase. Området Trollhauan – Tverråvatn er et av de største hytteområdene 
i Saltdal kommune. Fjellområdene er utgangspunkt for allment friluftsliv og er mye brukt på 
grunn av hytteområdene.  
 
Sundby – Drageid (ID: FK00000935) er også registrert som svært viktig friluftsområde i 
Miljødirektoratets naturbase. Traktorveger/skogsveger er mye brukt til friluftsliv fra grendene i 
området.  

4.9 Teknisk infrastruktur 

Nordlandsnett har i forbindelse med varsel om oppstart opplyst at de ikke har anlegg i området 
som kan komme i konflikt med vegbyggingen.  

4.10 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire for planområdet. Planområdet ligger over marin grense og kvikkleire er derfor uaktuelt 
i denne planen. 
 
Området er ikke vurdert i forhold til aktsomhet for skred (skrednett.no).   
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4.11 Privatrettslige forhold 

Øvre Drageid Grunneierlag består av 23 grunneiere. 

4.12 Samiske interesser 

Sametinget opplyser etter varsel om oppstart at de ikke kjenner til at det er registrert automatisk 
fredete kulturminner i planområdet.  
 
Som omtalt i kapittel 5.6 om Landbruk/naturressurser er området viktig beiteland for vår, høst 
og vinter.  
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning  

Hensikten med planen er å forlenge Bjønndalsvegen opp til øst for Tverråvatnet. Vegen skal 
benyttes som sommerveg til fritidsbebyggelse ved Tverråvatn. Vegen skal være framkommelig 
med personbil. Planen starter hvor eksisterende plan for Bjønndalsvegen avsluttes i en 
parkeringsplass nord for Bjønndalsvatnet. Vegen blir da sammenhengende fra Fv. 516 i Drageid 
til Tverråvatnet på ca. 480 moh. Samlet lengde blir da på ca. 8 km, hvorav i underkant av 4 km 
inngår i denne planen.  
 

 

Figur 1 Plankart 
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5.2 Reguleringsformål 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL § 12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 
(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

 Fritidsbebyggelse - frittliggende BFF 1,3 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

 Kjøreveg f_SKV 23,6 

 Parkeringsplasser f_SPP 0,5 

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift   

 LNFR LNFR 36,9 

PBL § 12-7 Bestemmelseområder   

 Anlegg- og riggområde BO 23,3 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Planforslaget medfører at en av hyttetomtene, tomt nr. 30, fra gjeldende disposisjonsplan, 
hytteplan ved Tverråvatn, gnr. 17 Drageid øvre må flyttes. Tomta er flyttet ca. 150 meter 
nordover og blir liggende i samme terreng som tidligere. Bestemmelser og forutsetninger fra 
hytteplanen gjelder som før.  

5.4 Kjøreveg 

Område for kjøreveg har en total bredde på 6 meter, ferdig vegbredde skal være minimum 4 
meter inkludert vegskulder.  
 
Skjæring og fylling rundt veglegemet vil få tilført stedlige masser og flora og for å bli minimalt 
synlig i landskapet. Dersom det er behov for ekstra masse til vegbyggingen kan disse taes ut i 
LNF området ved siden av vegen, men uttakene skal planeres og tildekkes av stedlige masser. 
Bekkene som vegbyggingen berører skal legges i rør under veglegemet og vegkantene skal 
plastres for å hindre utgraving i terrenget. 
 
Det er vist 7 stk. møteplassene i plankartet, disser er plassert med ca. 500 meters avstand i 
henhold til vegnormal for landbruksveier. Det er satt av tilstrekkelig med areal slik at tømmerbil 
kan benytte møteplassene, i tillegg til at møteplassene kan benyttes som midlertidige 
lagringsplasser ved skogsdrift.  
 
 

 

Figur 2 Prinsippskisse møteplasser (Normal for landbruksveier med byggebeskrivelse) 
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Den regulerte vegstrekningen er på ca. 4 km og kobles til nedre del av Bjønndalsvegen som 
starter ved Fv. 516 i Drageid. Vegen er i dag stengt med bom like etter avkjøring fra 
fylkesvegen, dette skal opprettholdes som før.  
 
Vegen er felles for alle grunneierne i Øvre Drageid grunneierlag. I tillegg har Dragefossen kraftlag 
som har regulert Tverråvatnet interesse av å benytte vegen både til kontroll og 
utbedringsarbeider av anlegget når det er nødvendig.  
 
Vegen skal kun benyttes om sommeren og derfor være stengt vinterstid.  

5.5 Parkering 

Den planlagte vegen slutter i en felles parkeringsplass som rommer 24 personbiler. I tillegg er 
det på alle møteplassene avsatt tilstrekkelig med areal til å etablere 2 parkeringsplasser. Det er i 
alt 7 møteplasser på strekningen.  

5.6 Landbruk-, natur- og friluftsområder, samt reindrift 

Langs hele vegen, rundt parkeringsplassen og møteplassene er det tatt med 3 meter LNFR-areal. 
Arealformålet er hentet fra kommuneplanens arealdel. Dette arealet kan i anleggsperioden 
benyttes til vegbyggingen, som for eksempel til mellomlagring av masser, uttak av masser, 
skråningsutslag med mer. Bruken av LNFR-arealene i planområdet er kun midlertidig og skal 
rydde og istandsettes etter endt anleggsperiode. Området må ses i sammenheng med 
bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde. 

5.7 Bestemmelsesområde – anlegg- og rigg 

På nesten alt areal avsatt til LNFR i planen ligger det en skravur for bestemmelsesområde for 
anlegg og riggområde oppå. Unntaket er LNFR-areal mellom vegen og hyttetomt nr. 30.  
 
Arealene med skravur åpner for midlertidig bruk i anleggsperioden, samtidig som det sikrer 
tilbakeføring og istandsetting til underliggende formål (LNFR) etter at vegen er ferdig bygd.  

5.8 Rekkefølgebestemmelser 

Det er satt rekkefølgebestemmelser i forbindelse med eventuelle kulturminner som skulle dukke 
opp i anleggsfasen. I tillegg har Saltdal kommune krevd at nedre del av Bjønndalsveien (planID 
2010004) skal oppgraderes slik at den er kjørbar for personbil. Det er derfor satt rekkefølgekrav 
om at bygging av øvre del ikke kan igangsettes før oppgradering av nedre del er gjennomført.  
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6. VIRKNINGER 

6.1 Overordnede planer 

Planen samsvarer ikke med kommuneplan for Saltdal kommune. Området er i sin helhet avsatt til 
LNFR-formål i kommuneplanens arealdel, med unntak av nordre del hvor vegen ledes inn i 
Disposisjonsplan, Hytteplan ved Tverråvatn, gnr. 17 Drageid Øvre. Dette arealet er unntatt 
rettsvirkning i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen fra 1985 er derfor gjeldende og 
arealet er avsatt til LNFR-område med spredt fritidsbebyggelse.  
 
Tiltaket med veg fram til hytteområdet ved Tverråvatnet har en kombinert bruk mellom enklere 
framkommelighet til hyttene og veg for skogbruket. Dette underbygger landbruksformålet i 
tillegg kan vegen medføre økt bruk av hyttene og derfor økt bruk av friluftsområdene. Dette må 
ses på som positivt i et helseperspektiv. 

6.2 Stedets karakter og landskap 

Vegen er gått opp i terreng og plassert slik at den ikke berører rikmyrer eller våtmarksområder. 
Samtidig som det ikke kreves større skjæringer eller fyllinger for å bygge vegen. Vegbredden er 
4 meter og sidearealet skal tilpasses omkringliggende terreng, i tillegg tilføres stedlige masser og 
flora for å minske inngrepet i landskapet etter noe tid.  
 
Bekkene som vegen krysser legges i rør under vegen og vegkantene plastres for å hindre 
utgraving i terrenget.  

6.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet.  

6.4 Forholdet til naturmangfoldloven 

Vegetasjonstyper: 
Det er ikke funnet truede eller nært truede naturtyper/arter i planområdet. Vegetasjonen nederst 
i traseen går gjennom bjørkeskog med høye stauder og videre oppover kommer vi inn i åpnere 
partier hvor kalkberg med gulsildre viser litt av det som er med å skape artsrikdommen i 
Saldtdal. Oppover i traseen blir bjørkeskogen åpnere og gir mer lys til vegetasjonen i bunnsjiktet. 
I den øverste delen av traseen kommer en opp i åpent fjellterreng med myr og fjellrabber.  
 
Metodikk: 
Befaring i området/vegtraseen i juli 2016 
 
Artsliste:  
Det ble ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært truede arter i området.  
 
Eksempler på arter som vokser nær/i traseen: 
mjødurt, brennesle, skogburkne, bjørk, gråor, tyrihjelm, turt, hvitbladtistel, hundekjeks, 
skogstorkenebb, gaukesyre, firblad, engsyre, bringebær, engsyre, hårfrytle, rødsvingel 
rød jonsokblom, vendelrot, rogn, geitrams, skogsnelle, einer, svarttopp, legevintergrønn, 
gulsildre, teiebær, fjellfiol, myrfiol, ballblom, gullris, harerug, gulaks, fjelltistel, torvull, duskull, 
sveltull, fjelløyentrøst, fjellengkall, småmarimjelle, setergråurt, fjellkattefot, fjelltistel, 
hvitbladtistel, flekkmarihand, gråstarr, sauesvingel, geitsvingel, røsslyng, blåbær, tyttebær, 
krekling 
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Mulige effekter: 
Nær en vegtrase vil det kunne bli bedre vekstforhold for enkelte plantesamfunn/arter, og andre 
plantesamfunn/arter kan fortrenges. Dette kan skyldes at det blir endrede lysforhold(hogst), 
frigjøring av næringsinnhold (særlig kalk) eller endringer i vanntilførsel (drenering/flom) for 
plantene i området.  
 
Dobbeltbekkasin 
I naturbase er det markert at det skal være observert spillplasser for dobbeltbekkasin i området. 
Det er anbefalt at spillplassene ble kartlagt bedre og evt. sikres mot inngrep. Derfor ble Gunnar 
Rofstad kontaktet for å kartlegge eventuelle forekomster av dobbeltbekkasin etter/langs planlagt 
vegtrase. Kartleggingen ble gjennomført både som kartstudie og feltarbeid. Feltarbeidet 
registrerte ingen dobbeltbekkasin, verken sett eller hørt. I tillegg vurderes området som lite 
egnet som habitat for spillende dobbeltbekkasin. Rapporten er vedlagt i sin helhet, se vedlegg 4. 

6.5 Landbruk / Naturressurser 

Det er store områder med hogstmoden bjørk innover fjellområdet hvor vegen er planlagt. De 
fleste grunneierne har teiger i området og kan utnytte seg av vegen til uttak av skog. Det er lang 
avstand til lagringsplass for opphenting med trailer, uttak av skog vil derfor ikke godkjennes 
etter skogsloven. Det er likevel ønskelig å nyttegjøre seg av denne ressursen og benytte traktor 
eller ATV på den regulerte strekningen for å frakte trevirket ned.  
 
Området er sjelden brukt til beiteområde for rein, noen streifrein er observert, men disse er 
utenfor sitt vanlige beiteområde. Området har allerede spredt fritidsbebyggelse og vedtatt 
reguleringsplan åpner for at 13 nye kan bygges. Dette har og vil fortsatt medføre menneskelig 
aktivitet noe som gjør området er lite aktuelt som reinbeite. Den største forandringen er at det 
blir noe biltrafikk sommerstid.  

6.6 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Området er et attraktivt område for friluftsliv, både for grunneierne og for allmenheten. 
Inngrepet med vegen vil ikke hindre folks mulighet til å drive friluftsliv og bruken er begrenset til 
sommerstid, samt at vegen stenges med bom. Forandringen ligger i at nå kan turgåere en 
sjelden gang møte en bil på vegen og/eller parkerte biler på møteplasser og parkeringsplassen.  
 
Friluftsliv i fjellområdet er på grunn av hyttebygging på 80-tallet ikke forbundet med uberørt 
natur. Vegen vil derfor ikke bryte inn i et uberørt naturområde.  
 
På grunn av at vegen skal stenges med bom vil ikke allmennhetens bruk av fjellområdet bli 
enklere og mer tilgjengelig. Likevel vil vegen kunne benyttes til fots og med sykkel og kan gi økt 
bruk av området noe som er positivt sett i et folkehelseperspektiv.  

6.7 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket krever ikke endring i eksisterende infrastruktur. 

6.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Det vil ikke bli økonomiske konsekvenser for Saltdal kommune. 

6.9 Samiske interesser 

Hele planområdet ligger i Saltfjellet reinbeitedistrikt. For området gjelder distriktsplan for 
Saltfjellet reinbeitedistrikt som gjelder for perioden 2014 – 2020, vedtatt på årsmøte 
05.11.2015. 
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I distriktsplanen er forstyrrende elementer for reindriftsnæringen i Saltdal kommune blant annet: 
fritidsbebyggelse, skogbruk, skogsbilveier, ferdsel, friluftsliv, jakt og småviltjakt.  
 
Det ble vedtatt utbygging av hytter ved Tverråvatn i 1985, i den planen var det vist 16 
eksisterende hytter og åpnet for 13 nye. Det ble i behandlingen av denne planen vurdert at det 
sjelden er rein så langt nede som Tverråvatn og tiltak derfor ikke kan være til vesentlig skade for 
reindriften.  
 
Planområdet er registrert som beiteområde for rein i ulike årstider. Det er ikke registrert som 
sommerbeite. Ferdsel på den nye veien vil foregå på sommerstid da den ikke skal brøytes 
vinterstid. I dag benyttes snøscooter som framkomstmiddel til hyttene på vinterstid, dette vil 
opprettholdes som før.  

6.10 Interessemotsetninger 

Bygging av veg i fjellområdet vil medføre inngrep i landskapet og kan være skjemmende for 
friluftslivet, samtidig som det kan føre til økt bruk av fritidseiendommene og for folk flest som 
kan benytte vegen til fots og på sykkel. At vegen er stengt med bom gjør at trafikken opp på 
fjellet vil være svært begrenset. Grunneierne ønsker å bruke vegen både til å ta ut skog og som 
tilkomst til hyttene sine. I tillegg har Dragefossen kraftlag signalisert at de kan ha interesse av å 
bruke vegen til kontroll og utbedringsarbeider av sitt anlegg når det er nødvendig. En kombinert 
bruk er fornuftig og øker behovet og nytten av tiltaket.  
 
De negative konsekvensene for naturmiljøet reduseres ved god plassering i vegen og skånsom 
opparbeidelse. Ved befaring av området ble det ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært 
truede arter innenfor planområdet.  

7. ROS-ANALYSE 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, 
skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse). Hensikten med ROS-analysen er å avdekke uønskede hendelser som kan få 
betydning for tiltaket som planen tilrettelegger for, samt avdekke om planen vil medføre 
endringer av risiko for mennesker eller omgivelser.   
 
Risiko kan betraktes som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og 
konsekvensen av denne.  
 
Plan og bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:  

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”. 

7.1 Metode 

Analysen følger metoden beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) 
veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet». 
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Første fase i analysen er å avdekke hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe som følge av de 
tiltak planen tilrettelegger for. I denne fasen er en sjekkliste basert på veilederen fra DSB 
benyttet. 
 
I neste fase gjøres en vurdering av sannsynligheten for at de mulige uønskede hendelsene kan 
inntreffe. Vurderinger av sannsynlighet er inndelt i 4 nivå: 
 
1. Lite sannsynlig – hendelsen vil skje mindre enn engang i løpet av 50 år. 
2. Mindre sannsynlig – hendelsen vil skje mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 

50 år.  
3. Sannsynlig – hendelsen vil skje mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år.  
4. Meget sannsynlig – hendelsen vil skje mer enn en gang i løpet av ett år. 
 
Videre ses det på hvilke konsekvenser de uønskede hendelsene kan medføre dersom de skulle 
inntreffe. Vurdering av konsekvens er delt i 5 nivå: 
 
1. Ufarlig – ingen person- eller miljøskader. Hendelsen kan representere et uvesentlig 

systembrudd/økonomisk tap.  
2. En viss fare – mindre person- eller miljøskader. Systemet settes midlertidig ut av drift og kan 

medføre skade dersom det ikke eksisterer reservesystem.  
3. Kritisk – alvorlige personskader. Alvorlige miljøskader med restitusjonstid < 1 år. Systemet 

settes ut av drift i flere døgn. Medfører moderate økonomiske konsekvenser. 
4. Farlig – alvorlige personskader/en død. Alvorlige miljøskader med restitusjonstid > 1 år. 

Systemet settes ut av drift over lengre tid. Medfører større økonomiske konsekvenser.  
5. Katastrofalt – en eller flere døde. Svært alvorlige, langvarige eller uopprettelige miljøskader. 

Systemet settes varig ut av drift. Medfører store økonomiske konsekvenser.  
 
På bakgrunn av vurderingen av sannsynlighet og konsekvens finner man risikoen til en hendelse 
ved å sette hendelsen inn i en risikomatrise. Matrisen er delt inn i 3 risikoområder: 
 
Rød – hendelser med høy risiko -> tiltak skal iverksettes.  
Gul – hendelser med betydelig risiko -> tiltak bør vurderes. 
Grønn – hendelser med lav risiko -> tiltak er ikke nødvendig.  
 

7.2 Sjekkliste uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt 
ja/nei 

Sannsynlig Virkning Risiko 
ja/nei 

Kommentar 

Natur-, klima- og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 
1. Masseras /skred Nei    Området er ikke vurdert for 

skred i NVEs karttjeneste.  
2. Snø / isras Nei    Sjekket ut i NVEs karttjeneste 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 
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3. Flomras Nei     
4. Elveflom Nei     
5. Tidevannsflom Nei     
6. Radongass Nei     
7. Vind Nei     
8. Nedbør Nei     
9. Sårbar flora Ja    For nærmere beskrivelse av 

biologisk mangfold, se kap. 
6.4. Samt vedlegg 9.3. 

10. Sårbar fauna - fisk Nei     
11. Naturvernområder Nei     
12. Vassdragsområder Nei    Området er innenfor 

verneplan for 
Saltdalvassdraget, tiltaket vil 
ikke forringe intensjonen i 
verneplanene.  

13. Fornminner Nei     
14. Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Nei     

Bygde omgivelser, kan tiltak i planen få virkninger for 
 
14. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei     

15. Havn, kaianlegg Nei     
16. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei     

17. Skole barnehage Nei     
18. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy  

Nei     

19. Brannslukningsvann Nei     
20. Kraftforsyning Nei     
21. Vannforsyning Nei     
22. Forsvarsområde Nei     
23. Rekreasjonsområder Ja    Se kap. 6.6 for nærmere 

vurdering.  
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
 
24. Akutt forurensing Nei     
25. Permanent 
forurensing 

Nei     

26. Støv og støy; 
industri 

Nei     

27. Støv og støy; trafikk Nei     
28. Støy; andre kilder Nei     
29. Forurenset grunn Nei     
30. Høyspentlinje Nei     
31. Risikofylt industri 
(kjemikalier, 

Nei     
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eksplosiver, olje/gass, 
radioaktivitet) 
32. Avfallsbehandling Nei     
33. 
Oljekatastrofeområde 

Nei     

Forurensing. Medfører tiltak i planen:  
 
34. Fare for akutt 
forurensing 

Nei     

35. Støy og støv fra 
trafikk 

Nei    Trafikkmengden er så lav at 
støy ikke vil bli et problem.  

36. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei     

37. Forurensing av sjø Nei     
38. Risikofylt industri Nei     
Transport. Er det risiko for: 
 
39. Ulykke med farlig 
gods 

Nei     

40. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei     

41. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Nei     

42. Ulykker med gående 
- syklende 

Nei     

43. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei     

Andre forhold.  Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 
 
44. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei     

45. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
vannstand 

Nei     

45. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner 
samt gruver, sjakter og 
lignende 

Nei     

46. Andre forhold Nei     
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8. INNKOMNE INNSPILL 
Fylkesmannen i Nordland 

 Etablering av atkomstveg til hytteområde vil være i strid med overordnet 
arealdisponering. 

 Neppe intensjonen i hytteplanen fra 1985 at det skulle være vegatkomst fram til 
hytteområdet.  

 Etablering av veier i fjellområder byr på store utfordringer både visuelt, 
vegetasjonsmessig og vil generere trafikkstøy. 

 Vil gi negative virkninger for landskap, naturverdier, friluftsliv og reindrift. 
 Vegen vil sannsynligvis krysse en del våtmarkspartier. 
 Fylkesmannen er klar på at det ikke bør gjennomføres inngrep i området som kan skade 

det rike plante- og dyrelivet.  
 Området er viktig for friluftslivet, fjellområdene er utgangspunkt for helårlig allmenn 

friluftsliv. Området scorer høyt på bruk, og at denne skjer også av andre enn lokale 
brukere.  

 Viktig at reindriftens interesser belyses, etablering av bilvei inn til hytteområdet vil 
ytterligere kunne fortrenge rein fra de viktige beiteområdene.  

 Fylkesmannen er kritisk til etablering av vei i dette området. 

Forslagsstillers vurdering 

 Vegføringen er nøye gått opp i terreng for at vegen skal ligge best mulig i terrenget. 
Samtidig som den skal unngå å krysse viktige naturverdier. I tillegg har en biolog befart 
området og konkludert med at vegtraseen ikke vil berøre prioriterte arter eller 
truede/nært truede arter. Henviser til kapittel 6 om virkninger.  

 

Nordland fylkeskommune 

 Ber kommunen presisere grunnlaget for å frafalle KU-kravet. 
 Henviser til fylkesplan for Nordland kapittel 8 – Arealpolitikk i Nordland, ber om at det tas 

hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3 – Naturressurser, kulturminner 
og landskap. 

 Fylkeskommunen oppfatter planen som er videreutvikling av at hytter i fjellområdene 
både på vest- og østsiden av Saltdalen har vei som gjør det mulig å kjøre helt/nesten 
fram til hytta. Dette er en uønsket utvikling som i økende grad båndlegger naturområder 
for allmennhetens utøvelse av friluftsliv. 

 Restaureringen av en gammel demning er sannsynligvis konsesjonspliktig etter 
vannressursloven. Ber om at NVE kontaktes for å avklare dette nærmere.  Behovet for 
tiltaket må framgå tydelig når saken legges ut til offentlig ettersyn. 

 Planen er ikke i konflikt med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. 

Forslagsstillers vurdering 

 Det er kun reparasjon av en demning som ble laget på 60-tallet da vannet ble oppdemt. 
Vannspeilet vil ikke heves ut over det som har vært siden 60-tallet, men heves ca. 30 cm 
fra dagens nivå fordi demningen delvis er ødelagt.  

 

 Nordlandsnett 

 Har ikke anlegg i området som kan komme i konflikt med vegbyggingen. 

 
Forslagsstillers vurdering 

 - 
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Sametinget 

 Kjenner ikke til registrerte automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Minner om den generelle aktsomhetsplikten. Foreslår følgende tekst i 
bestemmelsene: Skulle det likevel under bygge- og annleggsarbeid i marken komme 
fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune omgående, jf. Lov 
9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidene i marken. 

 Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i følge lov 
9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme fredete kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml 
§§ 3 og 6. 

 
Forslagsstillers vurdering 

 Foreslått bestemmelse tas inn i planens bestemmelser 

 
 

9. VEDLEGG 

9.1 Referat fra oppstartsmøte 

9.2 Innspill (ved varsel om oppstart) 

9.3 Notat – Naturmiljø 

9.4 Rapport fra dobbeltbekkasinregisteringer ved Tverråvatnet. 
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FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNDALSVEGEN, GNR 17  
 
Dato for siste behandling i Saltdal formannskap den  ……………………………  
 
Vedtatt av kommunestyret i møte den  ……………………………  
 
Under K. Sak nr.  ……………………………  
……………………………………………………………………………………………………….  

formannskapssekretær  
 

PLANBESTEMMELSER 
 

§1 GENERELT 
 
1.0 Formål  
Reguleringsplanens skal legge til rette for kjøreveg med tilhørende møteplasser, sideareal og 
parkeringsplasser.  
 
1.1 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 18.5.2017 i målestokk 1:1000.  
Planen vil erstatte deler av Disposisjonsplan – Hytteplan ved Tverråvatn, gnr. 17 Drageid Øvre, vedtatt 
19.12.1985.  
 
1.2 Planområdets arealformål  
 
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5:  

- Nr. 1 Bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse (BFF) 
 

- Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg (SKV) og parkeringsplasser (SPP) 
 

- Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - LNFR 
 
Bestemmelsesområder jfr pbl § 12-7: 

- Anlegg og riggområde (BO1) 
 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 

2.1 Parkering skal skje på parkeringsplass eller kombinerte parkering/møteplasser.  

2.2 Parkering/møteplasser kan benyttes til lagring av trevirke og materialer tilhørende grunneiere i Øvre 

Drageid grunneierlag.  

2.3 Det skal ikke fjernes mer vegetasjon enn det som er nødvendig for å bygge vegen.  
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§ 3 OMRÅDER FOR AREALBRUKSFORMÅL 

3.1 Fritidsbebyggelse (BFF) 
Bestemmelser for Disposisjonsplan – Hytteplan ved Tverrvåvatn, gnr. 17 Drageid Øvre, ID 1985004, 
vedtatt 19.12.1985 skal gjelde for hyttetomta.  
 
3.2 Kjøreveg (f_SKV) 
Arealet kan benyttes til kjøreveg, grøft, stikkrenner, sikringstiltak og møteplasser. Det kan etableres to 
parkeringsplasser på hver møteplass.  
 
Vegen skal etableres slik at den er framkommelig for kjøring med vanlig personbil.  
 
Vegbredde bør være minimum 4 meter inklusiv vegskulder. 
 
Vegen skal være stengt med bom og ferdsel godkjennes av grunneierlaget.  
 
3.3 Parkeringsplasser (f_SPP) 
Parkeringsplassen er felles for alle grunneiere i Øvre Drageid grunneierlag.  
 
3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
Områdene gjelder eksisterende LNFR-areal i kommuneplanens arealdel. Områdene skal benyttes etter 
gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 

 

§ 4 BESTEMMELSESOMRÅDER 

4.1 Anlegg og riggområde (BO1) 
Området merket med BO1 er midlertidig anlegg- og riggområde som kan benyttes til all virksomhet som 
er nødvendig for gjennomføring av tiltaket. Som f.eks. lagerplass, mellomlagring av masser, parkering, 
terrengtilpasning av sideterreng. Det kan tas ut egnede masser til vegbygging i området.  
 
Etter avsluttet anleggsfase opphører det midlertidige anlegg- og riggområdet og området skal ryddes, 
istandsettes og tilbakeføres til landbruksformål. Dette skal senest gjøres innen påfølgende 
sommersesong.  
 
Det skal kun fylles rene masser. 
 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

5.1 Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger 
av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 
 
5.2 Før arbeid med kjørevegen kan igangsettes må eksisterende del av Bjønndalsvegen, planID 2010004, 

være oppgradert tilstrekkelig slik at den er fremkommelig med personbil.  
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Dato 1.08.2016

Rapport vedr. befaring i veitrase fra Drageid til hytter
(juli).

1.Vegetasjonstyper: Ikke funnet truede eller nært truede naturtyper/arter i traseen(planområdet)
                                 Vegetasjonen nederst i traseen går gjennom bjørkeskog med høge stauder og
                                 videre oppover kommer vi inn i åpnere partier hvor kalkberg med gulsildre       
                                 viser litt av det som er med å skape artsrikdommen i Saltdal.
                                 Oppover i traseen blir bjørkeskogen åpnere og gir mer lys til vegetasjonen i      
                                  bunnsjiktet.I den øverste delen av traseen kommer en opp i åpent fjellterreng 
                                  med myr og fjellrabber.

2.Metodikk : Befaring i området/ veitraseen i juli 

3.Artsliste: Det ble ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært truede arter i området.  
                   Noen eksempler på arter som vokser nær/i traseen:  
mjødurt,brennesle,skogburkne,bjørk,gråor,tyrihjelm,turt,hvitbladtistel,hundekjeks,skogstorkenebb 
gaukesyre,firblad,engsyre,bringebær,engsyre,hårfrytle,rødsvingel
rød jonsokblom,vendelrot,rogn,geitrams,skogsnelle,einer
svarttopp,legevintergrønn,gulsildre,teiebær,fjellfiol,myrfiol,ballblom,gullris, harerug,gulaks,
fjelltistel,torvull,duskull,sveltull,fjelløyentrøst,fjellengkall,småmarimjelle,setergråurt,fjellkattefot,
fjelltistel,hvitbladtistel,flekkmarihand,gråstarr,sauesvingel,geitsvingel,røsslyng, 
blåbær,tyttebær,krekling

4.Mulige effekter:
Nær en veitrase vil det kunne bli bedre vekstforhold for enkelte planteamfunn/arter, og andre 
plantesamfunn/planter kan fortrenges.  Dette kan skyldes at det blir endrede 
lysforhold(hogst),frigjøring av næringsinnhold(særlig kalk) eller endringer i 
vanntilførsel(drenering/flom) for plantene i området.

Mvh. Knut Brun

Utdannet ved Univ.i Bergen

Har eksamen bl.a.i plantekunnskap .Har også drevet med florakartlegging i tilnytning til to 
nasjonalparker (Visten og Hinnøya) I flere år vært med på florakartlegging i Salten og ikke minst i 
Saltdal sammen med andre planteinteresserte i Salten Naturlag.
Artene er lagt inn i Artsportalen som nå utvikles for vise mangfoldet i bl.a vegetasjonen I Norge.
Junkerdalen  og Saltdal er svært godt kjent for florainteresserte.
Saltdal har mange meget interessante floraområder og mye er lagt inn i Artsportalen i årenes løp.
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Saltdal kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2013/1310

Saksbehandler:  Frode Tjønn

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 24/14 04.03.2014

Sign. Eksp. 
05.03.14

Eksp. til:

Øvre Drageid grunneierlag

Øvre Drageid grunneierlag. Søknad om oppstart av reguelringsplan 
for privat veg til fritidsbebyggelse Gnr. 17.

Vedlegg
1 Søknad om videreføring av skogbilveg
2 Kart

Sakens bakgrunn

Øvre Drageid grunneierlag søker om oppstart av reguleringsplan for privat veg, adkomst til 
fritidsbebyggelse hytteområde ved Tverråvatn.  Total strekning som skal omreguleres er 4 km. 

Tiltakshaver viser til at det er godkjent reguleringsplan for Bjørnlivegen 23.6.2011. Fra regulert 
parkeringsplass er det søkt til landbrukssjefen om forlengelse av denne vegen som tyngre 
traktorveg på 2.200 meter. Resterende på 1,8 km er frem til Dragedammen ved Tverråvatn. Det 
er ikke tillatt å kjøre med personbil på tyngre traktorveg, det søkes derfor om å reguler denne 
om til privat adkomstveg til hyttefeltet. 

Vurdering

Normalt skal det fremmes planforslag til formannskapet slik at denne kan behandles som en 
plansak. Formannskapet skal da vurdere om planen skal sendes på høring eller ikke. Saken 
gjøres på denne måte for å gi en politisk tilbakemelding til tiltakshaver på et tidlig stadium.  
Dersom formannskapet ikke anbefaler tiltakshaver om å starte opp planarbeidet, kan tiltakshaver 
gjøre dette og fremme saken til politisk behandling med reguleringsplan og planbestemmelser 
etter den har vært på oppstartsmelding til berørte etater. 

Eksisterende adkomstveg til hytteområdet
Saltdal kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for Bjønndalsveien, privat adkomst til 
hytteområde 23.06.11.  Det ble da godkjent adkomstveg med parkering ved Bjønnlihågen. 

Saltdal kommune har godkjent flere landbruksveger til kombinert formål landbruksveg/adkomst 
fritidsbebyggelse.  Adkomstvegene er hovedsakelig omtalt i kommuneplanens arealdel.  Som 
prinsipp var det hovedsakelig eksisterende landbruksveger som kunne omreguleres til kombinert 
formål veg - adkomstveg fritidsbebyggelse/landbruksformål.  Dette omfattet 15 ulike 
adkomstveger til fritidsbebyggelse i Saltdal. Formålet var da at en skulle kunne forsere de verste 
stigningene mot hyttefeltet, for så å kunne gå derfra, samt at vegen skulle oppgraderes til kjøring 
med vanlig bil (ikke 4-hjulstrekker). Adkomsten til hytteområdet ble betydelig lettere og var i 
henhold til de prinsippene som låg til grunn for godkjennelse av adkomstveger. 
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Gjeldende reguleringsplan for adkomstveg for Bjønnliveien var ikke avsatt i kommuneplanens 
arealdel. Imidlertid fikk grunneierlaget tillatelse til å starte opp arbeidet siden den var i samsvar 
med tidligere søknader om reguleringsplaner til dette formålet.  

Ny trase fra Bjønnlihågen
Foreslått tyngre traktorveg er ikke godkjent og biltrase frem til Tverråvatn omfattes ikke av 
kommuneplanens arealdel.  Dette er ikke i samsvar med det som var formålet med 
adkomstvegene.

Bit for bit planlegging
Dette er et typisk eksempel på bit for bit planlegging der tiltakshaver «jakter» på muligheten for 
å få adkomstveg helt frem til hytteområdet. Første del av planen er fremføring av vegen frem til 
Bjønnlihågen som ble godkjent i 23.6.2011. I slutten av 2013 søkes det om godkjennelse av 2,2 
km tyngre traktorveg. Det søkes tilnærmet samtidig om detaljreguleringsplan for hele 
strekningen frem mot Tverråvatn på totalt 4,0 km. Denneb it for bit planleggingen er med på å 
uthule plan og bygningslova som et verktøy for god og helhetlig planlegging og undergrave 
kommuneplanens arealdel som styringsverktøy for større inngrepssaker.

Konklusjon:
Saltdal kommune anbefaler at det ikke igangsettes planarbeid for detaljreguleringsplan for 
videreføring av Bjønnlivegen frem til Tverråvatn.  Bakgrunn er at tiltaket ikke er i henhold til 
kommuneplanens arealdel.  

Tiltaket samsvarer heller ikke med de prinsippene Saltdal kommune la til grunn ved 
godkjennelse av adkomstveger der en skulle ta unna de tyngste partiene mot hyttefeltet. Fra 
Bjønnlihågen er det «strake» vegen mot Tverråvatn. Tiltaket også berører utmark som ikke er 
godkjent som landbruksveg. Det skulle ikke bygges nye veger i forbindelse med eksisterende 
hytteveger. 

Godkjenning av ytterligere hytteveger må gjøres ved rullering av kommuneplanens arealdel

Rådmannens innstilling

Det anbefales at det ikke igangsettes Detaljreguleringsplan for adkomstveg fra regulert 
parkeringsplass ved Bjønnlihågen til Dragedammen ved Tverråvatn.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 

Behandling:

Ronny Sortland foreslo:
Det anbefales at det igangsettes Detaljreguleringsplan for adkomstveg fra regulert 
parkeringsplass ved Bjønnlihågen til Dragedammen ved Tverråvatn.

Ronny Sortlands forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for rådmannens 
innstilling).

Vedtak:

Det anbefales at det  igangsettes Detaljreguleringsplan for adkomstveg fra regulert 
parkeringsplass ved Bjønnlihågen til Dragedammen ved Tverråvatn.
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Saltdal kommune 

Vår ref Saksbehandler Dato
2013/1310 Frode Tjønn, tlf.: 75 68 20 27 24.04.2015

Referat fra oppstartsmøte detaljreguleringsplan Bjønnliveien

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

(Detaljreguleringsplan for Bjønndalsveien, Planid 2013002

Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Til stede:
Tiltakshaver: Pål Kennet Strøm post@pkstrom.no (vegplanlegging), Svein Andreassen (leder 
Øvre Drageid grunneierlag)..

Deltakere fra plankonsulent: Viggo Einan (planlegger) v-joein@online.no

Deltakere fra kommunen: Frode Tjønn (arealplanlegger), Ørjan Alm (Skogbrukssjef), Ivar Skoset 
(virksomhetsleder avdeling Plan- og utvikling).

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER

Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf: Viggo Einan, 99251430

Beskrivelse av planområdet. 

Området består hovedsakelig av høgfjell med glissen bjørkeskog. Området er småkupert og 
inneholder vassdrag og tørrmyr. Området er småkupert med små rygger, tilnærmet flatt.  

Gnr/bnr: Adresse: Fellesland Gnr. 17, samt enkeltgrunneiere.

Størrelse:

Planlegger opplyste at avsatt vegbredde var 10 meter på det bredeste i sving og hadde lagt inn 10 meter 

som regulert bredde på hele vegen. Ved passering av bekker større bredde. Saltdal kommune opplyste om 

at normalt ville en legge til grunn en vegbredde på 6 meter.  Total lengde var ca. 4 km. Parkeringsplass ca. 

1,5 daa. Totalt planområde på ca. 25 daa.

Beskrivelse av planforslag:  

Planformål er felles adkomstveg for Gnr. 17 Øvre Drageid med en lengde på ca. 4 km. Planen 
legger til rette for parkering ved traseens slutt. Planen er en forlengelse av eksisterende felles 
adkomstveg (hytte og landbruk) på samme gårdsnummer. Tiltaket vil medføre få skjæringer og 
fyllinger.  Felles parkering lokalisert i enden av trasee. Parkeringsplass plassert i et avgrenset 
område som ikke vises fra omkringliggende områder. Vegen har stukket for å gi en linjeføring på 
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best mulig måte og som gir små inngrep i terrenget (fylling/skjæring). Veg legges over ødelagt 
demning for å restaurere denne. Dette gir et høyere vannspeil i Nervatne med inntil ½ meter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET:

1. Første del av traseen ca. 2,2 km er godkjent som traktorveg klasse 7. Her er det krav til 

kurvatur, stigning m.m. Traktorveg har ikke krav til toppdekke. Felles adkomstveg skal 

følge bestemmelsene til denne vegklassen men i tillegg ha egnet toppdekke.  Dette gjelder 

for hele traseen.  Kurvaturer skal påføres og markeres på kart og tilfredsstille disse 

kriteriene.   

2. Skjæring og fylling skal markeres på kart sammen med samferdsel. Tiltakshaver spurte 

om en måtte forholde seg til traseen når en bygget vegen. Inngrep utover regulert trasee 

er ikke tillatt. 

3. Uttak av grusmasser i forbindelse med vegbyggingen. Tiltakshaver ønsket å ta grusmasser 

utenfor vegen til vegoppbygging.  SK opplyste om at uttak av masser til vegformål måtte 

reguleres i plan. Alle områder der det tenkes tiltak skal reguleres. Masser fra eventuelle 

skjæringer kan tiltakshaver benytte i veikropp/fylling. Gjenbruk av masser positivt.

4. Møteplasser legges der det er behov.

5. Det vises til problematikken mellom skogbruk og felles adkomstveg.  Første del av 

traseen skal til enhver tid kunne benyttes som landbruksveg. Regulering til felles 

adkomstveg med dette som bestemmelse. Planen må omtale om dette kan være en 

konflikt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET.

Kommuneplanen: Kommuneplanens arealdel vedtatt 2009. Tiltaket lokaliseres i LNF-område.

Kommunedelplaner

Andre føringer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjeldende reguleringsplaner: Disposisjonsplan for Tverråvatn, stadfestet av Fylkesmannen i Nordland, 

19. desember 1985.

Tilgrensende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Bjønndalsveien, planid 2010004. Vedtatt 

23.06.2011. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVGRENSNING AV PLANEN
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Gjennomgang av planavgrensning i møtet. 

Plankonsulent regulert vegbredde på 10 meter. Planen grenser inntil reguleringsplan for Bjønndalsveien 

(planid 2010004).  SK mener vegbredden er for stor. Det settes en reguleringsbredde på 6 meter. Fylling 

og skjæring skal være med i planen. Trasee siste 100 meter er uavklart. I tillegg går adkomstvegen 

gjennom regulert hytte i disposisjonsplan for Tverrråvatn. Her må tiltakshaver vurdere hvordan dette 

skal løses.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING.

Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er:

Begrunnelse tiltakshaver:

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Plankonsulent sendte på forhånd vurdering av Ku til kommunen og tatt utgangspunkt i at planen ikke 

automatisk faller inn under Ku forskriften. Konsulent har tatt utgangspunkt i vesentlige virkinger med 

svar NEI på alle momenter.

Begrunnelse fra kommunen

b. Saken faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Saltdal kommune opplyste om endring i forskriften. Tiltakets størrelse på ca. 25 daa medfører 

automatisk KU plikt jfr. § 2. SK overleverte skriftlig redegjørelse for begrunnelsen.

Gjennomgang av forskriftens §§ vedrørende planprogram, utredningskrav og krav til eventuell 

nykartlegging.

Gjennomgang va krav i planprogram. SK viste til at En skal basere seg på eksisterende 

informasjon/kunnskap og eventuelt oppdatering/nykartlegging. Det skal tas utgangspunkt i relevante 

rammer og krav i § 7 og vedlegg IV. Beskrive fremgangsmåtene som skal benyttes for å fremskaffe 

nødvendig dokumentasjon, samt viktig at dette gir beslutningsrelevant kunnskap.  

KU skal tilpasses plannivået og være relevant for beslutninger som skal tas. Det tas utgangspunkt i 

foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Hvor slik kunnskap ikke foreligger om 

viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Feltundersøkelsers kal gjennomføres i 

henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant kompetanse.

Vedlegg IV. Rammer for innhold i konsekvensutredning:

Sk kommune gjennomgikk offentlige databaser vesentlige for planprogrammet og 

konsekvensutredningen. Kommunen viser til at det er flere veiledere for Ku bal. Henvises det til Statens 

vegvesens håndbok V712.:

a) Relevante forhold for aktuell plan

b) Ku
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Dets kal gis en beskrivelse og en vurdering av virkningene planen kan få for miljø- og samfunn 

herunder:

- Kulturminner og kulturmiljø.
Kjent kunnskap beskrives

-Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven.
SK viste til Naturbasen Området er lokalisert i et område med rikmyr (B-område). 
Områdenavn Langvatnet-Gullura. Viktig verdi. Her inngår også mindre arealer med 
truede vegetasjonstyper. Trolig stor betydning for myr- og våtmarkstilknyttet 
fuglefauna. Dobbelbekkasin er i følge Strand og Bjørklund observert med spillplass i 
området.  Området noe berørt av hytter og gran. Skjøtsel: Det må ikke foretas inngrep i 
området som kan skade det rike plante- og dyrelivet. Spillplassene for dobbeltbekkasin 
bør kartlegges bedre og disse områdene må sikres mot inngrep.

Krav om nykartlegging i forhold til påvirkning av naturtypen og dobbeltbekkasin.  
Utredningen skal være slik at den har beslutningsrelevant i forhold til 
Naturmangfoldlova §§ 8-12. (http://lager.biofokus.no/biofokus-
rapport/biofokusrapport2011-8.pdf).

-Friluftsliv.
Området med verdi som svært viktig utfartsområde for friluftsområde. Datasettet viser 
områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i DN håndbok 25 – 2004 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Formålet med datasettet er å gi en 
oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at det skal være 
lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og 
det ferdige produktet (infoark Naturbasen 29.04.2015).

Kjent kunnskap oppdateres med intervjuer av lokale ressurspersoner. Hvordan vil 
tiltaket virke på bruken av området i dag for utøvelse av friluftsliv, opplevelse/støy.  
Området vurderes av SK som en del av et større sammenhengende naturområde uten 
større synlige inngrep. 

-Landskap.
Romslig avgrensing av landskapet der vegen er lokalisert. Tiltaket vurderes i henhold 
til kjent kunnskap, ingen nykartlegging. Nordland fylkeskommune kan kontaktes 
angående landskapskartlegging og klassifisering. Tiltaket må beskrives og det må 
vurderes hvilke virkninger tiltaket får for omkringliggende miljø (skjæring/fylling). 
Opplevelse av landskap og friluftsliv har sammenheng.

-Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, 
og støy).
Uaktuelt 

-Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften.
Kommunen skulle ta opp saken med NVE-region nord. Området er lokalisert i Verna 
vassdrag. Oppdemming av vann antas å være konsesjonspliktig. (Etter samtale med 
NVE kan konsesjonsplikt og eventuell godkjennelse gjøres gjennom reguleringsplan 
JFR. Vannressurslova § 20. Vassdragsmyndigheten kan også, ved forskrift eller 
enkeltvedtak, fastsette at et tiltak som er tillatt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan 
etter pbl ikke trenger konsesjon etter vannressursloven, jf. § 20, første ledd bokstav d, 
se kap. 2.6. Forutsetningen er at behandlingen etter pbl tilfredsstiller alle de aktuelle 
hensyn som vannressursloven skal ivareta. (JFR. se Behandling etter vannressursloven 
m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann. Veileder 1 –
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2002.). Allmenne interesser berøres konsesjonspliktvurderinga i henhold til NVE – hvis 
slik og slik ikke konsesjonspliktig.  Vurdere allmenne i planen.

-Sikring av jordressurser (jordvern).
Uaktuell

-Samisk natur- og kulturgrunnlag.
Området lokalisert i Saltfjellet Reinbeitedistrikt. Det skal legges vekt på god 
dialog/medvirkning fra berørt reinbeitedistrikt. Det tas utgangspunkt i eksisterende 
data, samt intervju med reindriftsutøvere. Saltdal kommune viser også til tredje avsnitt i 
vedlegg IV angående reindriftsinteressene. Tiltaket vil ikke påvirke 
vinter/vårbeiteområdene da felles adkomstveg ikke skal brøytes.   

-Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.

-Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.
Skal fylles ut og vedlegges. 

-Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred.
Uaktuelt

-Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen.
Uaktuelt

-Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett.
Uaktuelt

-Barn og unges oppvekstvilkår.
Uaktuelt

-Kriminalitetsforebygging.
Uaktuelt

-En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.
Uaktuelt

-For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 
konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette.
Uaktuelt

Det skal redegjøres for samvirke mellom ovennevnte forhold. For planer som kan få vesentlige 

miljøvirkninger i en annen stat skal det gis en særskilt redegjørelse for disse virkningene.

Samlede virkninger av planen sett i lys av også andre planlagte, eksisterende og/eller vedtatte 

planer eller tiltak i influensområde skal vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de 

samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes.

GEBYR

Gebyrkravet stiles til: Basisgebyr plan ikke i henhold til overordnet plan – Komplisert sak kr. 35.910,-. I 

tillegg gebyr pr. KU utredning  kr. 24.220,-. 

Fastsetting av gebyr: Totalt kr. 60.130,-.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRAMDRIFT
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Siden det er krav til Ku vil planarbeidet forskyves. Forventet vedtak fra konsulent forventes ikke før i 

2016.

MEDVIRKNING

- Oppstartsmøte for å informere grunneier om planområde og hvor traseen lokaliseres

- Midtveismøte (presentasjon av plan før offentlig ettersyn, med resultater KU.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE

Ingen bestemte krav i henhold til disse punktene.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANLEVERANSE

Se notat om krav til komplett planleveranse. 

Obs våre maler

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN

Gjennomgås i møtet.

Legges ved referatet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKLUSJON

 Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan/endring av plan/mindre 

endring av plan.

 Oppstart av planarbeidet må avklares gjennom en prinsippsak.

 Oppstart av planarbeidet anbefales ikke.

Administrasjonen har behandlet dette som en prinsippsak tidligere. Formannskapet vedtok at de gav 

tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeid for området.

Saksbehandler er …Frode Tjønn……………………………………………………………………….........................................

Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist på en 

uke for evt. merknader til referatet.

Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent innen 

2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til 

adresselisten.

Referent:

Frode Tjønn……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle vurderinger 

fra byplan er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere saksbehandling. 

Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak mv vil kunne 

bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.

64



Saltdal kommune 

Vår ref Saksbehandler Dato
2013/1310 Frode Tjønn, tlf.: 75 68 20 27 23.04.2015

Vurdering av KU-plikt

Formål med plan (størrelse/omfang):
Regulering av felles adkomstveg til eksisterende hytteområde på Øvre Drageid.  Etablerinav veg 
på en bredde på 10 m og en lengde ca. 4 km.

Vurdering av KU-plikt er gjort i forhold til lopplysinger fra planlegger (Viggo Einan). Området 
er ikke i henhold til kommuneplanens arealdel. Det er ikke gjort vurderinger omkring Ku i denne 
saken. Totalt areal på planområdet er ca. 40 daa inkl. 1 daa p-plass. Totalt ca. 41. Normalt vil 
veger i kommunen ikke ha en slik vegbredde men maksimalt en vegbredde inkl. grøft på 6 meters 
bredde. Tiltaket vil komme opp i et totalt areal på over 15 daa.

Vurdering i forhold til forskriften
Tiltaket faller inn under forskriftens § 2. Planer som alltid skal behandles etter forskriften jfr. § d, 
detaljreguleringer på mer enn 15 daa, som omfatter nye utbyggingsområder. Tiltaket er ikke i 
henhold til overordnet plan og anses som et nytt utbyggingsformål i h.h.t. Pbl.§ 11-7 pkt. 2. –
Samferdselsanlegg.

Det skal i henhold til forskirften utarbeides eget planprogram for tiltaket jfr. § 5 jfr vedlegg IV.
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Saltdal kommune 

Vår ref Saksbehandler Dato
2013/1310 Frode Tjønn, tlf.: 75 68 20 27 18.07.2016

Vurdering av KU-krav vedrørende naturmangfold

Vedrørende kommunens krav til Ku-utredning på naturmiljø ble det avtalt å sende lokal 
botaniker for å befare strekningen for å kunne innhente ny kunnskap om området. Etter møte 
med Knut Brun 18.07 ble det gitt et kort referat fra befaringen.  Knut kunne ikke se at 
vegbyggingen ville gjøre skade på det rike plantelivet i området i rikmyrområdet (Naturbasen) 
eller i den traseen som går fra eksisterende traktorveg til rikmyrområdet. Traseen går 
hovedsakelig på tørrabber og lokaliseres utenfor myrområdene. 

Det ble på møtet gitt tilbakemelding til Knut Brun at det måtte utarbeides en enkel rapport som 
kommunen kunne bruke ved vurdering av Naturmangfoldlova § 8-12.  

1. En generell beskrivelse av vegetasjonstypene langsmed traseen
2. Kort beskrivelse av metodikk
3. Artsliste – ble det funnet prioriterte arter, truede eller nært truede arter eller utvalgte 

naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper i planområdet (influensområdet)
4. Mulige effekter av tiltaket, dersom effekter mulige tiltak for å forhindre dette. 

Det bør fremkomme i rapporten hvem som har utarbeidet den og på hvilket faglig grunnlag.  
Dette for å opplyse offentlige interesse at befaringen/registering er gjort av kompetente personer. 

Vi minner om at pbl § 4-2 slår fast at: ”Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha 
en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold 
til rammer og retningslinjer som gjelder for området.” Det framgår av lovkommentaren til denne 
bestemmelsen at planbeskrivelsen skal være så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde 
av hensynene bak planen, og hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn.

Saltdal kommune konkluderer derfor ut fra dette at en fraviker kravet om KU på naturmiljø.  
Saltdal kommune finner det tilstrekkelig dersom tiltakshaver fremskaffer svar på punktene 
ovenfor.
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Hei

Oversender denne til deg Knut.  Si fra hvis det er noe du lurer på. Hadde vært greit at dette ble gjort så 
snart som mulig, men siden du skal reise onsdag regner jeg med at det kanskje tar noe tid?

Vurdering av KU-krav vedrørende naturmangfold
Vedrørende kommunens krav til Ku-utredning på naturmiljø ble det avtalt å sende lokal botaniker 
for å befare strekningen for å kunne innhente ny kunnskap om området. Etter møte med Knut 
Brun 18.07 ble det gitt et kort referat fra befaringen.  Knut kunne ikke se at vegbyggingen ville 
gjøre skade på det rike plantelivet i området i rikmyrområdet (Naturbasen) eller i den traseen som 
går fra eksisterende traktorveg til rikmyrområdet. Traseen går hovedsakelig på tørrabber og 
lokaliseres utenfor myrområdene. 

Det ble på møtet gitt tilbakemelding til Knut Brun at det måtte utarbeides en enkel rapport som 
kommunen kunne bruke ved vurdering av Naturmangfoldlova § 8-12.  

1. En generell beskrivelse av vegetasjonstypene langsmed traseen 
2. Kort beskrivelse av metodikk
3. Artsliste – ble det funnet prioriterte arter, truede eller nært truede arter eller utvalgte 

naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper i planområdet (influensområdet)
4. Mulige effekter av tiltaket, dersom effekter mulige tiltak for å forhindre dette. 

Det bør fremkomme i rapporten hvem som har utarbeidet den og på hvilket faglig grunnlag.  Dette 
for å opplyse offentlige interesse at befaringen/registering er gjort av kompetente personer. 

Vi minner om at pbl § 4-2 slår fast at: ”Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha 
en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til 
rammer og retningslinjer som gjelder for området.” Det framgår av lovkommentaren til denne 
bestemmelsen at planbeskrivelsen skal være så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde 
av hensynene bak planen, og hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn.

Saltdal kommune konkluderer derfor ut fra dette at en fraviker kravet om KU på naturmiljø.  
Saltdal kommune finner det tilstrekkelig dersom tiltakshaver fremskaffer svar på punktene 
ovenfor.

Rapporten skal sendes til plankonsulenten i Beiarn  v-joein@online.no og til meg. 

Frode Tjønn 
Saltdal kommune
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Innspill til oppstart av planarbeid - detaljregulering Bjørndalsveien - Saltdal 

kommune   

Saken gjelder detaljregulering av privat vei i utmark over en strekning på ca. 4 km. Nedre del av 

veien (ca. 2,2 km) er tidligere godkjent som traktorvei og er tatt i bruk. Det tas nå sikte på å 

forlenge veien med ca. 2 km. Veiens formål er å gi adkomst til etablerte hytter. Nedre del av 

planlagt veitrasé går gjennom et område som i kommuneplanen (2009) er avsatt til Landbruks-, 

Natur- og Fritidsformål. Veiens endepunkt er i et område som er regulert til hyttebygging i egen 

bebyggelsesplan i kommuneplanens arealdel. Tiltaket vil også medføre heving av vannspeilet i 

Øvervatnet med ca. 0,5 m (står Nervatnet i referat fra oppstartsmøtet) i forbindelse med passering 

av ei elv. 

 

Kommunen har vurdert saken til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, og viser til avgrensede 

undersøkelser om botanikk og en forekomst av dobbeltbekkasin som tilstrekkelig. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

 

Planfaglig  

Referat fra oppstartsmøtet følger saken, noe vi setter stor pris på da det gir fylkeskommunen et 

bedre grunnlag for å vurdere planene. Samtidig må vi påpeke at tilsendt kartmateriale gir et dårlig 

grunnlag for å vurdere saken – bl.a. mangler oversiktskart som viser planområdets plassering. 

Videre savner vi en tydeligere framstilling av områdets planmessige status, hvilke 

planbestemmelser som gjelder, osv. Fylkeskommunen etterlyser også en oversikt over hvor mange 

hytter som evt. kan sies å ha nytte av denne veien om den bygges. Slik vi oppfatter bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel for området Tveråvatn, er det ikke tillatt med hyttebebyggelse utover den 

eksisterende. Utover bestemmelser om at det kan være parkeringsplass for hver hytte finner vi ingen 

bestemmelser om veibygging i kommuneplanen.  

 

Vi ber om at de mangler som her er nevnt er avklart til saken legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Av referat fra oppstartsmøte går det fram at kommunen finner at planarbeidet faller inn under 

forskrift om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven. Dette har kommunen senere frafalt 

på en del tema mot at konsekvenser tydeliggjøres i planbeskrivelsen. Det er som nevnt gjort noen 

undersøkelser knyttet til dobbeltbekkasin og naturtype. Planområdets størrelse tilsier at det faller 

under «planer som alltid skal konsekvensutredes», og vi ber kommunen presisere grunnlaget for å 

frafalle KU-kravet og samtidig begrunne det bedre. Det er kommunens ansvar å utrede KU-plikt, og 
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hvis kommunen ikke følger opp sin utredningsplikt står de i fare for å gjøre en saksbehandlingsfeil. 

Dette kan medføre ugyldig vedtak.  

 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 

kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier: 

 

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 

 

n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 

områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR-områder. Hytter/fritidsbebyggelse 

skal lokaliseres i gangavstand til vinterbrøytet vei. 

 

I følge Naturbase ligger hele planområdet innenfor Trollhauen/Skjevelfjell friluftsområde, som er 

gitt verdien «svært viktig». I følge samme kilde er planområdet også innenfor det som regnes som 

et inngrepsfritt naturområde.  

 

Det er svært mange hytter i fjellområdene både vest- og østsiden av Saltdalen. En del av disse har 

vei som gjør det mulig å kjøre helt/nesten fram til hytta. Fylkeskommunen oppfatter denne planen 

som en videreutvikling av dette. Etter vår oppfatning er dette en uønsket utvikling som i økende 

grad båndlegger naturområder for allmennhetens utøvelse av friluftsliv, og derfor ikke i tråd med 

Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer slik de er nevnt ovenfor. Det er også stor fare for at 

denne veien, om den bygges, vil skape presedens i senere saker.  

 

Vi viser videre til at restaurering av gammel demning der veien krysser vannløpet sannsynligvis er 

konsesjonspliktig etter vannressurslovens § 8. Fylkeskommunen ber derfor om at kommunen 

henvender seg til NVE for å avklare dette nærmere, og vi ber om at behovet for denne reguleringen 

framgår tydelig når saken legges ut til offentlig ettersyn. Vi viser for øvrig til at kommunen som 

planmyndighet må vurdere tiltaket i forhold til § 12 i vannforskriften. Denne skal vurderes når det 

skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at 

miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. En veileder utarbeidet av Klima- og 

miljødepartementet kan lastes ned på 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-

direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf . 

 

På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen: 

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om 

rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 

gjennomføre oppgavene som følger av forskriften, jf. Regional plan for vannforvaltning i 

Nordland og på Jan Mayen 2015-2021. Forvaltningsplanen er sektorovergripende og skal 

bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og 

fylkesgrenser. Målsettingen er å sikre beskyttelse, nødvendig forbedring og bærekraftig bruk 

av alt vann. Vi ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet i 

innsjøer, elver, grunnvann og kystvann. 
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Kulturminnefaglig 

Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver og vurdert kart og ortofoto. Så langt vi kjenner 

til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 

forvaltningsansvar for.  Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse 

når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: arkeolog Martinus Hauglid, tlf. 476 69 062. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Håkon Renolen 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Øvre Drageid grunneierlag  8110 MOLDJORD 

 

Kopi til:    

Martinus Hauglid    

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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Viggo Einan Saken Ole Christian Skogstad
e--pssi fmnoosk@fylkesmannen.no

8110 MOLDJORD ‘/3’ 2016/6056
De :s

\,,=.":a'.: 06.09.2016

Se :ap 20.08.2016

fix. 421.4

Innspill ved oppstart av arbeid med reguleringsplan for
Bjørndalsveien - Saltdal

Fylkesmannen viser til varsel datert 20.08.16om oppstart av arbeid med reguleringsplan for
Bjørndalsveien.

Innledningsvis vil vi påpeke at oversendelsen med varsel om oppstart er mangelfullt. I

pbl § 12-8 siste Iedd gar det fram at planomradet skal angis ved varsel om oppstart og
kunngjøring av planarbeid. Kart som viser planomradets avgrensning er ikke vedlagt
oppstartsvarselet. Det er viktig at det gis god informasjon om det planlagte tiltaket og dagens
forhold innen planområdet. Manglende kartgrunnlag og opplysninger om planområdet
kompliserer vart arbeid med å vurdere den planlagte arealbruken, og det er vanskelig å
komme med konkrete innspill til planarbeidet pa nåværende tidspunkt. Vi forbeholder oss
derfor retten til a framsette vesentlige merknader ved eventuell offentlig ettersyn av

planforslaget.

Etter det opplyste er det her snakk om a legge til rette for etablering av atkomstveg til hytter,
og Fylkesmannen legger til grunn at det her er snakk om hytter innregulert i reguleringsplan
forTverravatn, gnr. 17 Drageid Øvre.

Det aktuelle fjellomradet (subalpin sone) eri kommuneplanens arealdel avsatt som LNF(R)-

omrade. Innenfor dette omradet er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet
enn den som inngar direkte som ledd i stedbunden næring. l sa mate vil etablering av
atkomstveg til et hytteområde være i strid med overordnet arealdisponering.

Det var neppe en intensjon nar den eldre reguleringsplanen ble vedtatt i 1985, og videreført i
2009som reguleringsplan som skal ga foran kommuneplanens arealdel, at det skulle være
vegatkomst fram til hytteomradet. Etablering av veier i fjellomrader byr pa store utfordringer
bade visuelt, vegetasjonsmessig og vil genere trafikkstøy. Anlegg av en ny bilveg i et omrade
i den lavalpine sonen, som i dag er uberørt av tekniske inngrep, vil helt klart gi negative
pavirkninger bade for landskap, naturverdier. friluftsliv og reindrift.

Ved framføring av vei til Nervatnet, vil en sannsynligvis matte krysse en del våtmarkspartier.
Den viktige rikmyrforekomsten, benevnt som Langvatnet-Gullurda (BN00082735), strekker
seg øst for Nervatnet og Øvervatnet. Om omradets kvalitet er det uttalt at denne ligger i
variasjonen mellom myrtyper, samt veksling mellom myr og vann, vatmark og
fastmarksarealer. Det inngår også mindre areal med truete vegetasjonstyper (ekstremrikmyr

STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnoposl@fylkesmannen.no

Moloveien 10. 8002 Bodø Telefon. 75 5315 00 www.fylkesmannen.no/nordland

Telefon' 75 5315 00 Telefaks' 75 52 09 77

Telefaks' 75 52 09 77
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og kalkbjørkeskog). Området har trolig stor betydning for myr- og våtmarkstilknyttet
fuglefauna. Området er ikke inngående undersøkt, men vurderes på grunnlag av størrelse og
stor naturvariasjon med høy dekning vann, myr og våtmark, som viktig. Fylkesmannen er klar
på at det ikke bør gjennomføres inngrep i området som kan skade det rike plante- og
dyrelivet.

Vegen er tenk framført i et område som i en større sammenheng er viktig for friluftslivet. Det
er på østsiden av Sørdalen kartlagt svært viktige friluftslivsinteresser tilknyttet området
Trollhauan-Skjevlfjell. Fjellområdene er utgangspunkt for helårlig allmenn friluftsliv. Området
scorer spesielt høyt på bruk, og at denne skjer også av andre enn lokale brukere.

Der årstypiske beitearealer for rein er begrenset i omfang eller kvalitetsmessig redusert på
grunn av eksisterende utbygging og menneskelig ferdsel, er det spesielt viktig at reindriftens
interesser blir belyst og at konsekvensene blir vurdert i en større sammenheng. Det vises til
at dette er et viktig beiteland for reinen både vår (okse- og simlebeiteland) og høst og vinter.
Trollhaua - Tverråvatn et av de største hytteområdene i Saltdal kommune, noe som allerede
har medført innvirkninger på reindriftens eksistensgrunnlag i området. Etablering av bilvei inn
til hytteområdet vil ytterligere kunne fortrenge rein fra de viktige beiteomràdene
(barriereeffekt).

Når det gjelder forholdet til konsekvensutredning, viser vi spesielt til forskriftens §§ 2 bokstav
d, samt og 3 bokstav b jf. vedlegg lll bokstavene d, e og muligens e og g.

Fylkesmannen signaliserer allerede på nåværende tidspunkt at vi er kritisk til etablering av
vei i dette området.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

»  4

Kopi til:
Saltdal kommune

Side 2 av 2
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/2186-5 

Saksbehandler:  Marianne Hoff  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 132/2017 19.09.2017 

 

Klage på vedtak om motorisert ferdsel i utmark 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Klage på vedtak datert 10.7.2017 
2 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen 
3 Saksfremlegg - Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen 
4 Klage datert 12.7.2016 

 
Saksopplysninger 
Rune Ingebrigtsen fikk i f.sak 118/17 dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet 
traktorvei fra Kverva til Seidivatn i Bleiknes, begrenset oppad til 10 turer og med følgende 
vilkår: 
 Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden 1. juli 2017, til og med 1. november 2017. 
 All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt. 
 Det er nattforbud; all kjøring mellom kl. 23:00 og 07:00 er forbudt. 
 Det skal føres kjørebok. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise. 
 
Ingebrigtsen klager på vedtaket, og ber om at krav om føring av kjørebok, maksgrense for antall 
turer, og begrensning i dato/periode fjernes fra tillatelsen. Han mener videre at Saltdal kommune 
forskjellsbehandler søknadene, og henviser til at andre har fått slik tillatelse uten at kommunen 
har krevd kjørebok og begrenset antall turer tidligere. 
 
Videre hevder han at kjøringen ikke er til skade/ulempe for natur og friluftsliv, og at kjøringen 
ikke volder slitasje/skade på terrenget siden det kun er han som har søkt i dette området. Han 
mener også at kjøringen gjør veigrunnen hardkjørt slik at regnvann ikke ødelegger veien. Til 
slutt påpeker han at det ikke er et lovkrav at det skal settes vilkår for slike dispensasjoner. 

Vurdering 
Viser til saksutredningen i f.sak 118/17 hvor bakgrunn for vurdering av gitt dispensasjon samt 
begrunnelsen for de ulike vilkårene er godt belyst. Med unntak av påstanden om 
forskjellsbehandling er alle klagers momenter gjennomgått i nevnte saksfremlegg, siden søkers 
klage på vedtak fra barmarksesongen 2016 var et av grunnlagsdokumentene i saken. 
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Klager mener at Saltdal kommune forskjellsbehandler søknadene, med henvisning til at andre 
har fått slik tillatelse tidligere uten at kommunen har krevd kjørebok og begrenset antall turer. 
Praksis i Saltdal kommune er at kjøring både på barmark og på vinterføre begrenses i tid og 
sted. I dispensasjonssaker med begrensning i antall turer kreves føring av kjørebok. 
Argumentene for å begrense kjøring og for å føre kjørebok er som nevnt belyst ved forrige 
behandling av saken. Vi har flere tilsvarende saker, også på samme trasè, hvor alle har fått 
tilsvarende vilkår i sine dispensasjoner. 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune kan ikke se at klageren har anførsler eller ny informasjon i sin klage som 
tilsier at kommunens vedtak bør endres. Saltdal kommune opprettholder derfor sitt vedtak, og 
oversender klagen til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 
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MOTTATT
1  0r—3EP1'k 2017

 Rune lngebrigtsen,

Furuveien 39,

8250 Rognan.    Sign:
 

Saltdal formannskap,

Rådhuset, -

8250 Rognan.

Rognan 10.07.17

KLAGE PA VEDTAK OM MOTORISERT FERDSEL  l  UTMARK, SAK 118/17

Klagen går på det samme som ble påklaget i fjor, se vedlagte kopi av brev av 12.07.17. Brevet ble

aldri besvart.

Det kan anføres i tillegg:

- Kjøringen skjer på en traktorvei med samme standard som en skogsbilvei.

- Kjøringen er ikke til skade/ulempe for natur og friluftsliv.

- Kjøringen volder ikke slitasje/skade på terrenget.

- Området er ikke sårbart pga. kjøringen.

- Etter hva som er opplyst er det kun undertegnede som har søkt, dermed liten slitasje.

- Blir ikke veien brukt medfører det skade på veien idet regnvannet ødelegger fortere løs

veigrunn enn hardkjørt veigrunn.

Jeg er i tillegg kjent med at andre har fått tillatelse til ferdsel på traktor veg pga. helsemessig årsak

uten at kommunen har krevd kjørebok og tillatt kun et fast antall turer.

Går vi til rundskriv 1/96 vedr. vilkår for kjøring etter § 7 i loven, står det at det kan - bør settes vilkår,

ikke at det skal.

Det står videre i rundskrivet at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle søknader etter

forskriftens §5 og §6 ut fra bostedskommune, statsborgerskap eller liknende.

Hvorfor forskjellsbehandler Saltdal kommune oss innbyggere? Er det trakasering?

Det foreligger ikke et eneste argument for å pålegge føring av kjørebok eller sette en maksgrense for

antall turer. Jeg ber om at krav som nevnt fjernes fra tillatelsen.

A{ennlig hilsen

klut l/L
Runelngebng/txsen  I
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Rune Ingebrigtsen,

Furuveien 39,

8250 Rognan.

Rognan 12.juli 2016.

Saltdal formannskap,

Rådhusep

8250 Rognan.

Klage på vedtak om motorisert ferdsel  i  utmark.

Viser til Utvalgssak 95/16. Jeg påklager følgende;

- Antall turer,

Krav til føring av kjørebok.

- Dato 1. november hvor kjøretillatelsen utgår.

Piltbakkveien/Saidivassveien.

Bygging av nevnte veier har eierne av gnr. 33 bnr. 8 vært pådrivere for. Piltbakkveien ble bygd først,

ca. medio 1990-tallet. Forlengelsen Saidivassveien ble bygd i 1999, og da var det Per Kristian

Helgesen og vi eiere av 33/8 som bygde veien. Undertegnede er eier av 1/3-del av 33/8. Deltok

aktivt i bygging av veiene, har vært bruker av veiene siden de sto ferdig, og har deltatt i nødvendig

vedlikehold. Før saksbehandler skrev forslag/innstilling til vedtak, skulle vedkommende tatt kontakt

med søker og orientert seg nærmere.

Vårløsning.

Som en av eierne med ansvar for vedlikehold og reparasjon av veien, sier det vel seg selv at man

ødelegger ikke veien. Kjøring skjer ikke før det kan skje uten ødeleggelse.

Konflikter med andre brukergrupper.

Hvor har saksbehandler dette fra. Jeg har aldri opplevd konflikter med andre på vei opp eller ned av

fjellet, hverken kjørende eller gående.

Antall turer/kjørebok/l. november.

Om det blir 8 turer eller 14 turer, hvilken rolle spiller det? Antall turer bestemmes av vær, fritid etc..

Nå når man er blitt pensjonist, og hvis helsen holder seg slik som i dag, håperjeg på mange turer til

hytta.

Ber om et nytt vedtak hvor antall turer, kjørebok og stopp 01.11.16 utgår. Det føles nærmest for et

overgrep å få nevnte tredd nedover ørene. Med håp om et positivt vedtak, mvh.

rigts'e/31

x  WA,

Runelngeb
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Saltdal kommune  
Rådmannen 

 

Post- og besøksadresse  Telefon  
Kirkegt. 23, 8250 Rognan  75 68 20 00  
   Org.nr 
E-post: postmottak@saltdal.kommune.no www.saltdal.kommune.no  972 417734 

Rune Ingebrigtsen 
Furuveien 39 
8250  ROGNAN 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/2186 Christin Kristensen, tlf.: 75682018 29.06.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen 

Vedlagt oversendes særutskrift av formannskapets behandling av sak 118/17. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Christin Kristensen 
Organisasjonsrådgiver  
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/2186-2 

Saksbehandler:  Marianne Hoff  

 

 
Saksframlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 118/2017 27.06.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen 

 
Foreliggende dokumenter: 
Søknad om motorferdsel i utmark datert 11.5.2017 
Klage datert 12.7.2016 
Kart over omsøkt trasè 
Skjema for søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar datert 15.4.2016 
Faktaark: Nordnes-Storalmenningen friluftsområde 

Sakens bakgrunn 
Rune Ingebrigtsen søker om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 fra forbudet mot 
motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder dispensasjon for motorisert ferdsel langs godkjent 
traktorvei fra Kverva til Seidivatnet. Han har hytte ca. 1km øst for veien, og ønsker å redusere 
gangavstanden til hytta på grunn av sin helsetilstand. 

Hjemmelsgrunnlaget 
§ 6. (tillatelser etter søknad).  
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.  
 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan 
sette vilkår for tillatelsen. 

Vurdering 
Motorferdselloven har som formål «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel 
i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen» jf. § 1.  
 
Etter forskriftens § 6 kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel dersom 
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal 
kunne dekkes på annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til 
barmarkskjøring. Persontransport kan vanligvis ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6, det 
samme gjelder transport med barmarkskjøretøy til hytte. I rundskriv T-1/96, rundskrivet fra 
departementet om tolkning av motorferdselloven, fremgår det at slik transport i hovedsak bare 
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bør tillates dersom det kan kjøres på traktorvei, og etter en særlig streng vurdering. Før eventuell 
tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et 
mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Slik dispensasjon skal eventuelt gis etter en 
meget streng vurdering av vilkårene. 
 
Bevegelseshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov for, og må gis større 
muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således ha et "særlig 
behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes bevegelseshemning er av en slik 
art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  
 
Søker er i henhold til beskrivelse fra lege varig bevegelseshemmet på grunn av kronisk sykdom, 
og vil ikke være i stand til å komme seg til hytta til fots. Fra godkjent bilvei til hytte er det 5km i 
forholdsvis bratt terreng (totalt ca. 500 høydemeter). Omsøkte trasé gjelder opparbeidet 
traktorvei fra Kverva i Bleiknes til «snuplass» ved Seidivatn. Grad av bevegelseshemning sett 
opp mot den krevende traséen taler for at søker har et «særlig behov» for å bruke motoriserte 
fremkomstmidler for å lette adkomst til egen hytte.  
 
Med dette oppfyller søker kriteriet om «særlig behov» og kan få dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet. Før en slik dispensasjon gis skal kommunen vurdere hvilke virkninger 
motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området 
er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper og naturmiljøet.  
 
Siden søknaden gjelder kjøring på barmark, har det betydning om kjøringen kan skje langs vei 
slik at motorferdselen er til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. Erfaringer viser 
at terrenggående motorkjøretøyer volder betydelig slitasje og skade på terrenget ved at belter og 
hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. På grunn av den sterke økningen i 
barmarkskjøretøyer, og de store terrengskader slik kjøring gir, skal forskriftens § 6 praktiseres 
enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre.  
 
Som det går fram av "Miljøstatus i Nordland" har det vært en stor utvikling i antall 
motorkjøretøyer i fylket. Dette gjelder særlig for antall barmarkskjøretøyer, som nærmest har 
eksplodert de siste 15 årene. Den enkelte søknad må derfor også ses i sammenheng med 
forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige 
ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende 
søknader.  
 
Omsøkte trasé går i helhet langs eksisterende traktorvei. Det foregår i dag en begrenset 
motorisert ferdsel på veien som følge av landbruksdrift (beitebruk og skogsdrift). Traktorveien 
er i forholdsvis god stand, og blir jevnlig vedlikeholdt. Området regnes ikke som spesielt sårbart 
jf. veitilstand og naturverdier. Omsøkt transport av bevegelseshemmet langs traséen vurderes på 
bakgrunn av dette ikke å ha negativ påvirkning på naturmiljøet. Området er i naturbasen 
registrert som et svært viktig nærturområde. Om transporten foregår i et begrenset omfang vil 
konflikter i forholdet til andre brukergrupper begrenses.  
 
Det fremgår av forskriftens § 7 at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Rundskrivet henstiller 
til at det bør settes vilkår som reduserer ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, og 
som regulerer tidspunktet for transporten f.eks. ved bruk av datoer, bestemte ukedager eller 
tidsrom på dagen når det gis tillatelse til barmarkskjøring. Likeledes åpnes det for at kommunen 
kan vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det ikke skal være adgang til å kjøre etter 
forskriftens § 6 ut fra hensynet til dyre- eller plantelivet. Slike begrensninger vil også lette 
arbeidet for politi/oppsynsmyndighet i deres kontrollarbeid.  
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Generelt bør motorferdsel med barmarkskjøretøyer langs traktorveier begrenses i vårløysninga. 
Mange grunneierlag har egne regler for når veien åpner for slik kjøring, også når det gjelder 
næringskjøring (som er direktehjemlet i loven). Saltdal kommune har etablert en praksis der 
dispensasjoner for barmarkskjøring som hovedregel gis i perioden 1.juli til og med 1. november, 
med en begrensning på maksimalt 10 turer. Dette for å begrense skade og ulempe for natur og 
friluftsliv, samt av hensyn til konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper.   
 
Det er ikke spesifisert antall år det søkes dispensasjon. Det kan unntaksvis gis tillatelser for 
lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er 
tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Søkers kjøreformål havner 
åpenbart i denne kategorien. Siden kommunen er inne i en prosess med utarbeidelse av ny 
motorferdselsplan og lokal forskrift for motorferdsel ønsker vi på generelt grunnlag likevel ikke 
å gi flerårige tillatelser til kjøring på barmark denne sesongen. Dette for at vi enklere skal kunne 
implementere de nye reglene, og for å bidra til likebehandling når ny forskrift og 
motorferdselsplan er på plass. 
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at 
området omfattes av en opparbeidet traktorvei. Selv om motorferdsel etter omsøkte trasé i liten 
grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen og i Artsdatabankens 
artskart, jf. at tiltaket berører natur. I henhold til dette er det ikke registrert prioriterte arter, 
truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede 
eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i nærområdet. Det er heller 
ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller 
naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller 
ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres 
på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten 
grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges dette 
til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12. 

Konklusjon 
Søknaden er innenfor rammen av hva som kan gis dispensasjon etter motorferdselloven § 6. 
Dispensasjonen gjelder motorferdsel på barmark på opparbeidet traktorvei, og søker har 
dokumentert bevegelseshemning som sett opp mot den krevende traséen taler for at søker har et 
«særlig behov» for å bruke motoriserte fremkomstmidler for å lette adkomst til egen hytte.  
 
Siden traséen er avgrenset til å gjelde opparbeidet vei, og gjennom begrensninger i antall turer 
vurderes motorferdselen å ikke være til skade eller ulempe for naturmiljøet eller mennesker. 

Rådmannens innstilling 
I henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Rune 
Ingebrigtsen dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet traktorvei fra Kverva til 
Seidivatn i Bleiknes, begrenset oppad til 10 turer, og med gitte vilkår jf. § 7 i forskriften.  
 
På bakgrunn av pågående arbeid med ny motorferdselforskrift- og plan gis det kun tillatelse for 
barmarkssesongen 2017. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
 Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden 1. juli 2017, til og med 1. november 2017. 
 All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt. 
 Det er nattforbud; all kjøring mellom kl. 23:00 og 07:00 er forbudt. 
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 Det skal føres kjørebok. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Overtredelser i forhold til dette eller fastsatte 
vilkår vil kunne føre til umiddelbar inndragning av tillatelsen. 
 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: TILLATELSE MED KART, KJØREBOK, FØRERKORT OG 
VOGNKORT. 

 
 
Formannskaps behandling i møte den 27.06.2017: 

Enstemmig vedtak: 

I henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Rune 
Ingebrigtsen dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet traktorvei fra Kverva til Seidivatn i 
Bleiknes, begrenset oppad til 10 turer, og med gitte vilkår jf. § 7 i forskriften. 

På bakgrunn av pågående arbeid med ny motorferdselforskrift- og plan gis det kun tillatelse for 
barmarkssesongen 2017. 

Vilkår for tillatelsen: 

Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden 1. juli 2017, til og med 1. november 2017. 

All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt. 

Det er nattforbud; all kjøring mellom kl. 23:00 og 07:00 er forbudt. 

Det skal føres kjørebok. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise. 

All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 
og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Overtredelser i forhold til dette eller fastsatte vilkår vil kunne 
føre til umiddelbar inndragning av tillatelsen. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: TILLATELSE MED KART, KJØREBOK, FØRERKORT OG VOGNKORT. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Saltdal formannskap. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem. 

Kart: Se ovennevnte kart i rådmannens innstilling. 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Saltdal formannskap. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem. 
 

KJØREBOK FOR BARMARKSSESONGEN 2017 
Dato og klokkeslett Underskrift 
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/2186-2 

Saksbehandler:  Marianne Hoff  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap   

 

Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen 

 
Foreliggende dokumenter: 
Søknad om motorferdsel i utmark datert 11.5.2017 
Klage datert 12.7.2016 
Kart over omsøkt trasè 
Skjema for søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar datert 15.4.2016 
Faktaark: Nordnes-Storalmenningen friluftsområde 

Sakens bakgrunn 
Rune Ingebrigtsen søker om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 fra forbudet mot 
motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder dispensasjon for motorisert ferdsel langs godkjent 
traktorvei fra Kverva til Seidivatnet. Han har hytte ca. 1km øst for veien, og ønsker å redusere 
gangavstanden til hytta på grunn av sin helsetilstand. 

Hjemmelsgrunnlaget 
§ 6. (tillatelser etter søknad).  
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.  
 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan 
sette vilkår for tillatelsen. 

Vurdering 
Motorferdselloven har som formål «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel 
i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen» jf. § 1.  
 
Etter forskriftens § 6 kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel dersom 
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal 
kunne dekkes på annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til 
barmarkskjøring. Persontransport kan vanligvis ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6, det 
samme gjelder transport med barmarkskjøretøy til hytte. I rundskriv T-1/96, rundskrivet fra 
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departementet om tolkning av motorferdselloven, fremgår det at slik transport i hovedsak bare 
bør tillates dersom det kan kjøres på traktorvei, og etter en særlig streng vurdering. Før eventuell 
tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et 
mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Slik dispensasjon skal eventuelt gis etter en 
meget streng vurdering av vilkårene. 
 
Bevegelseshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov for, og må gis større 
muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således ha et "særlig 
behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes bevegelseshemning er av en slik 
art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  
 
Søker er i henhold til beskrivelse fra lege varig bevegelseshemmet på grunn av kronisk sykdom, 
og vil ikke være i stand til å komme seg til hytta til fots. Fra godkjent bilvei til hytte er det 5km i 
forholdsvis bratt terreng (totalt ca. 500 høydemeter). Omsøkte trasé gjelder opparbeidet 
traktorvei fra Kverva i Bleiknes til «snuplass» ved Seidivatn. Grad av bevegelseshemning sett 
opp mot den krevende traséen taler for at søker har et «særlig behov» for å bruke motoriserte 
fremkomstmidler for å lette adkomst til egen hytte.  
 
Med dette oppfyller søker kriteriet om «særlig behov» og kan få dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet. Før en slik dispensasjon gis skal kommunen vurdere hvilke virkninger 
motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området 
er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper og naturmiljøet.  
 
Siden søknaden gjelder kjøring på barmark, har det betydning om kjøringen kan skje langs vei 
slik at motorferdselen er til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. Erfaringer viser 
at terrenggående motorkjøretøyer volder betydelig slitasje og skade på terrenget ved at belter og 
hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. På grunn av den sterke økningen i 
barmarkskjøretøyer, og de store terrengskader slik kjøring gir, skal forskriftens § 6 praktiseres 
enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre.  
 
Som det går fram av "Miljøstatus i Nordland" har det vært en stor utvikling i antall 
motorkjøretøyer i fylket. Dette gjelder særlig for antall barmarkskjøretøyer, som nærmest har 
eksplodert de siste 15 årene. Den enkelte søknad må derfor også ses i sammenheng med 
forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige 
ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende 
søknader.  
 
Omsøkte trasé går i helhet langs eksisterende traktorvei. Det foregår i dag en begrenset 
motorisert ferdsel på veien som følge av landbruksdrift (beitebruk og skogsdrift). Traktorveien 
er i forholdsvis god stand, og blir jevnlig vedlikeholdt. Området regnes ikke som spesielt sårbart 
jf. veitilstand og naturverdier. Omsøkt transport av bevegelseshemmet langs traséen vurderes på 
bakgrunn av dette ikke å ha negativ påvirkning på naturmiljøet. Området er i naturbasen 
registrert som et svært viktig nærturområde. Om transporten foregår i et begrenset omfang vil 
konflikter i forholdet til andre brukergrupper begrenses.  
 
Det fremgår av forskriftens § 7 at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Rundskrivet henstiller 
til at det bør settes vilkår som reduserer ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, og 
som regulerer tidspunktet for transporten f.eks. ved bruk av datoer, bestemte ukedager eller 
tidsrom på dagen når det gis tillatelse til barmarkskjøring. Likeledes åpnes det for at kommunen 
kan vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det ikke skal være adgang til å kjøre etter 
forskriftens § 6 ut fra hensynet til dyre- eller plantelivet. Slike begrensninger vil også lette 
arbeidet for politi/oppsynsmyndighet i deres kontrollarbeid.  
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Generelt bør motorferdsel med barmarkskjøretøyer langs traktorveier begrenses i vårløysninga. 
Mange grunneierlag har egne regler for når veien åpner for slik kjøring, også når det gjelder 
næringskjøring (som er direktehjemlet i loven). Saltdal kommune har etablert en praksis der 
dispensasjoner for barmarkskjøring som hovedregel gis i perioden 1.juli til og med 1. november, 
med en begrensning på maksimalt 10 turer. Dette for å begrense skade og ulempe for natur og 
friluftsliv, samt av hensyn til konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper.   
 
Det er ikke spesifisert antall år det søkes dispensasjon. Det kan unntaksvis gis tillatelser for 
lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er 
tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Søkers kjøreformål havner 
åpenbart i denne kategorien. Siden kommunen er inne i en prosess med utarbeidelse av ny 
motorferdselsplan og lokal forskrift for motorferdsel ønsker vi på generelt grunnlag likevel ikke 
å gi flerårige tillatelser til kjøring på barmark denne sesongen. Dette for at vi enklere skal kunne 
implementere de nye reglene, og for å bidra til likebehandling når ny forskrift og 
motorferdselsplan er på plass. 
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at 
området omfattes av en opparbeidet traktorvei. Selv om motorferdsel etter omsøkte trasé i liten 
grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen og i Artsdatabankens 
artskart, jf. at tiltaket berører natur. I henhold til dette er det ikke registrert prioriterte arter, 
truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede 
eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i nærområdet. Det er heller 
ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller 
naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller 
ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres 
på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten 
grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges dette 
til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12. 

Konklusjon 
Søknaden er innenfor rammen av hva som kan gis dispensasjon etter motorferdselloven § 6. 
Dispensasjonen gjelder motorferdsel på barmark på opparbeidet traktorvei, og søker har 
dokumentert bevegelseshemning som sett opp mot den krevende traséen taler for at søker har et 
«særlig behov» for å bruke motoriserte fremkomstmidler for å lette adkomst til egen hytte.  
 
Siden traséen er avgrenset til å gjelde opparbeidet vei, og gjennom begrensninger i antall turer 
vurderes motorferdselen å ikke være til skade eller ulempe for naturmiljøet eller mennesker. 

Rådmannens innstilling 
I henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Rune 
Ingebrigtsen dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet traktorvei fra Kverva til 
Seidivatn i Bleiknes, begrenset oppad til 10 turer, og med gitte vilkår jf. § 7 i forskriften.  
 
På bakgrunn av pågående arbeid med ny motorferdselforskrift- og plan gis det kun tillatelse for 
barmarkssesongen 2017. 
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Vilkår for tillatelsen: 
 Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden 1. juli 2017, til og med 1. november 2017. 
 All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt. 
 Det er nattforbud; all kjøring mellom kl. 23:00 og 07:00 er forbudt. 
 Det skal føres kjørebok. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Overtredelser i forhold til dette eller fastsatte 
vilkår vil kunne føre til umiddelbar inndragning av tillatelsen. 
 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: TILLATELSE MED KART, KJØREBOK, FØRERKORT OG 
VOGNKORT. 

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Saltdal formannskap. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem. 
 

KJØREBOK FOR BARMARKSSESONGEN 2017 
Dato og klokkeslett Underskrift 
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i  
,  ennlig hjlsen

Rune Ingebrigtsen,

Furuveien 39,

8250 Rognan.

Saltdal kommune,

Rådhuset,

8250 Rognan.

Rognan ll. mai 2017.

Motorisert ferdsel  i  utmark.

Vedlagt følger søknad om dispensasjon for bruk av kjøretøy i utmark.

Jeg legger også ved kopi av min klage dat. 12.07.16 vedr. tillatelsen i Utvalgssak 95/16. Klagen kom

det ikke noe svar på.

Det ble levert legeattest i fjor, og den må kunne gjelde i år også, da det ikke har skjedd noen endring

vedr. min helse. Kartutsnitt for vegen er også levert og formodes å kunne hentes fram.

Jeg har ikke fått noen klager på de turer vi kjørte i fjor. Veien jeg kjører på blir fastere og bedre ved

bruk, da får ikke regnvannet gjøre ødeleggelser. Vi må rett ofte renske de renner vi har lagt i veien,

for å drenere regnvannet bort fra veien. For at ikke veien skal gro igjen, må det ryddes. Jeg får hjelp

av min sønn Karl Rune til vedlikehold av veien. I fjor registrerte jeg ingen andre grunneiere som

utførte vedlikehold, men det kan selvfølgelig ha skjedd uten at jeg registrerte det.

Ettersom min bruk ikke sjenerer andre og heller ikke påfører traktorveien skade etc., kunne jeg i

rundskriv l/96 ikke finne grunnlag for at Saltdal kommune på egenhånd bestemmer antall turer,

kjørebok mv..

lmøteser Deres snarlige positive tilbakemelding.

M, 1  '  ”-
Lumçngebriæg sen
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Rune Ingebrigtsen,

Furuveien 39,

8250 Rognan.

Rognan 12. juli 2016.

Saltdal formannskap,

RådhuseL

8250 Rognan.

Klage på vedtak om motorisert ferdsel i utmark.

Viser til utvalgssak 95/16. Jeg påklager følgende;

- Antall turer,

- Krav til føring av kjørebok.

- Dato 1. november hvor kjøretillatelsen utgår.

Piltbakkveien/Saidivassveien.

Bygging av nevnte veier har eierne av gnr. 33 bnr. 8 vært pådrivere for. Piltbakkveien ble bygd først,

ca. medio 1990-tallet. Forlengelsen Saidivassveien ble bygd i 1999, og da var det Per Kristian

Helgesen og vi eiere av 33/8 som bygde veien. Undertegnede er eier av 1/3-del av 33/8. Deltok

aktivt i bygging av veiene, har vært bruker av veiene siden de sto ferdig, og har deltatt i nødvendig

vedlikehold. Før saksbehandler skrev forslag/innstilling til vedtak, skulle vedkommende tatt kontakt

med søker og orientert seg nærmere.

Vårløsning.

Som en av eierne med ansvar for vedlikehold og reparasjon av veien, sier det vel seg selv at man

ødelegger ikke veien. Kjøring skjer ikke før det kan skje uten ødeleggelse.

Konflikter med andre brukergrupper.

Hvor har saksbehandler dette fra. Jeg har aldri opplevd konflikter med andre på vei opp eller ned av

fjellet, hverken kjørende eller gående.

Antall turer/kjørebok/1. november.

Om det blir 8 turer eller 14 turer, hvilken rolle spiller det? Antall turer bestemmes av vær, fritid etc..

Nå når man er blitt pensjonist, og hvis helsen holder seg slik som i dag, håperjeg på mange turer til

hytta.

Ber om et nytt vedtak hvor antall turer, kjørebok og stopp 01.11.16 utgår. Det føles nærmest for et

overgrep å få nevnte tredd nedover ørene. Med håp om et positivt vedtak, mvh.

Rune ingebrigtsen
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i SALTDAL KOMMUNE

PLAN OG UTVIKLING

Kirkegata 23, 8250 Rognan

L SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK  AV  MOTORKJØRETØY l UTMARK

Navn  og adresse

guflé lweaeelersew
-§ vu-<,L\> n , 3 q  l

J (3
g  Ål) D R C21‘/um/\ i

rlfpfiv. V Tir mobil

q7e%b5a3»

TIDSROM FOR DISPENSASJON (set! X):

Élel sesong Særskilt tidsrom: Flerårig
Angi dato (start~s!utt) 0) ‘ob: t? (makssar) X

Sett  X Formål Jfr. forskrifiene Evt. merknadér
Løyvekjørlng § 5a Oppgi cmräde

y< Funksjonshemmede §  5b Krav til iegeerklæríng
>( Bagasje og 'utstyr fil egen hytte § 5c Gjelder egen hytt-.+nærfamilie

Utmarksnæring for fastboende § 5d Utleiehyiter og lignende
K  _ Transport av ved §  Se Hogsflillatelse fra grunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafen) §  6 Spas. oppdrag ug barmarkskjzring

-  Beskriv formålet for bruk i hht anførte §:

Q

l l' l L» HL ( 7  ex.

Navn på hytteeier:

(fame

Beskrivelse av trasé forâ kjøre til hylte:F.

/   u'a.z2\_\’\t>S\¥  [  ‘k‘\”'*-$§crQ
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Beskrivelse av trase/område for vedhogst

$9/1/»yvv\.L. xim

Sted/dato: Underskrift 5

1%: _ il

Al~’\o,?)3 \>w3_ [X

aa c)/\«S43\'»\

«WM Leglflefre  
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IFORSKRIFTENES § 5: J

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for:

§ 5a fastboende som iervervsmessig øyemed vil påta seg
* transport mellom bllvei og hylte
* tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
* transport av ved
* transport etter dispensasjon i medhold til denne forskriftens § 6

§  5b funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, som ligger
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring
etter bokstav a

§ 5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrifts §  3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller
kommunal tjenestemann.

jFoRsKmFTENEs § s: l

l unntakstilfeller, kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer - etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3, 4 og 5 dersom søkeren

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjønng, og som ikke kan dekkes på annen
znåte.
’~" r eventuell tillatelse gis! skal transporlbehovet vurderes motmulige skader og ulemper i forhold

c-t mäl om å redusere motorferdselen til et minimum.

HB! l tilfelle det ikkelegges ved kartutsnitt med inntegnet trasè for omsøkt ferdsel,

vennligst tegn inn et "kart" her:

Saltdal kommune
Kirkegata 23
8250 Rognan

S: 'naden sendes til:

'l
l
I

r
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Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/2915-2 

Saksbehandler:  Marianne Hoff  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 133/2017 19.09.2017 

   
 

Søknad om konsesjon på gnr. 17 bnr. 11 i Saltdal 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Gårdskart gnr. 17 bnr. 11 
2 Søknad om konsesjon 
3 Testamente 
  

 
Sakens bakgrunn:  
Wendla Pedersen Isaksen søker om konsesjon for erverv av gnr. 17 bnr. 11 i Saltdal. Søker er 
under 18 år, og søkers mor har undertegnet som verge. Eiendommen er testamentert til søker. 
  
Eiendommen ligger på Øvre Drageid, ca 10 km sør for Rognan sentrum, og er bebygd med 
våningshus og en eldre driftsbygning. Våningshuset er ubebodd, og oppgis å være i dårlig 
teknisk stand. De øvrige bygningene oppgis også å være i dårlig teknisk stand.  
 
Totalarealet er på 382 dekar, hvorav 22 dekar er dyrka mark og 313 dekar er produktiv skog. 
Eiendommen har i tillegg andel i «fellesland» på fjellet. Jordbruksarealene leies ut. 
Kjøpesummen er satt til 400 000kr.  
 
Hjemmelsgrunnlaget  
Konsesjonsloven  
§ 1. (lovens formål)  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: framtidige generasjoners behov, 
landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne 
naturverninteresser og friluftsinteresser, og hensynet til bosettingen  
 
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)  
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
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om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, 
eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal 
legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.  
 
§ 11. (vilkår for konsesjon)  
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn 
til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.  
 
Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta 
stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig 
plikt for eier.  
 
Vurdering  
Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å  
oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er 
mest gagnlige for samfunnet. Det er et politisk ønske om økt harmonisering mellom 
bruksstruktur og eiendomsstruktur i landet.  
 
Konsesjonslovens § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd angir de momenter som tillegges 
vekt. Det er ikke hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen.  
 
Hensynet til bosetting og husforhold  
Med bosetting menes både bosetting på eiendommen saken gjelder og i området for øvrig. Dette 
innebærer at følgene for lokalsamfunnet har betydning ved vurderingen. Kommunen har et 
ønske om å opprettholde bosettingen på Drageid, og i Saltdal generelt. Innbyggertallet i 
kommunen har gått ned de siste tiårene, og prognosene viser en fortsatt nedgang frem mot 2030. 
Det er stor interesse for ledige gårdsbruk i kommunen, og mange av tilflytterne til kommunen er 
interessert i nettopp slike eiendommer. Saltdal kommune har et mål om å opprettholde 
bosettingen i kommunen, og det er da viktig at slike attraktive eiendommen opprettholdes som 
bosted. Det er sannsynlig at denne eiendommen ville vært attraktiv på det frie marked. På grunn 
av eiendommen størrelse og bosettingshensynet vil det bli stilt krav om boplikt ved et slikt salg.  
 
I rundskriv M-2/2009”Konsesjon og boplikt” sies dette om husforholdene: «Boplikt etter 
konsesjonsloven § 5 annet ledd gjelder eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig. Er 
det dårlige husforhold på eiendommen, må en følgelig vurdere om eiendommen er egnet til, og 
kan fungere som boplass. Ved denne vurderingen må det sees hen til eiendommens beliggenhet, 
muligheter for oppgradering til vanlig god standard med innlagt strøm, vann og kloakk, 
veiforhold til eiendommen m.m. Det må videre tas stilling til om det er påregnelig at andre vil 
erverve eiendommen til boligformål.  
 
Huset oppgis å være i dårlig stand. Likevel er har det frem til nylig vært bebodd av tidligere eier. 
Som mange eldre hus er det behov for oppgradering for å nå dagens boligstandard, men det er 
liten tvil om at eiendommen er egnet til, og fungerer som boplass.  
 
Med bakgrunn i eiendommens beskaffenhet og etterspørselen etter slike eiendommer i Saltdal 
anses det som sannsynlig at andre vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.  
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Ut i fra bosettingshensynet og husforholdene bør det derfor ikke gis konsesjon til søkere som 
ikke ønsker å bosette seg på eiendommen.  
Søker ønsker å bosette seg på eiendommen, men på grunn av sin unge alder vil hun ikke kunne 
oppfylle boplikten enda er det rimelig å gi utsettelse på kravet om boplikt. Vanligvis gis ikke 
slike utsettelser for lengre enn fem år.  
 
En driftsmessig god løsning  
Driftsmessig gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter. Som for de fleste eiendommer i 
Saltdal har eiendommen for lite innmarksarealer til at det er påregnelig at eiendommen kan 
drives som en selvstendig driftsenhet med tradisjonell jordbruksproduksjon basert kun på egne 
ressurser. Eiendommen har ikke vært i selvstendig drift på flere tiår. Eiendommen drives i dag 
ved bortleie, og det synes som om den driftsmessige løsningen er tilfredsstillende. De 
driftsmessige forholdene på eiendommen vil sannsynligvis ikke påvirkes av vedtaket i denne 
konsesjonssaken.  
 
Eiendommens størrelse, avkastningsevne, og helhetlig ressursforvaltning  
Når det gjelder eiendommens størrelse og avkastningsevne har eiendommen såpass store 
ressurser at størrelse og avkastningsevne taler for at konsesjon ikke bør gis uten boplikt. Som 
nevnt tidligere ville det, i tråd med tidligere praksis i kommunen, også være naturlig å kreve 
boplikt dersom eiendommen ble solgt på det frie marked.  
 
Med helhetlig ressursforvaltning menes at det må sees på hvilke virkninger et eierskifte har for 
alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller 
øvrige deler av eiendommen. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og 
utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting.  
En eier som selv bor på sin eiendom ivaretar normalt sett eiendommens ressurser bedre i et slikt 
langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der. Både med tanke på aktivitet i skog, 
fellesprosjekter i grunneierlaget og når det gjelder vedlikehold av bygningsmasse. Å gi 
konsesjon til søkere som ikke ønsker å bebo eiendommen vurderes derfor ikke å ville bidra til å 
sikre en helhetlig ressursforvaltning.  
 
Kulturlandskapet  
Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. 
Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier og 
natur- og kulturopplevelser for allmennheten. Konsesjonssøker skal ikke bruke eiendommen på 
en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene direkte, men på sikt er det sannsynlig, 
som nevnt ovenfor, at en eier som bebor eiendommen har større forutsetninger for å ivareta 
kulturlandskapet i området enn en som ikke bor der.  
 
Konklusjon  
Basert på vurderingen ovenfor og med særlig vekt på at Saltdal kommune ønsker å fremme 
bosetting, og har en streng praksis i forbindelse med boplikt, samt av hensynet til en helhetlig 
ressursforvaltning anbefales det ikke å innvilge konsesjon på gnr. 17 bnr. 11 uten boplikt. Siden 
søker er ung, vil en utsettelse på boplikten i fem år med vilkår om tilflytting innen 19.9.2022 
ivareta disse forholdene.  
 
Priskontroll er ikke foretatt siden kjøpesummer/verdivurdering under 3 500 000 er unntatt denne 
bestemmelsen.  
 
Rådmannens innstilling  
I medhold av konsesjonsloven § 1 innvilges Wendla Pedersen Isaksen konsesjon på gnr. 17 bnr. 
11 på Øvre Drageid i Saltdal. 
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Det settes vilkår, jf. konsesjonsloven § 11, om boplikt med en tilflyttingsfrist for søker til 
19.9.2022. Dette vil sikre slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.  
 
Dersom erverver på dette tidspunktet fremdeles er under utdanning, eller av andre tungtveiende 
grunner ikke kan bosette seg på eiendommen vil en søknad om utsettelse av vilkår om boplikt 
kunne vurderes. 
 
Kopi av kontrakt for bortleie av jord skal sendes jordbrukskontoret i Saltdal innen 19.9.18. 

94



600m4002000

GÅRDSKART 1840-17/11
Tilknyttede grunneiendommer:

17/11

Målestokk 1 : 20000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 12.09.2017

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 22.2
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 7.0 29.2
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 90.9
M Skog av middels bonitet 87.9
L Skog av lav bonitet 134.4
i Uproduktiv skog 21.0 334.2
1 Myr								 1.6

Åpen jorddekt fastmark 5.1
Åpen grunnlendt fastmark 12.2 18.9
Bebygd, samf, vann, bre 0.3
Ikke klassifisert 0.0 0.3
Sum: 382.6 382.6
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Kontorfellesskap -  MNA
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Saltdal kommune
Kirkegata 23 Dag Trygve Berntsen
8250 ROGNAN Frank  Ove Kvalvik

Michal Wiik Johansen

Terje Kvarsnes
Mads Torrissen

Ole Morten Husmo

Referanse: 201704902
Ansvarlig advokat: Ole Morten Husmo

Sted/dato: Bodø. den  1  l.juli 2017

Søknad om konsesjon for erverv av gnr 17 bnr 11  i  Saltdal kommune

Jeg representerer Wendla Pedersen Isaksen og Saltdal kommune som er arvingene etter avdøde Runo

Pedersen.

Jeg vedlegger kopi av avdødes testament, hvor det bl.a. fremgår at avdøde ønsket at Wendla skulle overta

eiendommen gnr 17 bnr 11. Videre vedlegger jeg kopi av skifteattest og fuilmakter fra testamentsarvingene.

Wendla er datter av avdødes niese, Solgunn Pedersen. Hun er født den 14.07.2000, og bor sammen med

sine foreldre i Straumen. Hennes mor er verge for henne.

Wendla vil pà grunn av sin unge alder ikke kunne bosette seg på eiendommen nå. Hennes plan er å leie ut

jordbruksarealer, og sannsynligvis også selge noe skog for hogst de første årene for å holde arealet vedlike.

Deretter ønsker hun på sikt å bosette seg på gården. Så langt jeg har fått opplyst, er bygningsmassen på

eiendommen gammel og ikke oppgradert til dagens standard. Jeg antar at det er avgjørende at det kommer

inn en ny eier raskt, slik at nødvendig ettersyn og vedlikehold kan iverksettes. Jeg antar videre at det vil

måtte påregnes noe modernisering før eiendommen kan beboes.

De opplysninger jeg har om gården er innhentet fra offentlig tilgjengelige registre, og er sannsynligvis noe

mangelfulle. Jeg håper kommunen kan bidra til å supplere søknaden med nødvendig informasjon. Dersom

det er behov for utfyllende opplysninger etc., ber jeg om å bli kontaktet.

l'

lyéli] hilseii/

l l /lVr  I

 
Ole Morten  H  mo

advokat

ole@advokatinord.no

Kopi: Wendla Pedersen Isaksen, Elgveien lC, 8226 STRAUMEN

Postboks  43 Orgnr. 98897 l332MVA Driftskonto: I503 44 98978

8001 Bodo Klientkonto:  1503  44 99028

Telefon: 75 56 51 50

Telefaks: 75 56 5155
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Landbrukädjrríletkatoratet

////\\§\§§<<///
Før søknaden fylles ut, bør du undersøke om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side  3  og 4

Til ordføreren i Saltdal kommune

MDTTATT

Søknad  om  konsesjon på erverv alvjfalsteiendom

etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.  98
Dette skjemaet er pabudt a bruke ved søknader om konsesjon

Søknaden skal sendes til kommunen der eiendommen liggerl

Tøm skjema

(den kommunen der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen fire  uker  etter at avtalen er inngatt eller ervereren

fikk radighet over eiendommen. Pa side  3  skal  du  redegjøre for forhold av betydning som ikke fremgar av svarene pa de spørsmal skjemaet

inneholder. Skjøte. kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal legges ved i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning

slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom. skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Søkerens navn (slektsnavn. for- og mellomnavn)

ISAKSEN. Wcndla Pedcrscn

Adresse

Elgvcien IC.  8226  Straumcn

Telefonnr (8 siffer)

Overdragerens navn

Runo Pedersens dødsbo

Adresse

E -  postadresse

e o adv. Ole Morten Husmo AS. pb.  43. 8001Bodo

Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn. gnr.. bnr.. festenr. el.)

Gnr  17  bnr ll

Kjøpesum  /  leiesum pr. ar (ved arv eller gave oppgi antatt verdi)

400000 (antatt verdi  -  arv)

Kommune

Saltdal

Arealets størrelse

3824323  m2

Hvis skogbruksplan foreligger. oppgi fordeling pa hogstklasse l-V bonitet og balansekvantum for produktiv skog

iikjent

Kar av 5-arlig verdi

Fylke

Nordland

Fødselsnr (11 siffer)

14070078636

Organisasjonsnr. (9 siffer)

Fødselsnr (11 siffer)

05014739507

Organisasjonsnr (9 siffer)

Kjøpesum for løsøre

Arealets fordeling pa dyrket jord. produktiv skog og annet areal

ukjent

Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.l.)

11

Bygning (type)

Vfiningshiis

Bygning (type)

Annen landbruksbygning

Bygning (type)

Bygning (type)

Bygning (type)

Bygning (type)

Bygning (tyne)

Annen bebyggelse

Grunnflate i m'

85

Grunnflate i m*

ukjent

Grunnflate i ml

Grunnflate i m*

Grunnflate i m”

Grunnflate i m’

Grunnflate i m*

Byggear

Byggear

Byggear

Byggear

Byggear

Byggear

Byggear

Antall etasjer

2

Antall etasjer

Antall etasjer

Antall etasjer

Antall etasjer

Antall etasjer

Antall etasjer

Teknisk tilstand (god.

Dårlig

Teknisk tilstand (god.

Dårlig

Teknisk tilstand (god.

Teknisk tilstand (god.

Teknisk tilstand (god.

Teknisk tilstand (god.

Teknisk tilstand (god.

middels eller darlig)

middels eller darlig)

middels eller darlig)

middels eller darlig)

middels eller darlig)

middels eller dàrlig)

middels eller darlig)

Med sikte pa a redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret

§§ 5 og 6. helt eller delvis bli benyttet ogsa av andre offentlige organer som har hjemmel til a innhente de samme opplysningene.

Opplysninger om eventuell samordning kan fas ved henvendelse til Oppgaveregisteret pa telefon  75  00 75 OO.

LDlR-359  B Landbruksdirektoratet  -  Søknad om konsesjon pa erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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versjon  1  t  - 11  04 20l6Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

12

Eier eller leier søkeren. hans ektefelle eller barn under  18  àr annen fast  eiendom i  kommunen?

13 [j Ja l tilfelle hvilke”

E Nei

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under  18  àr fast eiendom  i andre  kommuner?

14 [j ja i tnlfelle hvilke?

IX] Nei

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom. beskriv eiendommens drift)

lkke i bruk. Jordbruksareal forpaktes

15

Erververens planer  for  bruk av eiendommen

Erververen er mindreårig og vil ikke kunne bosette seg på eiendommen de nærmeste årene. Hun planlegger  å  forpakte
16  jorda bort. og kanskje drive noe skogbruk/salg av virke for hugging. Etterhvert planlegger hun  å  bosette seg på gården og

søke à drive denne.

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr pa den eiendommen søkeren eier fra før

17

Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18

Vil søkeren forplikte seg til à bosette seg på eiendommen innen  1 -  ett  -  år og selv bebo eiendommen
i minst  5  -fem  -  år sammenhengende?

19 [lJa E] Nei

E] Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg pà eiendommen, jf konsesjonsloven  § 5 annet ledd

Har overdràgeren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20 [j Ja I  tilfelle hvilke? (oppgi gnr./bnr./fnr. e.l.)

[E Nei

Er det flere søkere. bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

21

22. Underskrift

Dato Overdragerens underskrift

Bodø. den

Dato Søkerens underskrift

«  weisdld. 3’ l*><Jr'>m
WE N \>Le

Slrziumen den 0  /  ?

Fe BCQQEN j gAu<s0~‘
Underretning om avgjørelsen bes sendt til

Adv. Ole Morten Husmo. pb. 43. 8001 Bodø

Oversikt over vedlegg til søknaden

Kopi av skifteattest. testament. fullmakt

Skjemaet er tilgjengelig pa www.l n ir  k

LDIR-359  B

f  .5‘0-//_ an/7

v  må, e Buteuww Petidtíüiu

.n under «Skjema» Spørsmal om utfylling skal rettes til kommunen.
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11v 'i`l 04 21715iersjor Eventuelle tilleggsopplysninger

Rettledning

Generelt om konsesjonsloven

«Erverv» er en felles betegnelse for alle mater man kan fa en eiendom pa. eksempelvis gjennom kjøp. arv. gave osv. Konsesjon er en tilla-

telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses

uten at det er gitt konsesjon

Konsesionsloven av 28. november 2003 nr.  98  bestemmer at alle erverv av fast eiendom. og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 ar.

er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes ogsa

erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker pa om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmal om konsesjonsbehandlingen. kan du henvende deg til kommunen

der eiendommen ligger for a fa svar.

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Det følger av konsesjonsloven SS  4  pa 5 og forskrift om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv som er unntatt fra

konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar

fulldyrket/overflatedyrket jord uten a søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformal. og annet ubebygd areal som er

utlagt til annet enn Iandbruks-. natur- og friluftsomrade samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er ogsa unntatt fra

konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i § 4 første ledd nr. 1 - 4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema

foregenerklæring LDlR-360. Skjemaetertilgjengelig pa www.l n r ks ir k r te .n under "Skjemal Egenærklæringen skal innleveres til

kommunen. Kommunen skal kontrollere og bekrefte opplysningene i erklæringen. Kommunen fører kontroll med at konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten pa grunn av ekteskap. slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget

av at du bosetter deg pa eiendommen innen ett ar og bor der i fem ar. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 25 daa fulldyrket/

overflatedyrket areal og/eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helarsbolig. eller

har bebyggelse som er tillatt oppført som helarsbolig. eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helarsbolig er gitt.

Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen pa ett ar. ma du søke konsesjon. Du ma da krysse av i felt 19 og gjøre konsesjonsmyndighetene

oppmerksom pa at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen

Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003.er tilgjengelig pa www.landbruksdirektoratetno og www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling. ma du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen.

Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap. og du søker konsesjon fordi du ikke skal

bosette deg pa eiendommen.

LDlR-359 B Landbruksdirektoratet - Søknad om konsesjon pa erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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vcrsjon1  1  - 11  04  706C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon

Det er  viktig at opplysningene  i  søknaden gis sa fullstendig som  mulig.  Dette kan bl.a.  bidra  til  a  redusere saksbehandlingstiden og a sikre  at

saken behandles pa  riktig faktisk grunnlag.

Feltene  1  -  5

Bade overdrager og du som  søker  konsesjon ma  oppgi  navn og adresse. fødselsdato eller organisasjonsnummer.  Juridiske  personer

(feks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fas oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret

(Brønnøysundregistrene  ). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene  6  - 11
Omfatter overdragelsen flere gards- og bruksnummer, ma alle oppgis  i  felt 6. Gjelder søknaden konsesjon pa feste, skal festenummeret

oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon pa stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som

medfører konsesjonsplikt etter  §  3  i  konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.).

lfelt  7  gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon pa leie av eiendommen. skal leiesummen pr. ar

oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave. skal antatt verdi fylles inn  i  feltet for dette. Hefter det karytelser pa
eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel pa karytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,

etc.). Karforpliktelser som ikke er bundet til hvert ar. skal oppgis som 5-arig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende karytelser som bo-

rett og lignende, bl.a. om paregnelig varighet, forutsettes a ga frem av kjøpekontrakt eller fremkomme  i  saksutredningen under behandlingen

av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre følger med  i  overdragelsen, skal verdien oppgis  i  feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt  7  dersom du har overtatt konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg pa eiendommen.

lfelt  8  oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt  9  skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder

ervervet flere gards- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg pa ulike

arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med

produksjonsevne pa minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per ar. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i

dagen o.l Se   for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling pa hogstklasse  I-V  og bonitet, og balansekvantumet for den produktive

skogen.

I felt  11  oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført pa eiendommen (f.eks. bolighus. karbolig, hytte, driftsbygning, forretningsbygg,
industribygg, seter o.l.). I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis  i  kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om
bygningens tekniske tilstand (god. middels eller darlig) og byggear foreligger (feks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.

Feltene  12  - 16
Følger andre rettigheter med  i  overdragelsen, skal disse oppgis  i  felt 12. Eksempler pa slike rettigheter er beiterett (feks. i utmark),
strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slatterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 ar eier eller leier andre

eiendommer  i  kommunen eller  i  andre kommuner, skal gards- og bruksnummer pa disse oppgis  i  henholdsvis felt  13  og 14. I felt  15  skal det
gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremga om eiendommen drives med

husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 16 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel pa slik bruk kan være erverv til fritids-

formal, landbruksformal eller industri.

Feltene  17  -  21
Skal eiendommen du søker konsesjon pa brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, ma du oppgi gards- og bruksnummer pa denne

eiendommen. I felt  18  skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke a fylle ut felt  18  hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon

fordi du ikke skal bosette deg pá eiendommen.

I felt 19 ma du krysse av for  om  du  vil  forplikte deg til a bosette deg pa eiendommen innen ett ar og selv bo der  i  minst  5  ar sammen-
hengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfritt pa grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg pa eiendommen, jf punktA, ma du krysse av for dette alternativet  i  felt 19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen

for hvorfor du ikke skal bosette deg pa eiendommen pa side 3, under “Eventuelle tillegsopplysninger", eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det  i  forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er

nødvendig med delingssamtykke etter§ 12 i  lov av 12. mai  1995  nr.  23  om jord (jordloven). I felt 20 ma det derfor opplyses om

overdrageren eier annen fast eiendom  i  kommunen enn den som na overdras. Er det flere som søker konsesjon pa samme

landbrukseiendom. ma det opplyses om søkerne er gift, samboere eller partnere  i  felt 21.

Felt 22
Bade du som erverver og overdrageren ma undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 ar eller umyndiggjorte - ma

vergen undertegne. Advokater kan undertegne pa vegne av partene dersom fullmakt foreligger.

LDIR-359  B Landbruksdirektoratet  -  Søknad om konsesjon pa erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.  98
Rim: 4 av  A100
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Testamente.

Undertegnede ektefeller  ,  Marie Pedersen, f. 090449 28032 og
Runo Pedersen f. 050147 39507, begge bopel Drageid i Saltdal,
som ikke har Iivsarvinger, bestemmer herved som vår siste vilje

at etter at den første av oss er død, skal Iengstlevende overta og
arve som sin eiendom alt som vi eier i fellesskap. Når lengst-
levende av oss dør skal vår gudatter, Vendla Pedersen-

Isaksen f. år 2000, Elgveien 1 C, 8226 Straumen,( hun er datter

til Solgunn Pedersen og Tom Isaksen), arve alt som vi etterlater

oss. Dette gjelder eiendommen gnr. 17 bnr. 11 iSaltdal
med innbo og løsøre og en aksje i Dragefossen Kraftanlegg.
Først skal begravelsesutgifter og utgifter til gravsted for oss begge
betales, og det som er igjen av penger etter oss skal tilfalle

Saltdal Sykehjem.

Drageid, 8250 Rognan 26 01 2011.
'fø/j t. (j /  , r "lI ,.f U_/f /L1,." I  Q( L‘? S>¢.}/1}: gira:

Marie Pedersen Runo Pedersen.

Vitnepåtegning.

Undertegnede spesielt tilkalte og av Marie Pedersen og Runo Pedersen
godtatte vitner, bekrefter herved at Marie Pedersen og Runo Pedersen
egenhendig har underskrevet dette testamente i vårt påsyn etter at
det var opplest for dem. De erklærte at det inneholder deres siste vilje
og er avgitt av fri vilje.

Vi erklærer at Marie Pedersen og Runo Pedersen var med full sans og
samling.

Etter Marie Pedersen og Runo Pedersen s anmodning underskrev vi denne
Vitnepåtegning.

Drageid, 8250 Rognan 26 01 2011
[_ l / /
I  ,//p//’’ //‘ti/,7!///~';;_(iI/'Lw _,_/K ha W`____w__

PetterLKriStiansen _. f* '
f. 100738 42781 ’"M" )9/r/9 xi fl»
Trygve Hoffs veg 4, 8250Rognan [fy 51,, 3/ 3 CV å (j. L;

/ .
/'\/1}/‘v' ‘~ «J/,9¢'_

5'3 /Caz? /((1 /‘f’.~'L/J
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SALTEN TINGRETT

SKIFTEATTEST

1 7-031818DFA-SALT

Det attesteres at

Runo Pedersen

fødselsnr. 05.01.1947  39507

.Jernbanegata 48, 8250  Rognan

er meldt å vaere død  16.02.2017.

Avdode var enkemann etter Marie Kristine Pedersen. fødselsnr.  09.04.1949 28032.  død

05.041.201 1.  Boet etter førstavdøde ektefelle ble overtatt til privat skifte.

Avdødes arvíng( er) er:

Navn og adresse Fødselsdato Arvingtype

14.07.2000 Testamentsarving-loddeier

Wendla Pedersen Isaksen

Elgveien 1 C.  8226  Straumen

Verge: Solgunn Pedersen
e,

Eluveien 1 C. 8226 Straumen
`.

Det tbreliggertestamentax' 26.01.2011.

Verven har overtatt ansvaret for avdødes for liktelser etter skifteloven § 79 annet ledd og2: P

forestar det private skiftet.

Skifteattesten êjelder hele boet.

Salten tingrett.  24.04.2017

forstekonstilent
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F U  LLMAKT

Ved privat skifte av dødsbo

(Gjelder sammen med skitteattest)

Avdøde
Navn

Runo Pedersen

Fødselsdato Dødsdato

05.01.  l947 i6.02.20i7

Fullmaktsgiver
Navn rflflslmiurrnnei O v-jqf: r

Saltdal kommune '2_ H l H

Fullmektig
Navn

Advokat Ole Morten Husmo

Adressa Posmummer j Poststed

Postboks 43 800! Bodø

Erklæring og underskrift

Jeg, SI» l 4"‘ “l LWWM har overtatt boet etter avdøde til privat skifte, og gir med dette Advokat Ole Morten
Husmo fullmakt til à ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret - herunder undertegne og
kvittere pà boets vegne - samt pá mine vegne á gi og motta alle meldinger til og fra arveavgiftsmyndighetene.

Sledog dato l unuemmn

Merk `

Dersom fullmakten også skal gjelde rett til àdisponere over fast eiendom i boet, må ogsá neste side av skjemaet
fylles ut. Denne iullmakten gjelder til skiftet er avsluttet eller til arvingen trekker fullmakten tilbake - likevel aldri
mer enn 2 àr fra arvefaliet.

GA-8012 B (Godkj 05.06) Elektronisk utgave Side  1  av 2
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FULLMAKT

Ved privat skifte av dødsbo

(Gjelder sammen med skifteattest)

Avdøde

Navn

Runo Pedersen

Fødselsdato n  W’ W I I  'Dødsdárw z

05.01.1947 16.02.2017

Fullmaktsgiver

Navn i Fødselsnummer

Wendla Pedersen Isaksen v/ verge Solgunn Pedersen ‘M0700 3-84,35

Fullmektig

Navn

Advokat Ole Morten Husmo
Adresse 'i WW” K wwfiíåmf"_”"”"l"jíäåäåà"' i ”“'_`}&” i i
Postboks 43 8001 Bodo

Erklæring og underskrift

Jeg, Wendla Pedersen Isaksen v/ verge Solgunn Pedersen har overtatt boet etter avdøde til privat skifte, og gir
med dette Advokat Ole Morten Husmo fullmakt til á ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret -
herunder undertegne og kvittere på boets vegne  -  samt pà mine vegne à gi og motta alle meldinger til og fra
arveavgiftsmyndighetene.

> Sted og dato Underskrift
(Luft .

[gr 0  3,, 1.; Pez enn,

Merk

Dersom fullmakten også skal gjelde rett til á disponere over fast eiendom i boet, må ogsá neste side av skjemaet
fylles ut. Denne fullmakten gjelder til skiftet er avsluttet eller til arvingen trekker fullmakten tilbake -likevel aldri
mer enn 2 àr fra arvefallet.

GA-8012 B (Godkj 05.06) Elektronisk utgave Side 1 av 2
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Bekreftelse  av  underskrift

Dersom fullmakten skal benyttes ved overdragelse eller pantsettelse av fast eiendom, ma underskriften
bekreftes, jf. tinglysingsloven § 17 og tinglysingsforskriften § 3. Dette kan gjøres av to vitner som er myndige og
bosatt i Norge, eller av norsk dommer, lensmann eller lensmannsbetjent, namsmann eller namsfullmektig,
forliksràdsmedlem, advokat eller autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert
eiendomsmegler eller notarius publicus

Jeg bekrefter herved at Wendla Pedersen Isaksen v/ verge Solgunn Pedersen , som er over 18 àr, har
underskrevet/ vedkjent seg sin underskrift pà denne fullmakten i mitt nærvær. Jeg er myndig og bosatt i Norge.

Underskrift. vitne 1 Gjenta med blokkbokíaver

. T /7/02 ‘P5713595-/‘fOLT.

ft zä/.æ l/gfzfl/ 45 s-. /Qfl/L/vzf/r/s.

vel/ml        
Exgucierx (A Eguab 5nzH0ME,N
Samtykke fra arvings ektefelle til à disponere over egen bolig

Dersom arvingen er bosatt pà eiendommen sammen med ektefelle, kreves samtykke av ektefellen,
jf. ekteskapsloven § 32som lyder:

"En ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen:
a. Overdra, pantsette, forpakte bort, eller inngà eller si opp en leie~ eller framleie avtale for en

eiendom som brukes som felles bolig.
b. Overdra, pantsette en andel, aksje eller obligasjon som leieretten til felles bolig er knyttet til.

Dersom samtykke blir nektet eller ikke kan skaffes innen rimelig tid, kan ektefellen eller den andre parten i
avtalen kreve at skifteretten avgjør spørsmålet om disposisjonen skal tillates. Tillatelse skal gis hvis
skifteretten finner at det ikke foreligger rimelig grunn for den andre ektefellen til à nekte samtykke.
Avgjørelsen treffes ved kjennelse. Bestemmelsene i skifteloven fjerde kapittel fàr tilsvarende anvendelse."

Jeg samtykker i at gnr. bnr. i kommune

U overdras U pantsettes U forpaktes bort

Jeg samtykker i at (fram-)leieavtale for gnr. bnr. i kommune

U sies opp U inngàs

Jeg samtykker i overdragelse av

U andel U aksje U obligasjon

som leieretten til gnr. bnr. i kommune er knyttet til.
isiieàiogiiàatåi ii i i ii ii i unidersiiíiñiiii i i ii i ii iiiiiiiii

"Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/ skifte/ uskifte" må fylles ut og leveres til tinglysingskontoret

som gir nærmere veiledning.

GA~8012 B Elektronisk utgave Side 2 av 2
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/2796-3 

Saksbehandler:  Ørjan Alm  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 134/2017 19.09.2017 

   
 

Viggo Nilsen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Søknad 
2 Søknad 
3 Legeerklæring 

 
 
Saksopplysninger 
Viggo Nilsen søker om flerårig dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 fra forbudet mot 
motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder dispensasjon for motorisert ferdsel langs godkjente 
traktorveier fra Langmyrhågen til Svartvatn, fra FV 513 til Langmyrhågen og Leirbekkdalen for 
å redusere gangavstanden til hyttene på grunn av sin helsetilstand. Bekreftelse på sykdom av 
26.06.2017 er lagt ved. 

Hjemmelsgrunnlaget 
§ 6. (tillatelser etter søknad).  
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.  
 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan 
sette vilkår for tillatelsen. 

Vurdering 
Motorferdselloven har som formål «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel 
i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen» jf. § 1.  
 
Etter forskriftens § 6 kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel dersom 
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal 
kunne dekkes på annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til 
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barmarkskjøring. Persontransport kan vanligvis ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6, det 
samme gjelder transport med barmarkskjøretøy til hytte. I rundskriv T-1/96, rundskrivet fra 
departementet om tolkning av motorferdselloven, fremgår det at slik transport i hovedsak bare 
bør tillates dersom det kan kjøres på traktorvei, og etter en særlig streng vurdering. Før eventuell 
tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et 
mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Slik dispensasjon skal eventuelt gis etter en 
meget streng vurdering av vilkårene. 
 
Bevegelseshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov for, og må gis større 
muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således ha et "særlig 
behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes bevegelseshemning er av en slik 
art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  
 
Søker er i henhold til beskrivelse fra lege varig bevegelseshemmet på grunn av kronisk sykdom, 
og har problemer med å komme seg til hytta til fots. Fra godkjent bilvei til hytte ved Fuglvatn er 
det 1,3 km i forholdsvis kupert terreng. Fra godkjent bilvei til hytte på Vardushågen er det 1,4 
km i forholdsvis bratt terreng. Omsøkte trasér gjelder opparbeidet traktorvei fra Langmyrhågen 
til Svartvatn, fra FV 513 hytte på Vardushågen og opp Leirbekkdalen. Grad av 
bevegelseshemning sett opp mot den krevende traséen taler for at søker har et «særlig behov» 
for å bruke motoriserte fremkomstmidler for å lette adkomst til egen hytte.  
 
Med dette oppfyller søker kriteriet om «særlig behov» og kan få dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet. Før en slik dispensasjon gis skal kommunen vurdere hvilke virkninger 
motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området 
er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper og naturmiljøet.  
 
Siden søknaden gjelder kjøring på barmark, har det betydning om kjøringen kan skje langs 
opparbeidet vei slik at motorferdselen er til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
Erfaringer viser at terrenggående motorkjøretøyer volder betydelig slitasje og skade på terrenget 
ved at belter og hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. På grunn av den sterke økningen i 
barmarkskjøretøyer, og de store terrengskader slik kjøring gir, skal forskriftens § 6 praktiseres 
enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre.  
 
Som det går fram av "Miljøstatus i Nordland" har det vært en stor utvikling i antall 
motorkjøretøyer i fylket. Dette gjelder særlig for antall barmarkskjøretøyer, som nærmest har 
eksplodert de siste 15 årene. Den enkelte søknad må derfor også ses i sammenheng med 
forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige 
ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende 
søknader.  
 
Omsøkte trasé går i helhet langs eksisterende traktorvei. Det foregår i dag en begrenset 
motorisert ferdsel på veien som følge av landbruksdrift (beitebruk og skogsdrift). Første del av 
traktorveien er i forholdsvis god stand, og blir jevnlig vedlikeholdt, siste del er enkel traktorvei 
og mer sårbar for ferdsel særlig i våte perioder. Området regnes ikke som spesielt sårbart i 
forhold til naturverdier. Omsøkt transport av bevegelseshemmet langs traséen vurderes på 
bakgrunn av dette ikke å ha negativ påvirkning på naturmiljøet. Området er i naturbasen 
registrert som et svært viktig nærturområde. Om transporten foregår i et begrenset omfang vil 
konflikter i forholdet til andre brukergrupper begrenses.  
 
Det fremgår av forskriftens § 7 at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Rundskrivet henstiller 
til at det bør settes vilkår som reduserer ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, og 
som regulerer tidspunktet for transporten f.eks. ved bruk av datoer, bestemte ukedager eller 
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tidsrom på dagen når det gis tillatelse til barmarkskjøring. Likeledes åpnes det for at kommunen 
kan vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det ikke skal være adgang til å kjøre etter 
forskriftens § 6 ut fra hensynet til dyre- eller plantelivet. Slike begrensninger vil også lette 
arbeidet for politi/oppsynsmyndighet i deres kontrollarbeid.  
 
Generelt bør motorferdsel med barmarkskjøretøyer langs traktorveier begrenses i vårløysinga. 
Mange grunneierlag har egne regler for når veien åpner for slik kjøring, også når det gjelder 
næringskjøring (som er direktehjemlet i loven). Siden vi allerede er i slutten av juni måned 
regnes ikke en slik begrensning relevant i denne saken. 
 
For å begrense støy og forurensning, samt av hensyn til konflikter som kan oppstå i forhold til 
andre brukergrupper bør antall turer begrenses til 10, og perioden begrenses til 19. september til 
og med 1. november 2017. 
 
Det er søkt om en flerårig dispensasjon. Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, 
f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om 
berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Søkers kjøreformål havner åpenbart i 
denne kategorien. Siden kommunen er inne i en prosess med utarbeidelse av ny 
motorferdselsplan og lokal forskrift for motorferdsel ønsker vi på generelt grunnlag likevel ikke 
å gi flerårige tillatelser til kjøring på barmark denne sesongen. Dette for at vi enklere skal kunne 
implementere de nye reglene, og for å bidra til likebehandling når ny forskrift og 
motorferdselsplan er på plass. 
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at 
området omfattes av en opparbeidet traktorvei. Selv om motorferdsel etter omsøkte trasé i liten 
grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen og i Artsdatabankens 
artskart, jf. at tiltaket berører natur. I henhold til dette er det ikke registrert prioriterte arter, 
truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede 
eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i nærområdet. Det er heller 
ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller 
naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller 
ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres 
på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten 
grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges dette 
til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9–12. 
 

Vurdering 
Søknaden er innenfor rammen av hva som kan gis dispensasjon etter motorferdselloven § 6. 
Dispensasjonen gjelder motorferdsel på barmark på opparbeidet traktorvei, og søker har 
dokumentert bevegelseshemning som sett opp mot den krevende traséen taler for at søker har et 
«særlig behov» for å bruke motoriserte fremkomstmidler for å lette adkomst til hytta.  
 
Siden traséen er avgrenset til å gjelde opparbeidet vei, og gjennom begrensninger i antall turer 
vurderes motorferdselen å ikke være til skade eller ulempe for naturmiljøet eller mennesker. 
 

Rådmannens innstilling 
I henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Viggo 
Nilsen dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet traktorveier fra Langmyrhågen til 
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Svartvatn og fra FV 513 til Langmyrhågen og Leirbekkdalen, begrenset oppad til 10 turer, og 
med gitte vilkår jf. § 7 i forskriften.  
 
På bakgrunn av pågående arbeid med ny motorferdselforskrift- og plan gis det kun tillatelse for 
barmarksesongen 2017. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
 Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden 19. september 2017, til og med 1. november 2017. 
 All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt. 
 Det er nattforbud; all kjøring mellom kl. 23:00 og 07:00 er forbudt. 
 Det skal føres kjørebok. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Overtredelser i forhold til dette eller fastsatte 
vilkår vil kunne føre til umiddelbar inndragning av tillatelsen. 
 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: TILLATELSE MED KART, KJØREBOK, FØRERKORT OG 
VOGNKORT. 
Kart: 
Langmyrhågen – Svartvatn 
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FV 513 til Vardushågen og Leirbekkdalen 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Saltdal formannskap. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem. 
 

KJØREBOK FOR BARMARKSSESONGEN 2016 
Dato og klokkeslett Underskrift 
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SALTDAL KOMMUNE
PLAN OG UTVIKLING
Kirkegata 23, 8250 Rognan 

am?/xpg

L SØKNAD DM DISPENSASJON FOR BRUK  AV MOTORKJØRETØY I UTMARK T

Navn og adresse

ViOfiÖ /UltÖf/W

ÉUCL/mñdflí

Så 56
Tlf priv. Tlf mobil

isc nedi;
TIDSROM FOR DISPENSASJON (sett X]:

Særskilt tidsrom:Hel sesong
Angi dato (start - slutt)

Sett X Formål
Løyvekiøring

)4 F unksjo nshemmede
Bagasje og Utstyr til egen hytte

Utmarksnæring for fastboende

_Transport av ved

Særskilt behov (unntaksparagrafen)

Beskriv formålet for bruk  i  hht anførte §:

EKUM /fTV Ffff

:4

¥3¢9%§cwaQ,

ounws’

Jfr, forskriftene

§  5a
§ 5b

§ 50
§ Ed
§  Se

§ 6

Flerårig '
(maksfi àr) .7<

Evt. merknader
Oppgi område
Krav til legeerklæring
Gielder egen hytte +  nær familie
Utleiehyiter og lignende

'  Hogsttillatelse fra grunneier

SPES. Oppdrag og barmarksldøring

\L;4’rtv»5' på Qgen 5k(;95{/Q

T//v(,I'F.b»<,L(J—K.€ OLA.‘

Navn på hytteeier:

Beskrivelse av trase for å  kjøre fil hytte:

Beskrivelse av trasé/område for vedhogst

Sted/dato: Underskrift

Vai/i osdø/ Zj/áyli? i U,
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FGRSKRJFTENES § 5: j

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for:

§ 5a fastboende som iervervsmessig øyemed vil påta seg

* transport mellom bilvei og hytte

* tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
* transport av ved
* transport etter dispensasjon i medhold til denne forskriftens § 6

§ 5b funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte fortransport av bagasje og utstyr mellom bílvei og hytte' som ligger
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring
etter bokstav a

§  5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrifls §  3g

Kommunestyrets myndkqhet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgtorgan eller
kommunal tjenestemann.

lFoRskmFrENEs §  6: l

l unntakstilfeller, kan kommunestyret ~ eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer ~ etter skriftlig søknad, gi tillatelse tll kjøring utover §§2, 3, 4  og 5 dersom søkeren

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjørtng, og som ikke kan dekkes på annen
måte.
Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold
til et mål om å redusere rnotorferdselen til et minimum.

NB! l tilfelle det ikke legges ved kartutsnitt med inntegnet trase for omsøkt ferdsel,
vennligst tegn inn et "kart" her:

\/Qvdvélddaah ’-‘°«5*"0"«\«"’il<c>Lc’/‘Q

 
Egemeatwi /f
. ~%\’_'$\ SCUM) f

\ L’uaJuu:q

Søknaden sendes til: Saltdal kommune
Kirkegata 23
8250 Rognan
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-  Beskriv formålet for bruk i hht anførte §:

Qoflr/XZOILJ

SALTDAL KOMMUNE
PLAN OG UTVIKLING
Kirkegata 23, 8250 Rognan

L SØKNAD DM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY  l  UTMARK l
<4

 
Navn og adresse

l/(770 /1///scm e

]E\/Kl/xéS

?¢»<LAx/b
Tlf prív. Tlf mobil

15¢ ’I</«Hx   Wé13q'~¢<
TIDSROM FOR DISPENSASJON  (sett  X):
Hel sesong Tærskílt tidsrom: Fleràrig

Angi dato (start - slutt) (maksS år) X

Settx Formål Jfr. forskdfiene Evt. merknadér
Løyvekíøring § 5a Oppgi område

X Funksjonshemmede §  5b Krav til legeerklæring
Bagasje og 'utstyr fl! egen  hytte § 5c Gjelder egen hytte  +  nae: familie

Utmarlcsnæríng for fastboende § Ed Utleie-hytter og lignende
. TIEFISPOIT KV Ved §  59 ' Hogsfiillatelse fra grunneier
Særskilt behov (unntaksparmrafen) §  6 spes. Uppdrag cg barmarkskjpfingl

Bruwg ATV PÅ §V0<5$U¢; (L05 (Olli  I

Wed CU/S+o‘mA -}§'Ll-1514+; gå Stormoldeg 
Navn på hytteeier:

VIQMU .fl/[IÖQVJ

Beskrivelse av trase for åkjøre til  hytte:

SRÖfiSX/Cl gta. 1/\c:3QV\ \/Ccfla

Beskrivelse av trasé/område for vedhogst:

Sted/dato: Underskrift

fikcmesdu/'21/é-/~%J L/am /1/.,);a,L
l
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[FORSKRJFTENES § 5: j

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for:

§ 5a fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg

* transport mellom bilvei og hytte
* tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
* transport av ved

>l>

transport etter dispensasjon i medhold til denne forskriftens §  6

§  5b funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte' som ligger

minst 2,5 km fra brøytet bílveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring
etter bokstav a

§  5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrilts §  3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller
kommunal tjenestemann.

lFoRsKRlFTENEs § 6: _]

l unntakstilfeller, kan kommunestyret ~ eller et annetfolkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer - etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3, 4  og 5  dersom søkeren
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte.
Før eventuell tillatelse gis! skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold
lil et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

NB! l tilfelle det ikkellegges ved kartutsnitt med inntegnet trasè for omsøkt ferdsel,
vennligst tegn inn et "Rag" her:

Hyttè
tl ..  .  

Myriam
Søknaden sendes til: Saltdal kommune

Kfrkegata 23
8250 Rognan

 

l

ll
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Bodin Legekontor

Østensenveien 9, 8009 Bodø
75507040

26.06.2017

Til

Vedr Nilsen, Viggo 290866 35982
EVENESDAL
8255 Røkland

Pasient her ved kontoret siden 1995. uførepensjonert pga kronsik smertesyndrom i form av nevropatiske smerter
hø del av brystvegg /bak mot rygg etter operasjon. ikke klart få bukt med dette smerteprobelmet til tross for
grundig utredning og ulike behandlingsforsøk. Pga nevnte skade og smerter kan han ikke bruke hø arm til
bæring av varer etc. Han har også problemer à komme seg ut og inn av biler.
Han vil derfor ha behov for p-kort slik han kan parkere nærmest mulig sitt bestemmelsessted,
Pga angstproblematikk som er grundig utredet og behandling bla hos psykolog klarer han heller ikke ta offentlig
transport som et alternativ til bil.
Han vil også trenge tillatelse til å benytte snøscooter/ 4,hjuling ved transoprt til og fra hytte pga nevte plager

Med vennlig hilsen

Torfinn Endresen
Spes.almenmedisin
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/2778-3 

Saksbehandler:  Ørjan Alm  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 135/2017 19.09.2017 

   
 

Erlend R. R. Næss. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 00001H 

 
 
Saksopplysninger 
Erlend Næss søker om dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven i perioden sept/oktober 2017. 
Søknaden gjelder transport av elementer/materialer i forbindelse med bygging av anneks ved 
Svartvatnet. Transporten skal foregå 150 meter langs opparbeidet traktorvei. 

Vurdering 
Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig 
behov for transport. Etter forskriftens §6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til 
kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke 
kan dekkes på annen måte. Kommunen er kjent med at det er opparbeidet traktorvei på denne 
strekninga, siste biten inn til hytta må materialene bæres.  
Det er her snakk om mindre byggearbeider, søker har da hjemmel direkte i loven om transport 
på vinterføre av matrialer og utstyr samt arbeidsfolk. Søker overtok hytta nå i vår og har derfor 
ikke hatt mulighet til transport av nødvendig utstyr og materiell, så behovet for transport på 
barmark bør være veldig begrenset.  
Kommunen har fått henvendelser fra sauenæringa om at økt trafikk tidlig på sommeren er 
negativt for søyer med lam. I forhold til sauenæringa vil økt trafikk langs disse veiene har 
betydning. Søyer med lam oppholder seg langs disse veiene og økt trafikk vil medføre at de blir 
forstyrret. Søye og lam kan bli skremt fra hverandre. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli 
 
Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for 
transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk 
av traktor, eller andre større kjøretøyer. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier 
mv.  
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I tråd med prinsippet i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vil kommunen ha plikt til å 
hente inn en oversikt over traktorveier der tillatelsen skal gjelde.  
 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.  
 
Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
Begrunnelse 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av motorkjøretøy til transport etter traktorvei på Nordnes å 
være i strid med formålet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Forsommeren er ei sårbar tid for viltet, det er yngletid og økt trafikk vil føre til 
mere forstyrrelser. Ferdsel på godkjente traktorveier vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen 
med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Transporten vil omfatte kun godkjente 
traktorveier, med dette vil kjøring ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Kjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken da det foregår kun etter godkjente traktorveier. 
 

Vurdering 
Kommunen kan gi en midlertidig tillatelse med begrenset varighet, jf. annet ledd, rundskriv T-
6/09. Kommunen har vurdert søknaden i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 
12. Tillatelsen avgrenses til å gjelde for denne barmarksesongen og det begrenses til 8 turer pr 
år. 
Økt trafikk langs traktorveien tidlig på sommeren vil være negativt i forhold til viltet, det er 
yngletid og man bør begrense forstyrrelsen. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli 
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Rådmannens innstilling 
Erlend Næss gis dispensasjon etter § 6 i motorfedselsloven for kjøring av elementer/materialer 
og tyngre utstyr etter traktorvei som starter ved parkering på godkjent bilveg og ca 150 meter på 
sørsiden av Svartvatnet, siste biten til hytta må materialer og utstyr bæres. Dispensasjonen 
gjelder fra 19. september til 31. oktober 2017. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
 
 
 
Kart: 
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'7'/21123

SALTDAL KOMMUNE
PLAN OG UTVIKLING
Kirkegata 23, 8250 Rognan 

L SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY l UTMARK  ]

Navn  og adresse i.

’ -  A//Es:friend  -
C/0 '?\/,/nlt/’ /O

g,?§‘0 cjnan

Tlf priv. Tlf mobil

11000Säoo

TIDSROM FOR DISPENSASJON (sett X1:

Hel sesong Særskilt tidsrom: 5? _ L,  k  A  Flerårig
Angi dato (start  -  slult) .ZU/  7  (maksfiàr)

SettX Formål Jfr. forskrlflena Evt. merknader
Løyvekjøring §  5a Oppgi omrâde

Funksjonshemmede §  5b Krav  lil legeerklærlng

>( Bagasje  og utstyr fil egen hytte § 5c Gjalderegen hylle +  nærfamilie

Uimarlrsnæring forfastboende §  5d Utleiehytter  og lignende
Transport av  ved §  5e Hogsllillalelse fra grunneier

X  Særskilt  behov  (unntaksparwrafen) §  6 spas.  ,  '  , og  bar.  " ' g

Beskriv formålet for bruk i  hht  anførte §:

Se vec//Kfgg 7

M.0_T_TAT7'

l

l

Navn pà hytieeier:

gr/Md Mur

Beskrivelse av trasé for à  kjøre lil hytte:

_Sg I/(70//(’:0L€3 :Z

Beskrivelse av trasé/område for vedhogst

Sted/dato: Underskrift

,1(g_5 [1-°/7 fin‘/71 /5-/5 '  fa (7 76//6///1 @
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IFORSKRJFTENES § 5: 1

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøsccoter/motorkjøretøy for:

§ 5a fastboende som iervervsmessig øyemed vil påta seg

" transport mellom bilvei og hytte

" tilsyn med privat  hytte  etter eierens oppdrag

* transport av ved

' transport etter dispensasjon i medhold fil denne forskriftens § 6

§ Sb funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, som =lgger

minst 2,5 km fra brøytet bilveg. nár det i omrâdet ikke er mulighet for leiekjøring

etter bokstav a

§  5d kjøring l ulmarksnaering for fastboende

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskritts  §  Eg

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres Ll et folkevalgt organ eller

kommunal tjenestemann.

lFORSKRJFTENES § e: (_ H _m___#]

l unntakstilfeller, kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret

bestemmer - etter skrittlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3,  4  og 5 dersom søkeren

pàvíser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjønng, og som ikke kan dekkes pà annen

måte.

Før eventuell tillatelse gis. skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold

til et mål om à redusere motorfcrdselen tlr' et minimum.

NB! I tilfelle det ikke legges ved kartutsnitt med inntegnet trasè for omsøkt ferdsel,

vennligst tegn inn et "kart" her:

/7
§e We//(jg 4-

Saltdal kommune

Kirkegata 23

8250Rognan

Søknaden sendes til:

i
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Vedlegg til søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark - Erlend Næss

Vedlegg 1

Beskriv formålet for bruk i hht anførte §:

Har kjøpt et 25 kvm anneks fra Saltdalshytta A/S som kommer ferdigprodusert i elementer. Disse er

anslått til ca 100 kg/stk. Søker om transport av disse, samt tilbehør for bygging, ca 150 meter

langsmed traktorvei for å komme nærmere hyttetomt. Traktorfører anslår 2-3 turer med

hytteelementer.

Vedlegg 2

Beskrivelse av trase for å kjøre til hytte:

Traktorvei, ca 150 meter fra vei til posisjon sør av Svartvatnet. lnntegnet med blå strek på kart.

Legger også ved 3 bilder av traseen. (Hyttetomt er markert med blå sirkel)
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/2786-2 

Saksbehandler:  Ørjan Alm  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 136/2017 19.09.2017 

   
 

Stian Rindahl og Marte Breseth. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 

 
Foreliggende dokumenter: 
2 1754_001 
3 4604_001 
4 0262_001 

 
 
Saksopplysninger 
Stian Rindahl og Marte Braseth søker om dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven i perioden 
2017. Søknaden gjelder transport av materialer i forbindelse med bygging av hytte ved 
Langvatnet i Fauske kommune. Transporten skal foregå langs opparbeidet traktorvei. 

Vurdering 
Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig 
behov for transport. Etter forskriftens §6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til 
kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke 
kan dekkes på annen måte. Kommunen er kjent med at det er opparbeidet traktorvei på denne 
strekninga, siste biten inn til hytta må materialene bæres.  
Det er her snakk om byggetillatelse som er vedlagt, søker har da hjemmel direkte i loven om 
transport på vinterføre av matrialer og utstyr samt arbeidsfolk. Søker overtok hytta nå i vår og 
har derfor ikke hatt mulighet til transport av nødvendig utstyr og materiell, så behovet for 
transport på barmark bør være veldig begrenset.  
Kommunen har fått henvendelser fra sauenæringa om at økt trafikk tidlig på sommeren er 
negativt for søyer med lam. I forhold til sauenæringa vil økt trafikk langs disse veiene har 
betydning. Søyer med lam oppholder seg langs disse veiene og økt trafikk vil medføre at de blir 
forstyrret. Søye og lam kan bli skremt fra hverandre. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli 
 
Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for 
transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk 
av traktor, eller andre større kjøretøyer. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier 
mv.  
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I tråd med prinsippet i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vil kommunen ha plikt til å 
hente inn en oversikt over traktorveier der tillatelsen skal gjelde.  
 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.  
 
Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
Begrunnelse 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av motorkjøretøy til transport etter traktorvei på Nordnes å 
være i strid med formålet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Forsommeren er ei sårbar tid for viltet, det er yngletid og økt trafikk vil føre til 
mere forstyrrelser. Ferdsel på godkjente traktorveier vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen 
med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Transporten vil omfatte kun godkjente 
traktorveier, med dette vil kjøring ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Kjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken da det foregår kun etter godkjente traktorveier. 
 

Vurdering 
Kommunen kan gi en midlertidig tillatelse med begrenset varighet, jf. annet ledd, rundskriv T-
6/09. Kommunen har vurdert søknaden i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 
12. Tillatelsen avgrenses til å gjelde for denne barmarksesongen og det begrenses til 8 turer pr 
år. 
Økt trafikk langs traktorveien tidlig på sommeren vil være negativt i forhold til viltet, det er 
yngletid og man bør begrense forstyrrelsen. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli. Siden 
det er direkte hjemlet i loven at man kan kjøre materialer med snøscooter når man har 
byggetillatelse så kan det ikke påregnes at det gis flere slike tillatelser i årene fremover. 
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Rådmannens innstilling 
Stian Rindahl og Marte Braseth gis dispensasjon etter § 6 i motorfedselsloven for kjøring av 
materialer og tyngre utstyr etter traktorvei som starter på bilveien ved Grytvikvatnet og går opp 
til kommunegrensen til Fauske kommune(se kart). Dispensasjonen gjelder fra 19. september til 
31. oktober 2017. Det begrenses til 8 turer for denne sesongen, det skal føres kjørebok. 
Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
 
 
 
Kart: 

 
 
 
 
 
Kjørebok: 
Tur Dato Underskrift 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
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Fra: Stian Rindahl (Stian.Rindahl@bama.no)
Sendt: 28.06.2017 13:26:36
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: 

Emne: FW: Atv i utmark!
Vedlegg: ATT03833 1.jpg;ATT51290 2.jpg;1754_001.pdf;4604_001.pdf;0262_001.pdf
Heia!
Søker tilatelse til å frakte matrialer opp til hytta på Langvatnet,
Samme tilatelse som jeg fikk i fjorJ
 
Ønsker for 2017
 
 
 
 
 
Denne trasen er jo en gammel traktorvei ifra Grytvikvatnet og opp til Langvatnet..
 
 
Håper på raskt å positivt svar:J
 
Frakting av matrialer til hyttebygging ved Langvatnet
 
 
 
Med vennlig hilsen
Stian Rindahl  |  Driftsjef  |  M: +47 90727657  |  E: sri@bama.no
BAMA Storkjøkken AS avd Bodø |  Klinkerveien 10, 8006 Bodø|   |  facebook.com/bamastorkjokken
 
                     

 
 
 
 

129



130



131



132



133



134



Saltdal kommune Arkiv: A10 

Arkivsaksnr: 2017/3136-1 

Saksbehandler:  Pål Viggo Mortensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 137/2017 19.09.2017 

Kommunestyre   
 

Overtagelse av Trollskogen barnehage 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Avtale Hero og Saltdal kommune 
2 Brev som følger avtale mellom Hero og Saltdal kommune 
3 Budsjett Trollskogen barnehage 2018 
4 Lønnsark Trollskogen barnehage 2018  

 
Saksopplysninger 
Trollskogen Barnehage ble opprettet av Hero i 2006 for å gi barnehagetilbud til barn i 
asylmottak. Saltdal kommune hadde da ikke full barnehagedekning. Tilbudet ble derfor utvidet, 
slik at Trollskogen Barnehage også tilbød plasser til øvrige barn bosatt i kommunen. I 
kommunestyresak  124/04  ble det vedtatt at barnehageplassene i Trollskogen Barnehage er en 
del av det totale barnehagetilbudet i kommunen.  
I 2009 ble det inngått en avtale mellom Hero og Saltdal kommune som regulerer videreføringen 
av barnehagen hvis asylmottaket til Hero ikke lenger skal driftes i Saltdal. Kommunen er 
lovpålagt å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser. Dette i henhold til barnehagelovens § 8, 2. 
Gjennom avtalen sikres kommunen en forutsigbarhet i videreføringen av dagens 
barnehagetilbud. Avtalen ble vedtatt i kommunestyresak 08/09. I kommunestyresak 20/13 
vedrørende samarbeidsavtaler med de private barnehagene ble avtalen fra 2009 innlemmet som 
en del av den øvrige samarbeidsavtalen med Hero.  
På bakgrunn av at det kommer færre asylsøkere til Norge har UDI sagt opp kontrakten fra 1. 
april 2017 med Hero sitt mottak på Rognan. Hero har kontaktet kommunen og henvist til 
avtalen. I avtalens punkt 4 står følgende: «Ved nedleggelse av mottaket, vil Saltdal kommune 
garantere for at kommunen, eller den Saltdal kommune ønsker skal stå for den videre drift, vil 
overta barnehagedriften og eiendommen». Videre står det i avtalens punkt 6 at ved kommunal 
overtakelse gjelder: 

1. Tomt og bygg inklusive inventar og utstyr overtas av Saltdal kommune med påhvilende restgjeld 
i Husbanken (beskrevet i brev av 20/2-09) ved tidspunkt for overtakelse og etter ordinære 
Husbankvilkår. 

2. Fullt personalansvar for de tilsatte i barnehagen. 
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Saltdal kommune må ta stilling til hvorvidt barnehagen skal videreføres i kommunal regi eller 
ved en annen privat aktør. Ved en kommunal overtakelse har man i dialog med Hero blitt enige 
om overtakelse ved årsskiftet. Hero vil drifte barnehagen inntil overtakelsestidspunktet. 

Vurdering 
Trollskogen barnehage: 
Trollskogen barnehage er i dag en 4. avdelings barnehage med 72 barnehageplasser. Disse 
fordeler seg pr i dag med 23 barn i alderen 1-2 år (hvert barn telles som to), og 22 barn i alderen 
3-6 år. Barnehagen har en stabil etterspørsel av plasser, og kommunen trenger tilbudet fremover. 
 
Grunnbemanningen i barnehagen ser ut som følger:  
 
Styrer     1 årsverk 
Pedagogiske ledere   4 årsverk 
Barn- og ungdomsarbeidere  6 årsverk 
Assistenter    2 årsverk  
Totalt fast ansatt i grunnbemanning     13 årsverk 
 
I tillegg har Trollskogen egen renholder i 66,67%. Totale faste årsverk i Trollskogen barnehage 
er 13,67%, som vil bli ansatt i Saltdal kommune ved overtakelse.  
 
Eiendommen til barnehagen er i avtalen gnr. 42, bnr.315. Eiendommen er i dag på 5,4 mål. I 
2009 måtte lokalene pusses opp for å tilfredsstille krav til permanent drift av barnehage og 
godkjenning av arbeidstilsynet. Dette innebar kjøp av eiendommen og flytting av driften til B-
fløyen som måtte pusses opp. Alternativet var å stenge og avvikle barnehagen i juni 2009. Styret 
i Hero godkjente byggingen under forutsetning av finansiering i Husbanken, og at det ble inngått 
en avtale med Saltdal kommune om overtakelse av barnehagen dersom Hero av ulike grunner 
ikke ville eller kunne fortsette driften. Hele lånet gikk til å sette eiendommen i stand til drift av 
barnehagen. Restgjelden på lånet er pr. september 2017 på kr. 13 942 962,-. En del av nybygget 
i barnehagen, uteareal og parkeringsplass ligger i dag utenfor grensen for eiendommen til 
barnehagen.  Disse områdene disponeres i dag av barnehagen, og deler er gjerdet inn av 
barnehagen. 
 
Økonomi ved kommunal overtakelse eller privat videreføring av barnehagen: 
Private barnehager har rett til kommunalt tilskudd til ordinær drift som skal dekke de kostnader 
som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. Ved fortsatt privat drift av 
Trollskogen barnehage ville aktøren som driver barnehagen hatt krav på et tilskudd fra Saltdal 
kommune på 7,843 millioner kr i 2018. Dette forutsatt at de har 23 små barn og 22 store barn.  
Ved en kommunal overtakelse kan man derfor ta utgangspunkt i beløpet på tilskuddet for 2018, 
og se om en kommunal overtakelse vil kunne skje innenfor rammer tilsvarende tilskuddet. De 
tre største økonomiske faktorene ved en kommunal overtakelse vil være drift av barnehagen som 
egen avdeling, finanskostnader ved kjøp av eiendommen, og ansettelse av renholder. 
Renholdere i kommunen er ansatt under bygningsforvaltning. Utgiftene ved ansettelse av 
rengjører vil derfor belastes dette budsjettet, og ikke bli en del av budsjettet for drift av 
barnehagen.  
Drift av barnehagen: 
Sum netto kostnad på budsjettet viser samtlige kostnader for driften fratrukket inntektene. En 
god beregning for hvordan en kommunal overtakelse av Trollskogen vil påvirke driftskostnader 
i kommunen er derfor å se på sum netto kostnader. Det er utarbeidet et foreløpig budsjett for 
Trollskogen barnehage i 2018 med kommunal overtakelse (Jfr. Vedlegg). Rognan barnehage 
kan brukes som sammenligningsgrunnlag for en kommunal overtakelse av Trollskogen 
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barnehage da den også er en 4 avdelings barnehage. Ved kommunal overtakelse av Trollskogen 
forutsettes det at driften videreføres med tilsvarende rammer som for de øvrige kommunale 
barnehagene. Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i sammenlignbare kostnader i Rognan 
barnehage, samt informasjon fra regnskap og budsjett for tidligere år til Trollskogen barnehage. 
Lønnskostnader er budsjettert med utgangspunkt i gjennomsnittskostnadene ved tilsvarende 
stillinger i Rognan barnehage. Lønnsnivået i Rognan barnehage vil generelt være noe høyere 
enn i Trollskogen, da de ansatte der har høyere ansenitet. Driftskostnadene i budsjettet er satt 
med utgangspunkt i budsjettarbeid 2018 for Rognan barnehage, og korrigeringer med 
informasjon fra regnskap/budsjett fra tidligere år i Trollskogen. Eksempler på slike korrigeringer 
er avskrivninger, elektrisitet, kommunale avgifter og andre kostnader som er spesifikke for 
Trollskogen barnehage, og derfor ikke direkte sammenlignbare.  Budsjettet for Trollskogen 
barnehage 2018 ved en kommunal overtakelse viser forventede inntekter på 1,507 millioner, og 
utgifter på 8,743 millioner. Dette gir sum netto kostnad på 7,236 millioner.  I budsjettet til 
Trollskogen barnehage utgjør avskrivninger 0,395 millioner av utgiftene. Dette er ikke en reell 
utgift, og har en motpost på inntekter i fellesområdet. Til sammenligning har Rognan barnehage 
avskrivninger på kr. 142 000,-. 
 
Finanskostnader:  
Ved beregning av finanskostnader er det tatt utgangspunkt i at kommunen innfrir hovedstolen på 
Hero sitt lån ved overtakelsestidspunkt 01.01.2018 med et låneopptak. Hovedstolen (restgjeld på 
lånet) vil være på ca. 13,802 millioner. Et nytt lån for tilsvarende beløp er simulert med serielån, 
flytende rente p.t, halvårlig betalingsfrekvens, og 20 års løpetid. Rentekostnadene vil på et slik 
lån variere utover løpetiden, men et gjennomsnittlig årlig estimat på rentekostnadene er 0,17 
millioner. 
 
Renholder:  
Kostnader ved renholder er beregnet med utgangspunkt for sammenlignbar lønn og stilling i 
Rognan barnehage. I tillegg er det lagt inn kostnader for ferievikar i 5 uker, og tatt høyde for et 
sykevikarbehov for 5%. Dette gir en netto kostnad på 0,416 millioner.  
 
Estimerte årlige kostnader ved en kommunal overtakelse:  
 
Drift av barnehage 7,236 millioner 
Finanskostnader 0,170 millioner 
Renholder  0,416 millioner 
Totalt    7,822 millioner  
 
 
Tilskudd for en privat videreføring av driften vil utgjøre 7.843 millioner. Med korrigeringer for 
et høyere lønnsnivå i beregningsgrunnlaget på lønnskostnader for Rognan barnehage, høyere 
avskrivninger og andre justeringer er konklusjonen at en kommunal overtakelse av Trollskogen 
Barnehage kan dekkes innenfor tilsvarende ramme som vil bli utbetalt til en ekstern aktør ved 
videre privat drift av barnehagen. En kommunal overtakelse vil derfor ikke gi noe ytterligere 
økonomisk press på driftsnivået i kommunen.  
 

Konklusjon 
En kommunal overtakelse av barnehagen vil dekkes innenfor rammen som utbetales av tilskudd 
for privat drift. Det medfører dermed ikke noe ytterligere press på kommunens driftsutgifter og 
aktivitet. Ved en kommunal overtakelse vil kommunen få bedre kontroll og forutsigbarhet på 
barnehagen som er en del av det totale tilbudet som gjør at kommunen opprettholder det 
lovpålagte kravet om full barnehagedekning. Det er en fordel for kommunen at en så stor del av 
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barnehagetilbudet blir lagt inn under kommunal drift og kontroll. Dette gir også et bedre 
grunnlag for planlegging og videre forvaltning av det totale barnehagetilbudet i kommunen. En 
kommunal overtakelse sikres best og enklest ved at Trollskogen innlemmes på lik linje med de 
øvrige kommunale barnehagene. I henhold til kontrakten med Hero om kommunal overtakelse 
innebærer dette at personalet med fast arbeid i Trollskogen får tilbud om ansettelse i Saltdal 
kommune på lik linje med øvrige ansatte i barnehager i kommunen. Tomt, bygg, inventar og 
utstyr kjøpes med pris som tilsvarer restgjelden som Hero har på lånet i Husbanken ved 
overtakelsestidspunktet. Arealet som i dag disponeres av barnehagen, men ligger utenfor 
eiendommen må innlemmes i tomten. Dette er en del av dagens drift i barnehagen, og hører 
naturlig til i eiendommen. Det må gjøres en fradeling av et tilleggsareal slik at hele 
bygningsmassen til Trollskogen barnheage samt uteområde, og parkeringsplass blir liggende på 
eiendommen forut kommunal overtakelse. Overtakelsestidspunktet settes til den 01.01.2018. 
Kjøpet finansieres gjennom låneopptak. Saltdal kommune er på Robek-listen, og låneopptak 
forutsetter derfor godkjenning av Fylkesmannen i Nordland.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Saltdal kommune overtar Trollskogen barnehage fra Hero Norge AS og viderefører 

tilbudet i kommunal drift med virkning fra den 01.01.2018. Navnet på barnehagen skal 
være Trollskogen barnehage. 

2. Saltdal kommune overtar fullt personalansvar for tilsatte som jobber i Rognan 
Trollskogen Barnehage AS med virkning fra den 01.01.2018. 

3. Kommunestyret vedtar låneopptak maksimalt opp til kr 15 millioner til finansiering av 
tomtekjøp, bygg inklusive inventar og utstyr for eiendommen i henhold til avtalen med 
Hero datert den 19.07.09. Det forutsettes godkjenning av fylkesmannen før opptak av 
lånet.  

4. Det forutsettes at eiendommen inkluderer arealet som bygningsmassen til Trollskogen 
barnehage står på, uteareal som disponeres i dag av barnehagen, samt at parkeringsplass 
er en del av eiendommen, og overdras til kommunen på lik linje med øvrig eiendom i 
henhold til vilkårene i avtalen.   
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8. september 2017 kl 08.23 - Side 1

Saltdal Konsekvensjusteringsrapport: Trollskogen barnehage

2306  Trollskogen barnehage

Konto Beskrivelse Regnskap
2016

Budsjett
2017

Lønnsendrin
ger

Korreksjoner Sum 2018 Prisjustert
2018

2306 Ansvar: Trollskogen barnehage (2306) Trollskogen barnehage

1.10100.201.0 Fast lønn 0 0 5 769 479 0 5 769 479 5 769 479

1.10104.201.0 Faste tillegg - fast ansatte 0 0 0 0 0 0

1.10200.201.0 Lønn vikarer 0 0 0 39 000 39 000 39 000

1.10201.201.0 Lønn sykevikarer 0 0 0 76 000 76 000 76 000

1.10202.201.0 Lønn vikar fødselspermisjon 0 0 0 0 0 0

1.10203.201.0 Ferievikarer 0 0 0 137 000 137 000 137 000

1.10204.201.0 Tariffbestemte tillegg, vikarer 0 0 0 0 0 0

1.10300.201.0 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0

1.10300.211.0 Lønn ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0

1.10400.201.0 Lønn overtid 0 0 0 0 0 0

1.10507.201.0 Andre oppdr/godtgj. 0 0 0 0 0 0

1.10803.201.0 Møtegodtgjørelse 0 0 0 0 0 0

1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 0 0 1 309 672 0 1 309 672 1 309 672

1.10900.211.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 0 0 0 0 0 0

1.10901.201.0 Pensjonsinnskudd, ordfører 0 0 0 0 0 0

1.10901.211.0 Pensjonsinnskudd, ordfører 0 0 0 0 0 0

1.10905.201.0 Trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0 0 0 0

1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift 0 0 361 036 0 361 036 361 036

1.10990.211.0 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 0 0

1.11000.201.0 Kontormateriell 0 0 0 10 000 10 000 10 000

1.11001.201.0 Utgifter papir/toner 0 0 0 8 000 8 000 8 000

1.11002.201.0 Abonnement aviser/tidsskrifter 0 0 0 2 000 2 000 2 000

1.11003.201.0 Faglitteratur 0 0 0 2 000 2 000 2 000

1.11100.201.0 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 0 0 0 4 000 4 000 4 000

1.11150.201.0 Matvarer 0 0 0 175 000 175 000 175 000

1.11200.201.0 Drifts-/forbruksmateriell 0 0 0 35 000 35 000 35 000

1.11201.201.0 Arbeidstøy/verneutstyr 0 0 0 19 000 19 000 19 000

1.11202.201.0 Velferdstiltak 0 0 0 5 000 5 000 5 000

1.11206.201.0 Forbruksmateriell renhold 0 0 0 30 000 30 000 30 000

1.11300.201.0 Telefonutgifter 0 0 0 2 000 2 000 2 000
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8. september 2017 kl 08.23 - Side 2

Saltdal Konsekvensjusteringsrapport: Trollskogen barnehage

2306  Trollskogen barnehage

Konto Beskrivelse Regnskap
2016

Budsjett
2017

Lønnsendrin
ger

Korreksjoner Sum 2018 Prisjustert
2018

1.11304.201.0 Kommunikasjon systemleverandør 0 0 0 0 0 0

1.11500.201.0 Kursavgifter / kursopphold 0 0 0 20 000 20 000 20 000

1.11600.201.0 Reise- og kostgodtgjørelse 0 0 0 5 000 5 000 5 000

1.11650.201.0 Telefongodtgjørelse 0 0 0 3 000 3 000 3 000

1.11656.201.0 Andre oppg. pl. godtgjørelser 0 0 0 0 0 0

1.11702.201.0 Ekskursjoner 0 0 0 16 000 16 000 16 000

1.11703.201.0 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 0 0 0 5 000 5 000 5 000

1.11800.201.0 Strømutgifter 0 0 0 150 000 150 000 150 000

1.11802.201.0 Biovarme 0 0 0 0 0 0

1.11850.201.0 Forsikringspremier 0 0 0 10 000 10 000 10 000

1.11952.221.0 Lisens programvare 0 0 0 12 000 12 000 12 000

1.11955.201.0 Kommunale eiendomsgebyr 0 0 0 23 750 23 750 23 750

1.12000.201.0 Inventar og utstyr 0 0 0 67 000 67 000 67 000

1.12300.201.0 Byggtjenester, vedlikehold 0 0 0 0 0 0

1.12400.201.0 Service/reparasjon kontormaskiner 0 0 0 0 0 0

1.12500.201.0 Materialer til vedlikehold 0 0 0 0 0 0

1.14290.201.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 0 53 000 53 000 53 000

1.15002.201.0 Forsinkelsesrenter 0 0 0 0 0 0

1.15900.201.0 Avskrivninger 0 0 0 395 000 395 000 395 000

1.16001.201.0 Foreldrebetaling 0 0 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000

1.16002.201.0 Betalt for kost 0 0 0 -145 000 -145 000 -145 000

1.16204.201.0 Kostpenger ansatte 0 0 0 -30 000 -30 000 -30 000

1.16301.201.0 Fakturerte leieinntekter 0 0 0 0 0 0

1.16900.201.0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0

1.17001.201.0 Refusjon fra Nav 0 0 0 0 0 0

1.17007.201.0 Fakturerte refusjonskrav stat 0 0 0 0 0 0

1.17100.201.0 Refusjon sykepenger 0 0 0 -79 000 -79 000 -79 000

1.17290.201.0 Kompensert mva drift 0 0 0 -53 000 -53 000 -53 000

1.17700.201.0 Refusjon fra andre 0 0 0 0 0 0

1.19500.201.0 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0
-
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8. september 2017 kl 08.23 - Side 3

Saltdal Konsekvensjusteringsrapport: Trollskogen barnehage

2306  Trollskogen barnehage

Konto Beskrivelse Regnskap
2016

Budsjett
2017

Lønnsendrin
ger

Korreksjoner Sum 2018 Prisjustert
2018

Sum netto 2306 0 0 7 440 187 -203 250 7 236 937 7 236 937

1.10300.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 10.57
Avventer tilbakemelding med tall hentet for Trollskogen

1.10300.211.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 4. september 2017 kl 15.34
Spesialpedagogisk ressurs som er innvilget. Jfr. mail fra Ann elin den 30. august. Har ikke lagt det inn i lønnsark, da påvirkning på årsverk må avklares (er det innbaket i 13 årsverk) eller er
det en prosjektfinansiert stilling som skal kompenseres med tilsvarende inntekt.
 
Nytt notat: satt i kr. 0 etter dialog med RS. Dette vil gå i 0,- i budsjettet grunn inntektsføring tilsvarende kostnad. Inntekten ligger allerede i annen budsjettpost. Pass på å få lik praksis på alle
barnehagene.

1.11000.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.46
Likt Rognan barnehage

1.11001.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.46
Likt Rognan Barnehage

1.11002.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage. Ble justert ned med kr. 10 000 i Rognan barnehage fra 2017 til 2018.

1.11003.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11100.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan Barnehage

1.11150.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.53
Hentet fra e-post den 30. august fra Ann-Elin

1.11200.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11201.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan Barnehage

1.11202.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan Barnehage

1.11206.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11300.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11500.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11600.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barmehage

1.11650.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11702.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage
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Konto Beskrivelse Regnskap
2016

Budsjett
2017

Lønnsendrin
ger

Korreksjoner Sum 2018 Prisjustert
2018

1.11703.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 13.56
Likt Rognan barnehage

1.11800.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 10.57
Sjekk regnskap Trollskogen

1.11800.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.05
Tatt fra budsjett 2017 for Trollskogen barnehage fra Hero. I 2016 lå kostnaden i regnskapet på ca. kr. 142 000,- og for 2015 lå den på ca. kr. 148 000,-.

1.11850.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.05
Likt Rognan barnehage

1.11952.221.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 8. september 2017 kl 08.23
Likt Rognan barnehage, My kid programvare

1.11955.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 10.57
hent fra faktura i regnskap på Visa

1.11955.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.19
Hentet fra faktura for 2017 periode 2 x 4 perioder

1.12000.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.28
Likt Rognan barnehage

1.14290.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Sjekk nøyere beregningsgrunnlag

1.14290.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.28
Likt Rognan barnehage

1.15900.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Se nærmere på

1.15900.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.28
Hentet fra regnskap og budsjett fra Hero for Trollskogen barnehage. Til sammenligning har Rognan barnehage kr. 142 000,- i årlige avskrivninger. Differansen er da på kr. 253 000,-.

1.16001.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Vent på tilbakemelding

1.16001.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.28
Hentet fra e-post den 30. august fra Ann-Elin.

1.16002.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Avvent tilbakemelding

1.16002.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.29
Hentet fra e-post Ann Elin den 30. august.

1.16204.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Hør med Wenche

1.16204.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.31
Hentet fra e-post den 30. august fra Ann-Elin

1.16900.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Avvent tilbakemelding. Og Sjekk hva som ligger i grunnlaget
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Konto Beskrivelse Regnskap
2016

Budsjett
2017

Lønnsendrin
ger

Korreksjoner Sum 2018 Prisjustert
2018

1.17100.201.0 (Lønnsendringer) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 11.09
Sjekk grunnlag spesifikt for Trollskogen

1.17100.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.53
Likt Rognan barnehage

1.17290.201.0 (Korreksjoner) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 3. september 2017 kl 14.53
Likt Rognan barnehage

- Sum inntekter 0 0 0 -1 507 000 -1 507 000 -1 507 000

- Sum utgifter 0 0 7 440 187 1 303 750 8 743 937 8 743 937

- Sum netto 0 0 7 440 187 -203 250 7 236 937 7 236 937
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Konto Beskrivelse Id Navn Pensjonsor
dning

Stilli
ngs

pros
ent

Varig
het

Årslønnsgr
unnlag

Lønnsendri
ng

Funksjonsti
llegg

Andre
tillegg

Feriepenge
r

Årslønn
2018

Pensjon Arbeidsgiv
eravgift

Sum
lønnsutgift

er

2306 Ansvar: Trollskogen barnehage (2306) Trollskogen barnehage

1.10300.211.0 Lønn ekstrahjelp 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10100.201.0 Fast lønn Assistent 1 100 12 391 200 0 0 0 42 430 353 585 0 0 396 015

1.10100.201.0 Fast lønn Assistent 2 100 12 391 200 0 0 0 42 430 353 585 0 0 396 015

1.10100.201.0
Fast lønn Barne og

ungdoms
arb 4

100 12 407 200 0 0 0 44 166 368 047 0 0 412 213

1.10100.201.0
Fast lønn Barne og

ungdoms
arb 5

100 12 407 200 0 0 0 44 166 368 047 0 0 412 213

1.10100.201.0
Fast lønn Barne og

ungdoms
arb 6

100 12 407 200 0 0 0 44 166 368 047 0 0 412 213

1.10100.201.0
Fast lønn Pedagogisk

leder 1
100 12 467 950 0 5 000 15 000 52 924 441 032 0 0 493 956

1.10100.201.0
Fast lønn Pedagogisk

leder 2
100 12 467 950 0 0 15 000 52 381 436 512 0 0 488 893

1.10100.201.0
Fast lønn Pedagogisk

leder 3
100 12 467 950 0 0 15 000 52 381 436 512 0 0 488 893

1.10100.201.0
Fast lønn Pedagogisk

leder 4
100 12 467 950 0 0 15 000 52 381 436 512 0 0 488 893

1.10100.201.0 Fast lønn Styrer 100 12 536 928 0 0 0 58 236 485 300 0 0 543 536

1.10100.201.0
Fast lønn barne og

ungdoms
arb 1

100 12 407 200 0 0 0 44 166 368 047 0 0 412 213

1.10100.201.0
Fast lønn barne og

ungdoms
arb 2

100 12 407 200 0 0 0 44 166 368 047 0 0 412 213

1.10100.201.0
Fast lønn barne og

ungdoms
arb 3

100 12 407 200 0 0 0 44 166 368 047 0 0 412 213

-

Sum netto 2306
- - -

1
300

- -

0 5 000 60 000 618 159 5 151 320 0 0 5 769 479

-

Årsverkseffekt 2306
- - -

1
300

- - - - - - - - - -

1.10100.201.0 (Pedagogisk leder 1) Pål Viggo Mortensen (840pvm) - 24. august 2017 kl 10.23
Funksjonstillegg som styrers stedsfortreder
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Konto Beskrivelse Id Navn Pensjonsor
dning

Stilli
ngs

pros
ent

Varig
het

Årslønnsgr
unnlag

Lønnsendri
ng

Funksjonsti
llegg

Andre
tillegg

Feriepenge
r

Årslønn
2018

Pensjon Arbeidsgiv
eravgift

Sum
lønnsutgift

er

-

Sum netto 0 0 0 1
300

0 0 0 5 000 60 000 618 159 5 151 320 0 0 5 769 479

-

Årsverkseffekt 0 0 0 1
300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Saltdal kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2017/2065-6 

Saksbehandler:  Pål Viggo Mortensen  

 

 
Saksframlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 138/2017 19.09.2017 

Kommunestyre   
 

Økonomirapport 2. tertial 2017 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Tertialrapport -  samlet vedlegg fra samhandlingsområdene og fellestjenester 

 
Vedlegget består av: 
 Rapport fra fellestjenester 
 Rapporter fra oppvekst og kultur for underliggende virksomheter 
 Rapport fra Helse og omsorg med underliggende virksomheter 
 Rapport fra tekniske tjenester med underliggende virksomheter 

 
Saken bakgrunn: 
Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt 
kommunestyrets vedtak i sak 143/16 hvor det er vedtatt tertialvis rapportering til 
kommunestyret. Rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret 
som viser utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet.  
Det rapporteres først på drift med fokus på hvert av samhandlingsområdene og til sist en 
oversikt over fremdriften i investeringene. Rapporten avsluttes med en prognose på forventet 
resultat ved årets slutt.   
Tabellene i denne rapporten viser en analyse av regnskapet. Det vil derfor være avvik mellom 
vedleggene som har utgangspunkt i uttrekk fra det ubehandlede regnskapet. Justeringer i 
refusjon sykepenger og pensjon vil derfor medføre store avvik mellom tabellene i denne 
rapporten og vedleggene.   
 
Drift 
Oppsummering av samhandlingsområdene rapporterer med underliggende virksomheter: 
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Fellestjenester (sentraladministrasjonen) 

Politisk nivå
Administrasjon og fellesutgift 
Diverse tilskudd og tiltak
Sum Fellestjenester

Virksomhet Årsresultat 2016 Prognosse 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap Rådmannens årsprognose

1 546 000 0 4 983 000 4 672 000 311 000
-1 665 000 0 21 798 000 24 481 000 -2 683 000

72 000 0 5 422 000 5 210 000 212 000
-47 000 0 32 203 000 34 363 000 -2 160 000  

Fastlønn og sos. Utgifter
Vikarutgifter og refusjoner 
Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer
Inntekter eks. refusjoner
Sum Fellestjenester

Kontogruppe Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett

-1 319 000

-47 000

0
0
0
0

Forventet årsregnskap Rådmannens årsprognose

-864 000
-62 000
758 000

564 000
-269 000

0 15 864 000
0
0
0

0
327 000

2 536 000

1 145 000
411 000

-330 000
535 000

2 001 000
7 795 000

330 000
-208 000
535 000

-1 743 0006 052 000
8 403 000
-979 000

32 203 000

15 453 000

9 783 000
-847 000
-874 000

-1 380 000
-105 000

-2 160 000  
 
 
Gjennomføring av politiske vedtak 
Fellestjenester har to politiske saker til gjennomføring. I kommunestyresak 126/16 og 
budsjettvedtaket i desember 2016 ble det bestem å utvide årlig inntak av lærlinger med 4 
plasser. Prosessen for inntak av lærlinger i forhold til vedtaket er gjennomført og lærlingene er 
tatt inn.  
Fellestjenester har et forpliktende vedtak med sparing og effektivisering (Jfr. OU-prosessen) på 
1,2 millioner. Det tas sike på å effektuere tiltaket i løpet av året.  
Økonomi 
Økonomiavdelingen har hatt ekstra behov for overtid i forbindelse med innføringen av nytt 
økonomisystem. Avdelingen har også hatt en vakant stilling gjennom året, men den ble besatt i 
august. På andre utgifter er det størst merforbruk på porto, annonser, kursavgifter, 
forsikringspremie, og driftsavtaler.  Som følge av problemer med digitale forsendelser med KS 
Svarut har man sendt brev pr. post i sommer. Dette er nå i orden slik at portoforbruket forventes 
å gå ned. Enkelte inntekter kommer først senere på året. På nåværende tidspunkt er det ikke 
kjente større utgifter som ikke tilsier at man skal komme i balanse på årets slutt. Det fordrer 
uansett streng budsjettdisiplin i forhold til forbruk av driftsutgifter. I tillegg har man 
effektiviseringskravet i forpliktende plan. Leder forventer balanse ved årets slutt, men 
prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 2,160 millioner.  
Sykefravær/Personal 
Ut fra kjennskap til sykefravær knyttet til fellestjenester er det ett tilfelle av langtidsfravær. 
Annet fravær er begrenset til korttidsfravær uten større omfang. Det er gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse som nå er av avsluttet. Ny kommunalleder for Oppvekst og kultur er 
tilsatt og tiltrådte stillingen den 05. august.  
 
 Oppvekst og kultur: 

Felles oppvekst og kultur
Barnehagene
Rognan barneskole
Rognan ungdomsskole
Røkland skole
Flyktningekontoret
Kultur
Sum Oppvekst og kultur *

Rådmannens årsprognoseVirksomhet Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap

42 000 0 31 399 000 32 218 000 -819 000
-3 512 000 -1 500 000 5 351 000 5 726 000 -375 000

-214 000 0 10 757 000 10 844 000 -87 000
1 507 000 0 23 183 000 22 588 000 595 000

-1 453 000 -700 000 7 386 000 10 112 000 -2 726 000
-1 958 000 0 11 541 000 11 601 000 -60 000

-5 105 000 -2 200 000 97 504 000 101 441 000 -3 937 000
483 000 0 7 887 000 8 352 000 -465 000

 

Fastlønn og sos. Utgifter
Vikarutgifter og refusjoner 
Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer
Inntekter eks. refusjoner
Sum Oppvekst og kultur

Rådmannens årsprognoseKontogruppe Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap

1 068 000 0 -273 000 -849 000 576 000
534 000 0 84 101 000 84 036 000 65 000

138 000 0 2 740 000 4 959 000 -2 219 000
405 000 0 1 646 000 689 000 957 000

-5 105 000 -2 200 000 97 504 000 101 441 000 -3 937 000
49 000 0 -24 780 000 -26 138 000 1 358 000

-4 346 000 0 16 634 000 17 299 000 -665 000
-2 953 000 0 17 436 000 21 445 000 -4 009 000
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Gjennomføring av politiske vedtak: 
Effektivisering kultur: Kultur har et forpliktende vedtak på å ta ned driften med kr. 745 000,-. 
Den 8. februar vedtok kommunestyret at kr. 650 000,- tas inn ved en kombinasjon av reduksjon i 
driftsmidler på ulike ansvarsområder og reduksjon av årsverk i virksomhetsområdet. Dette 
fordeler seg som følger Biblioteket kr. 35 000,-. Barn og unge (ekskursjoner) kr. 25 000,-. 
Røkland Ungdomsklubb kr. 40 000,-. Distriktsmusiker (kulturskolen) kr. 100 000,-. Reduksjon i 
årsverk kr. 450 000,-. De resterende kr. 95 000,- som ikke dekkes innenfor virksomhetsområdet 
kultur overføres innsparingstiltaket effektivisering av skoler og barnehager. Vedtaket er dermed 
effektuert. 
Kulturminneplan: Innledende møte med selskapet som skal lede dette arbeidet ble gjennomført i 
august. Videre arbeid og oppfølging skjer fortløpende.   
UKM fylkesmønstring 2018: Det er undertegnet en samarbeidsavtale mellom Nordland 
fylkeskommune og Saltdal kommune. Utover høsten vil det være månedlige samarbeidsmøter, 
og disse vil intensiveres utover vinteren 2018. Internt er planleggingen også i gang. 
Utviklingsprogram i endringsledelse for ledere i oppvekst og kultur: Utviklingsprogram i 
endringsledelse for ledere i oppvekst og kultur er igangsatt. Bedriftskompetanse har fått 
oppdraget og etter avtale med Saltdal kommune igangsettes prosesser for gjennomføring. Med 
utgangspunkt i utviklingsprogrammet skal også vedtak om effektivisering og innsparing innen 
oppvekst og kultur effektueres.   
Effektivisering skoler og barnehager: Det vises til OU-prosessen. Nye PPT og reduksjon i 
spes.ped og logoped skulle forvente å gi en besparelse på 1 525 000,- Vedtaket ble evaluert i sak 
83/16 og her ble det besluttet at innsparingskravet ikke var realistisk. Det må derfor fremmes 
andre tiltak for å nå målet om besparelser i henhold til forpliktende plan. Prosessen med å finne 
andre tiltak har vært iverksatt i løpet av første tertial 2017. Det er planlagt at resultatet av dette 
vil fremmes som et politisk vedtak i løpet av 2. halvår 2017. Tiltaket er derfor i prosess, men 
ikke effektuert.    
 
Økonomi 
Oppvekst og kultur har hatt lederskifte, og flere av oppgavene har vært satt på vent i påvente av 
at ny leder var på plass i august. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet 
merforbruk på ca. 3,9 millioner.  
 
Felles oppvekst og kultur 
Kommunen har fått tilskuddsmidler fra KS for å gjennomføre en kartlegging i skole og 
barnehager etter vedtaket om å vurdere andre besparelser enn PPT/spes.ped. Arbeidet settes i 
gang fra høsten men kan ikke forventes å gi effekt i 2017. Leder forventer et merforbruk på 1,5 
millioner ved slutten av budsjettåret.   Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet 
merforbruk på 0,375 millioner 
Barnehagene 
Merforbruket som fremgår av regnskapet skyldes blant annet at tilskudd til private barnehager 
utbetales kvartalsvis. Dette gir et negativt avvik på posten for andre utgifter og overføringer, og 
forventes å være i balanse ved årets slutt. Videre fordeler innkjøp seg ujevnt, og dette gir et 
merforbruk på driftsutgifter 2. tertial i forhold til periodiseringen av de budsjetterte kostnadene. 
Leder melder om et forventet resultat i balanse ved årets slutt. Prognose/framskrevet 
regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 0,819 millioner. 
 
Skolene 
Det er vanskelig å forutse utgifter knyttet til introduksjonsprogrammet. Merforbruket i 
regnskapet pr. 2. tertial skyldes i stor grad periodisering og forsinkelser i inntekter som vil jevne 
seg ut over året. Rognan barneskole har også noe økte utgifter til særskilt norskopplæring for 
bosatte flyktningbarn. Ved manglede tilførsel av ekstra midler for dette kan det få betydning for 
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virksomhetens resultat ved budsjettårets slutt. Skolene oppgir merforbruk knyttet til lønn. 
Merforbruket skyldes i stor grad manglende refusjon fra andre kommuner knyttet til fosterhjem. 
Skolene har søkt om å få dekt utgifter fra skolesjefens pott for tilrettelegging for elever. Pr 
utgangen av august er det ikke foretatt en gjennomgang og eventuell fordeling av rammene. 
Leder melder om forventet balanse ved årets slutt, men med usikkerhet rundt den økonomiske 
situasjonen for voksenopplæringen på Røkland skole. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse 
viser et forventet mindreforbruk totalt for skolene på 0,4480 millioner 
Flyktningkontoret 
Merforbruket til flyktningkontoret knytter seg til postene annen lønn, driftsutgifter og 
sosialhjelp.  Merforbruket på driftsutgifter skyldes flere faktorer, men økt bruk av tolketjenester 
samt kostnader til leie av lokaler utgjør en stor del av merforbruket. Merforbruk av sosialhjelp 
skyldes at det er et høyt antall flyktninger i kommunen. Familiesammensetningene gjør at 
mange har behov for supplerende sosialhjelp. Flyktningene mottar også sosialhjelp i påvente av 
intro. Det medfører at tallene for sosialhjelp øker.  Flyktningene har i henhold til 
introduksjonsloven rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogrammet. Saltdal kommune skal 
bosette 20 personer, av disse vil 13 ha rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogrammet. 
Dette vil føre til at antallet på introduksjonsprogrammet vil stige, og samtidig lønnsutgiftene. 
Leder melder om at merforbruket for tredje tertial vil vedvare og gjenspeile prognosen for resten 
av 2017. Det forventes et merforbruk på introduksjonsstønad på 2,5 million, et merforbruk på 
sosialhjelp på 1,1 million. Samt et merforbruk på driftsutgifter på om lag 400 000. 
Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 2,7 millioner. 
 
Kultur 
Merforbruket i regnskapet for 2. tertial skyldes i hovedsak periodiseringer av inntekter som vil 
jevnes ut gjennom året. Det er også enkelte årlige engangskostnader som blir belastet regnskapet 
i starten av året. Det jobbes for at både lønn- og driftsutgifter vil være i nært balanse ved slutten 
av året. Leder melder om forventet balanse i regnskapet ved årets slutt. Prognose/framskrevet 
regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 0,465 millioner 
 
Sykefravær/Personal 
Det er noe langtidsfravær i alle barnehagene der styrerne følger opp sykemeldte i forhold til 
plan. Det jobbes kontinuerlig med HMS og sykefravær i barnehagene. Det meldes om 
utfordringer med å skaffe kvalifiserte pedagoger i barnehagene framover, og et mulig tiltak kan 
være noe økonomisk støtte til videreutdanning av barne- og ungdomsarbeidere. Både 
barnehagene og skolene melder om medarbeidere som er langtidssykemeldte. Det meldes om 
lite sykefravær som er arbeidsrelaterte. Gjennomføringen av innsparingstiltakene på kultur har 
medført at virksomhetsområdet har mindre kapasitet enn tidligere. Reduserte rammer for 
virksomheten gjør det utfordrende for personalet å stadige måtte stå i forventningspresset rettet 
mot virksomhetsområdet. En av styrerne har startet på styrerutdanninga i august. Rektor på 
Rognan barneskole og Rognan ungdomsskole har startet rektorutdanninga i august. I Saltdal har 
4 lærere søkt om og fått plass på videreutdanning.   
 
Helse og omsorg 

Helse
Nav
Omsorg
Stab helse og omsorg
Sum Helse og omsorg 

Rådmannens årsprognoseVirksomhet Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap

1 664 000 1 000 000 11 405 000 8 882 000 2 523 000
3 719 000 3 000 000 39 173 000 34 909 000 4 264 000

-566 000 0 1 728 000 2 062 000 -334 000
-9 866 000 -7 000 000 139 777 000 149 833 000 -10 056 000

-5 049 000 -3 000 000 192 083 000 195 686 000 -3 603 000  
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Fastlønn og sos. Utgifter
Vikarutgifter og refusjoner 
Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer
Inntekter eks. refusjoner
Sum Helse og omsorg

Rådmannens årsprognoseKontogruppe Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap

1 518 000 0 6 373 000 7 361 000 -988 000
-801 000 0 174 415 000 175 138 000 -723 000

-298 000 0 7 263 000 7 225 000 38 000
-1 747 000 0 2 646 000 5 592 000 -2 946 000

-6 989 000 0 22 633 000 20 624 000 2 009 000
844 000 0 25 635 000 24 488 000 1 147 000

-5 049 000 -30 000 000 192 083 000 195 686 000 -3 603 000
2 424 000 0 -46 882 000 -44 742 000 -2 140 000

 
 
Gjennomføring av politiske vedtak 
Kostnadsreduserende tiltak i helse- og omsorg 2017: Samhandlingsområdet følger prosessplan og en la 
frem konkrete tiltak for Helse- og omsorgsutvalget den 5. september 2017 for å nå målet med å 
redusere betydelige kostnader i samhandlingsområdet. Arbeidet er gjennomført med involvering av 
virksomhetsledere, avdelingsledere og HMS grupper på de enkelte ansvarsområder. HTV og HVO er 
også involvert i prosessen. 
 
Nedtrekk i Barnevernet: Nedtrekket på kr. 250.000,- ble behandlet i Helse og omsorgsutvalget den 28. 
mars, med vedtak om å utrede alternative nedtrekk innenfor helse- og omsorgtjenesten. Vedtaket 
følges opp i pågående prosessplan for nedtrekk, og man vil ta nedtrekket på andre områder. 
 
Interkommunalt legevaktsamarbeid: Kommunestyret vedtok i møte 21. juni at «Forhandlingsutvalget 
gjenopptar forhandlingene med Sørfold kommune og Fauske kommune med sikte på å etablere 
samarbeidsavtale på interkommunalt legevaktsamarbeid. Fremforhandlet avtale legges frem for politisk 
behandling. Målet for samarbeidet er en robust og kostnadseffektiv legevakt for alle tre 
samarbeidskommuner, basert på en tjenlig og brukervennlig fordeling av tid til egen legevakt/felles 
legevakt i deler av døgnet». Med bakgrunn i vedtaket er det grunnlag for å gjenoppta forhandlingene 
med Fauske og Sørfold. Første møte er satt til fredag 8. september. 
 

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2017: Saken ble behandlet i kommunestyret den 08. 
februar. Saltdal kommune følger statens veiledende satser.  
 
Veiledende nødhjelpsnorm: Saken ble behandlet i UHO den 30. mai.  
 
Hesteskoen 11: Enheten skal etter vedtak nedlegges. Dette har vist seg å være en tidkrevende og 
omfattende oppgave. To beboere er klar for flytting til andre omsorg-tilbud, men dette har vist seg å 
være meget utfordrende. Den ene leiligheten i Hesteskoen 11 har blitt brukt til barneavlastning på 
grunn av akutt behov. Det er ikke dekning for dette tilbudet i budsjettet, noe som gjør 
økonomistyringen i Hesteskoen som helhet meget utfordrende. 
 
Reduksjon kjøp av private tjenester: Vedtak om å redusere kjøp av private tjenester for særlig krevende 
brukere har vist seg ikke gjennomførbart. Man har i perioden ikke funnet en egnet løsning for å kunne 
gi et forsvarlig tilbud i kommunal helsetjeneste. 
 
Innføring av heltidskultur: Tjenesten jobber med innføring av heltidskultur, en omfattende arbeid som 
krever bred involvering av ledere og tillitsvalgte. I samarbeid med KS jobbes det etter en handlingsplan. 
 

Investeringer i Velferdsteknologi følger prosessplan. Status nå er at det vurderes tilbydere i en 
anbudsprosess. 
 
Det er pr. tiden ikke venteliste for sykehjemsplass. Utskrivningsklare pasienter har løpende fått tilbud i 
kommunen for å unngå døgnmulkt. Økningen i rehabiliteringstilbudet på Fløyveien 20 har bidratt til 
dette og fungerer hensiktsmessig.  
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Økonomi 
Samhandlingsområdet har gjort et betydelig arbeide med å synliggjøre inntektspotensialet på 
ressurskrevende brukere, noe som har gitt økte inntekter på 4,5 millioner i 2016, og en forventer 
minst like stor effekt for 2017. Dette beskriver den økte tjenesteaktiviteten og det avdekker det 
reelle ressursbehovet kommunen har for å gi disse brukerne riktige og gode tjenester. 
Samhandlingsområdet er i en svært krevende situasjon med høye vikarutgifter/overtid, 
rekrutteringsutfordringer samtidig som en skal gjennomføre betydelige kutt i tjenesten. 
Utfordringen forsterkes med at en ikke får avviklet kjøp av private tjenester inneværende år og 
det fremdeles er bemanning på Hesteskoen 11. Målet med å komme i balanse er svært krevende 
og kostnadsreduserende tiltak vil medføre redusert tjenestekvalitet og avslutning av tjenester. 
Det er stor variasjon på når inntekter som leieinntekter, refusjoner fra andre kommuner og 
ressurskrevende brukere inntektsføres. Dette gir et negativt avvik i regnskapet pr. 2. tertial som 
skyldes periodisering av inntektsføring. En forventer dette er i balanse ved årets slutt. For 
samhandlingsområdet totalt anslås det et merforbruk på 3,0 millioner, det forutsettes at foreslåtte 
tiltak gjennomføres for et slikt resultat. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et 
forventet merforbruk på 3,6 millioner.  
 
Omsorg: 
Flere omsorgsavdelinger har høyt sykefravær, noe som gir seg utslag på høye vikarutgifter. 
Konkrete grep som å prioritere ansettelser, redusert omsorgsbehov og HMS prosesser i 
avdelingen for å se på innsparingstiltak har medført reduksjon i overforbruket. Dette er en 
positiv trend, men det skal jobbes med å redusere sykefraværet og gjennom 
heltidskulturprosjektet sikre fagkompetanse og stabilitet i avdelingene. Ledere, 
Bemanningskontoret og ansatte har gjort en meget god jobb for å sikre faglig forsvarlig 
bemanning i sommer, vi har unngått bruk av eksterne vikarbyrå. Sykehjemmet har tilnærmet 
100 % belegg til enhver tid, en ser en økning av søkere til plasser for personer med demens. 
Sykehjemmet har hatt økte utgifter pga av smittepasient. En har økt rehabiliteringsplasser til 4, 
noe som har gitt gode effekter som at vi demper bruken av overtidsdøgn ved sykehuset. 
Budsjettet tar ikke høyde for bemanning i Hesteskoen 11 og barneavlastning noe som gir et 
markant overforbruk. Det er i gang flere prosesser for å avvikle og flytte tjenestetilbudet. 
Utgifter til kjøp av private tjenester utgjør en omfattende utgift, som vil forsterkes ut året. Det er 
en usikker analyse, men leder estimerer et merforbruk på ca. 6 millioner. Prognose/framskrevet 
regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 10 millioner.  
 
Helse: 
Regnskapet viser et overforbruk på annen lønn som i hovedsak skyldes barnevernets utgifter til 
fosterhjem og beredskapshjem. Ekstra midler til legevakt samt at vi betaler etterskuddsvis for 
statlige tjenester herunder institusjon, familiehjem og andre tiltak viser et underforbruk noe som 
vil jevne seg ut. Refusjoner fra andre kommuner kommer ved årets slutt og bokføres 
etterskuddsvis, prognose er at dette vil gå i balanse. Barnevernet er den avdelingen vi i dag ser 
vil overskride budsjettet. Dette skyldes økende akuttsaker og kompleksiteten i disse. Vi må 
kjøpe tjenester hos staten. I tillegg til uforutsette utgifter til arbeidsredskap som mobiltelefoner 
og kontormøbler. Vi ser en slitasje på bruksmateriell som det nå over år ikke har vært satt av 
midler til. Vi må påregne uforutsette utgifter her. Prognose fra leder er at Helse går i balanse ved 
årets slutt. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 4,2 
millioner.  
 
Nav: 
Virksomheten fortsetter sterk styring for 2017, og derfor vises et mindreforbruk på økonomisk 
sosialhjelp. Det er også mindreforbruk på «Annen lønn», da en ikke er oppe i måltallet på 
deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Internfakturering på husleie, strøm og renhold skjer to 
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ganger i året med NAV Nordland. Det er i regnskapet hittil i år ikke ført noen inntekter på 
innkreving av sosiale lån. Det er økonomiavdelingen som har ansvaret for innfordring av sosiale 
utlån, og det jobbes med å konvertere fra gammelt til nytt datasystem. Refusjon lederlønn skjer 
annenhver mnd. fra NAV Nordland. Internfakturering med stat skjer to ganger i året. 
Delingsprosent mellom NAV Nordland og Saltdal Kommune for 2017 er 45/55. 
Arbeidsledigheten i Nordland er historisk lav 2,1 % pr. juli (3 % på samme tid i 2016), det 
samme for Saltdal. Vi har nedgang i sosialhjelpsutgifter. Mest sannsynlig har dette nær 
sammenheng med lav ledighet, samt at Prosjekt Sammen ivaretar aktivitetsplikten for 
sosialhjelpsbrukere under 30 år. Det er grunn til å tro at sosialhjelpsutgiftene er kunstig lave og 
at dette ikke vil bli normalen framover. Det jobbes aktivt med tiltak, utdanning eller arbeid, og 
dette er den jobben som til syvende og sist gjør at sosialhjelpsutgiftene er lave. 
Hovedprioriteringen er unge under 30 år, mennesker med innvandrerbakgrunn, langtidsledige og 
arbeidsmarkedskompetanse. Når det gjelder husbanken, så er det allerede brukt 6,5 millioner i 
utlån for 2017. Det har vært stor pågang på kommunale boliglån, da det er svært mange som 
ikke får lån i bank, refinansiering av gjeld i hus samt at de ikke har den egenkapitalen som 
bankene krever. Da tidligere års midler ser ut til å ha akkumulert et overskudd, samt noen 
forhåndsgodkjenninger som ikke er benyttet fullt ut er det nå tilgjengelig omtrent 3 millioner til 
utlån resten av 2017. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk 
på ca. 2,5 millioner.  
 
Stab Helse og omsorg: 
Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 0,334 millioner.  
 
Sykefravær/personal 
Sykefraværet i bomiljøene har hatt en nedgang. Hjemmetjenesten og sykehjemmet har hatt et stabilt 
høyt fravær inneværende år. Noe av forklaringen på sykefraværet er at de to første månedene har vært 
preget av mye sesongbetonte fraværsgrunner som omgangssyke og influensa. 
Videre har tjenesten en høy andel av ansatte som er omplassert internt for bedre jobbtilpasning. Dette 
viser seg ofte å være dårlig løsninger da sykefraværet fortsetter ofte å være høyt. Som arbeidsgiver må 
en i helse og omsorg bli mer kritisk til graden av tilrettelegging.. Arbeidet med å etablere HMS grupper 
på avdelingene er godt i gang. Fokus fremover vil være at avdelingene setter seg HMS mål som 
gruppene skal jobbe med. Sykefravær og arbeidstilfredshet vil være sentrale fokusområder. Arbeidet 
med heltid er en viktig satsning, men en vil ikke se stor effekt inneværende år da det er en krevende 
prosess der man nå jobber med grunnarbeidet. Treffer man godt med prosessen har man tro på at 
dette vil gi gode effekter fra 2018.  

 
Tekniske tjenester, IKT og Servicetorget 

Teknisk drift
Byggforvaltning
Plan og utvikling
Servicekontor og IKT
Sum Teknisk drift *

Rådmannens årsprognoseVirksomhet Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap

-642 000 0 18 783 000 19 274 000 -491 000
-301 000 0 9 833 000 6 516 000 3 317 000

-1 063 000 -300 000 5 367 000 5 822 000 -455 000
1 518 000 300 000 8 151 000 7 734 000 417 000

-488 000 0 42 134 000 39 346 000 2 788 000  
 

Fastlønn og sos. Utgifter
Vikarutgifter og refusjoner *
Overtid og ekstrahjelp
Annen lønn
Driftsutgifter
Andre utgifter og overføringer
Inntekter eks. refusjoner
Sum Teknisk drift

Kontogruppe Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap Rådmannens årsprognose

-2 450 000 0 35 586 000 35 585 000 1 000

-5 000 0 1 443 000 1 657 000 -214 000
491 000 0 728 000 450 000 278 000

-3 071 000 0 21 680 000 18 550 000 3 130 000
107 000 0 270 000 154 000 116 000

6 817 000 0 -38 569 000 -37 204 000 -1 365 000
-2 337 000 0 20 996 000 20 154 000 842 000

-448 000 0 42 134 000 39 346 000 2 788 000  
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Gjennomføring av politiske vedtak 
Samhandlingsområdet har noen politiske vedtak og politiske verbalforslag til gjennomføring og 
utredning.  
Bredbåndsutbygging/mobildekning: Det er søkt midler om å få etablert bredbåndsutbygging og 
mobildekning i områdene Vassbotn, Vassbotnfjell, Evenesdal og Skaiti. Ved positivt tilsagn tilrådes det 
at investeringene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Investeringen ventes å ha en 
totalkostnad på ca. 6,6 millioner. Herunder er det en kommunal finansiering på ca. kr. 1,4 millioner. Det 
forventes også bidrag fra andre aktører som har interesse i prosjektet.  
 
Prioritere bruk av egne kommunale lokaler fremfor leie av private lokaler: Arbeidet er påbegynt med 
opphøre leieavtale ROMA og vedtatt forvaltningsplan. Det jobbes også med å se på planlegging av et 
nytt helse og omsorgssenter.  
 

Gebyr gavemeldinger: Gebyr gravemelding er behandlet i Formannskapet og skal til 
kommunestyret 3. oktober. 
Fremtidig løypenett for snøskuter som kan knyttes til det svenske løypenettet: Det er gjort en del 
arbeid med dette også tidligere, før verbalforslaget ble vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. I dette arbeidet har man sett både på mulighet for løype fra Junkerdal til 
grensen og fra Skaiti til grensen. I 2017 er det laget en oppsummering av dette arbeidet, og det 
er også gjennomført ny befaring av mulig trasevalg. Formannskapet har etter dette drøftet saken 
og vedtatt at det skal jobbes videre med begge alternativene. Det er i sommer sendt ut 
oppstartsmelding om igangsetting av dette planarbeidet.  
Attraktive boligtomter: Saltdal kommune har i dag kun ledig en kommunal regulert tomt i 
Rognanområdet (bygdetuntomtene) og ni tomter på Røkland. Etterspørselen er størst i 
Rognanområdet, og her må det legges til rette for flere tomter. Nye tomteområder må reguleres, 
og i vedtatt kommunal planstrategi 2016-2019 er dette et av tiltakene som er vedtatt gjennomført 
i 2017/18. Man har startet en vurdering av ulike områder, der omregulering av flyplassen er et 
aktuelt alternativ.  
Organisert skog- og krattrydding langs veier, vassdrag, jernbane og kulturlandskap: Det er 
nedsatt ei prosjektgruppe bestående av skogansvarlige i Salten kommunene. Prosjektgruppa har 
hatt 2 møter i Bodø hos Salten Regionråd. Neste møte blir 20. september. Det er nå sett på mere 
konkrete områder som skal ryddes og prosessen med å søke om penger vil nå bli startet opp. Det 
vil ikke bli gjennomført noe rydding i 2017. Bevilgningene må først på plass, så man regner 
med oppstart i 2018. 
 
Økonomi 

Samhandlingsområdet rapporterer stort sett kontroll på lønnsutgifter og andre 
utgifter/overføringer. Derimot har vi nå store utfordringer knyttet til driften for områdene IKT, 
Byggforvaltning og Teknisk drift. Med trange driftsbudsjetter er det ikke mulig å opprettholde 
en planlagt drift når virksomhetene er utsatt for driftskritiske tiltak som dukker opp. Det kan 
oppstå hendelser som medfører fare for stenging på deler av bygg, og disse må utbedres 
løpende. Totalt for disse områdene melder leder om at overforbruket på drift er ca. kr. 860.000.- 
for Samhandlingsområdet. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet 
mindreforbruk på ca. 2,8 millioner.  
 Teknisk drift 
Det forventes et overforbruk på overtid grunnet en krevende vinter og brøyting.  Prognose for 
overtid antas å medføre et merforbruk på kr. 200 000 ved årsavslutningen. Dette forutsetter 
imidlertid en gunstig oppstart på brøytesesongen 2017/2018. Inntekter og driftsutgifter fremstår 
med et større avvik i regnskapet for 2. tertial men begge forventes å gå i balanse. Periodisering i 
budsjetter ikke lik regnskap til tertialrapportering, og fordelte kostnader som skjer på slutten av 
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året vil gjøre at inntekter går rimelig i balanse. Leverer tjenester på et minimumsnivå og melder 
om et voksende vedlikeholdsetterslepet på veier, bruer, avløp, vei lys. I tillegg har virksomheten 
noe nedslitt maskinpark og har behov for å gjøre investeringer. Virksomheten vil komme med 
en vedlikeholdsplan for vei og veilys.  Driftsutgiftene estimeres av leder til å gå i balanse, men i 
kjølvannet av dette, ligger det mye vedlikehold av kritisk karakter som ikke blir utført. 
Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 3,3 millioner.  
 
Byggforvaltning 
Byggforvaltning har en 50 prosent stilling innenfor vaktmestertjenester som det ikke er 
budsjettert for. Dette vil medføre noe merforbruk på fastlønn og sosiale utgifter ved årets slutt. 
Regnskapet viser store overskridelsene innenfor «byggtjenester/vedlikehold» som pr. 2. tertial 
har et merforbruk på over 0,9 milioner. Dette skyldes at man har måtte håndtere ekstra kostnader 
knyttet til branntilløp i lysarmaturer, elektriske kostnader på rådhuset, uforutsette avvik som 
skyldes jordfeil, ventilasjon styringer med mere. Dette er kostnader man ikke har budsjettert 
med og som er akutte hendelser som må utføres da alternativet kunne ha vært stengte 
bygg/avdelinger. Virksomheten har betydelige avvik på brann, elektriske anlegg, ventilasjon 
m.m. Kommunen har gamle bygg og det er krevende å få lukket avvik som har til dels store og 
alvorlige konsekvenser for bygningsmassen. Overskridelsen er vanskelig å hente inn med 
strakstiltak i virksomheten, og det blir derfor vanskelig å gjennomføre planlagte aktiviteter i 
2017. Det jobbes mot et resultat i balanse, men utfordringene er så omfattende at det kan bli 
vanskelig å ta igjen. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 
0,49 millioner.  
  
Plan og utvikling 
Rapporterer om god kontroll. De forventes et mindre forbruk på posten fastlønn og sosiale 
utgifter. Dette skyldes at en 100 % stilling ved Plan og Utvikling foreløpig er ubesatt, samt at en 
annen budsjettert 100 % stilling i perioden har vært besatt med 60 %. Det vil bli ansatt nye 
personer i disse stillingene i løpet av høsten. Driftsutgifter viser et overforbruk. Budsjett og 
regnskap for denne posten gir i dag ikke et riktig bilde av den ordinære driften ved Plan og 
Utvikling, dette hovedsakelig på grunn av at ulike prosjekter med egen prosjektnummer også 
inngår i oversikten. Prosjektene har i utgangspunktet sin egen finansiering, der utgifter og 
inntekter kommer til ulike tider og ikke periodisk. Det forventes allikevel et mindre overforbruk 
på denne posten. Post andre utgifter og overføringer viser et overforbruk på ca. kr. 998.000, 
mens post inntekter viser et overskudd på 978.000. Avvikene på disse postene henger i stor grad 
sammen, da merforbruk på den ene for en stor del finansieres av den andre ( bl.a. bruk av 
næringsfond, eksterne tilskudd mv.). En prognose for regnskap ved årets slutt er usikker pga at 
det foreløpig gjenstår fire måneder av 2017. Men Plan og Utvikling vil holde seg innenfor 
budsjettet, og leder gir en prognose på at en vil komme ut med et mindreforbruk estimert til ca. 
300 000,-. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 0,417 
millioner.  
 
Servicekontor og IKT 
I løpet av året dukker det opp enkelte akutte hendelser som må utbedres, og det er vanskelig å 
forutse disse. Vårt saksbehandlingssystem Elements som ble implementert ved årsskifte, har ført 
til høyere kostnader enn det man antok. Store kostnader til eksterne konsulenttjenester første 
halvår er blitt belastet IKT. Vi har tatt en gjennomgang på kostnadene og ser at det er nødvendig 
å se nærmere på prosjektet «Elements» og leverandøren for å se om alle disse ekstrakostnadene 
er i henhold til kontrakt og leveranse. Vi var nødt til å finne ny leverandør av kommunens 
hjemmeside da den siste aktøren sluttet med dette produktet. Det har påført oss en del kostnader 
som vi ikke hadde forutsett. Totalt for Samhandlingsområdet samt IKT og Servicetorg vil 
tertialrapporten være relativt i balanse. Prognosen fra leder for årets slutt er et overforbruk på ca. 
0,5 millioner. Dette kan bli lavere dersom vi finner andre løsninger for merforbruket knyttet til 
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kostnadene for Elements. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk 
på ca. 0,455 millioner.  
 
 
Sykefravær/personal 
Det rapporteres om noe sykefravær blant vaktmestere og renholdere. For renholdere er det 
utfordringer med å skaffe vikarer. Videre er det en utfordring å finne løsninger på å få opp 
andelen med fagbrev innen renhold. Teknisk drift har hatt relativt høyt sykefravær grunnet få 
arbeidstakere og langtidssykemeldinger. Plan og utvikling rapporterer om et lavt sykefravær i 
perioden.  
 
Felles: 
Skatt og rammetilskudd: 
Inntekter på skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert 
nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneøkonomiproposisjonen for 2018. For 2017 er det foretatt 
en nedjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,7 mrd. kroner til 151,375 mrd. 
kroner. Nedjustering av skatteanslaget har sammenheng med reduserte anslag for lønnsvekst og 
omlegginger av skatteopplegget. Den delen som gjelder omlegginger i skatteopplegget anslås til 
132 mill. kroner, og er kompensert gjennom tilsvarende økning av innbyggertilskuddet. Den 
prosentvise veksten i skatteinntektene fra regnskap 2016 til 2017 anslås nå i RNB til 1,1 pst. 
Lønnsveksten i 2017 er i RNB justert ned fra 2,7 til 2,4 pst, mens konsumprisveksten er uendret.  
Samlet gir dette en nedjustering av kommunal lønns- og prisvekst med 0,2 pst-poeng til 2,3 pst. 
Isolert bidrar dette til en besparelse for kommuner og fylkeskommuner i 2016 med 0,9 mrd. 
kroner, men den faktiske effekten for kommunene er langt lavere når den ses opp mot 
nedjusteringen av skatteanslaget. I RNB 2017 er øremerket tilskudd 172,2 mill. kroner til flere 
barnehagelærere (5/12 årseffekt) innlemmet i rammetilskuddet i 2017. For Saltdal kommune 
ventes den en økning i rammetilskudd sammenlignet med prediksjonen fra 1. tertial på 0,120 
millioner. På skatteinntekter forventes det ut i fra dette en reduksjon av inntekter på 0,122 
millioner.   
 
Konsesjonskraft: 
Saltdal kommune har 19,2 GwH som vi får konsesjonsinntekter fra, beregnet ut fra energivolum 
i kraftverkene i kommunen. Det ble fremforhandlet en ny forvaltningsavtale gjeldende fra 2016 
som sikrer kommunen en minimumspris men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i 
spotmarkedet. Avtalen er med andre ord en slags krysning mellom fastpris og variabel pris der 
forvalter har insentiver for å sikre best avkastning utover minimumsprisen. Forvaltningsavtalen 
for 2017 gir en referansepris på 279,5 kr/MWh og en garantipris på 251,6 kr/MWh. Siste 
prognose viser at samlede netto inntekter i 2017 kan bli 1,880 millioner kroner. Dette er en 
nedgang på 0,125 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, og en ytterligere nedgang 
på kr. 0,033 millioner (kr. 33 000,-).  
Eiendomsskatt: 
Det forventes ingen vesentlige endringer i forhold til opprinnelig budsjett. Beregninger viser en 
økning i inntekter på kr. 13 000,- i eiendomsskatt fra beregningen til 1. tertial.  
Tilskudd ressurskrevende brukere, renter og avdrag: 
Det forventes ingen endring i forhold til sist budsjettjustering til 1. tertial.  
 
Vertskommunetilskudd (PU): 
Det forventes en reduksjon på 0,297 millioner i forhold til 1. tertial.  
Integreringstilskudd: 
Det forventes en økning i integreringstilskudd på 0,036 millioner (kr. 36 000) i forhold til 1. 
tertial.   
Tilskudd asylmottak: 
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Nedleggelsen av asylmottakene gjør at kommunen fremover vil miste vertskommunetilskuddet 
for asylmottak. For 2017 vil kommunen ha inntekter for deler av året. Prognosen 2. tertial viser 
en økning av inntekter på 0,413 millioner sammenlignet med prognosen for 1. tertial. 
Økt utbytte: 
Det forventes en mindre økning i utbytte for 2017 på kr. 11 000,-.  
Pensjon:  
Ny prognose for premieavvik viser en reduksjon og et regnskapsmessig inntektstap på 12,909 
millioner (Inkludert arbeidsgiveravgift). Videre viser prognosene reduserte pensjonsutgifter på 
5,161 (inkludert arbeidsgiveravgift), og økt tilbakeført overskudd (disp premiefond) på 4,384 
millioner (inkludert arbeidsgiveravgift). Amortisering premieavvik justeres med 80 000,-. Totalt 
medfører dette en samlet pensjonseffekt med en regnskapsmessig merutgift på 3,284 millioner.  
Redusert avsetning til dekning på tidligere års underskudd: 
De totale endringene på felles drift medfører en reduksjon i avsetning til dekning av tidligere års 
underskudd på 3,143 millioner for å få budsjettet i balanse.   
 
Investeringer: 
Velferdsteknologisk plattform 
Anbudsfristen er utløpt og gjennomgang og tildeling skal etter planen være august 2017. 
 
Ventilasjonsanlegg Røkland skole 
De nye ventilasjonsanleggene er montert og satt i drift. Anleggene er ennå ikke formelt 
overlevert. 
  
Bårehus i Saltdal 
Arbeidet er påbegynt, men det viser seg at prosessen med OPS-avtale er mere omfattende enn 
det en først så for seg. Kommunen har forespurt fylkesmannen om dispensasjon til å søke om 
låneopptak på kr. 4 mill. for å finansiere bårehuset, og man avventer svar fra fylkesmannen. 
 
Etablering av nødstrømsaggregat 
Arbeidet er ikke påbegynt. Byggforvaltningen har ikke kapasitet til å påbegynne arbeidet som 
følge av oppfølging av planlagte og vedtatte tiltak og flere uforutsette hendelser som må 
håndteres. 
 
Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg 
Saltdal kommune har mangel på dokumentasjon på rutiner for egenkontroll av elektriske anlegg. 
Det er nå utarbeidet rutiner og prosedyre for rutinemessig egenkontroll og dokumentasjon av 
disse. Det er også gjennomført risikoanalyse på elektrisk anlegg for Rådhuset. Flere av avvikene 
fra rapportene i vår, er lukket. For flere avviksrapporter er det nå gjort vedtak (offentlig pålegg), 
fordi utsendte framdriftsplan ikke har nådd fram innen svarfristen på varsel av vedtak. 
  
Strøsandlager på Rognan 
Etablering av strøsandlager på Rognan blir et litt mindre lager enn ønsket, grunnet mangel på 
egnet tomt for dette. Strøsandlageret blir 10x24 meter, mot planlagte 12x24 meter, og vil bli 
plassert bak dagens garasjeanlegg.  
 
Utbygging av Slipen Scene – forprosjekt 
Det ble utarbeidet prosjektplan som formannskapet vedtok i møte 31. januar. Prosjektleder og 
prosjektmedarbeider ble ansatt og prosjektet startet opp 13. mars. Forprosjektet er delt i to faser, 
der hovedinnhold er klarlegging av funksjon/romprogram og foreløpige kostnadsoverslag. 
Framdrifta er i tråd med vedtatt prosjektplan. Når det foreligger ferdig rapport fra fase en og to i 
oktober/november 2017, vil denne danne grunnlag for en politisk behandling/beslutning om 
veien videre.  
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Kunstgress Vensmoen 
Saltdal kommune ved Plan og Utvikling har hatt prosjekt- og byggelederansvar for tiltaket. 
Grunnarbeid/baneoppbygging er utført av entreprenør PK Strøm As, som i stor grad bidrar med 
dette som dugnadsarbeid. For øvrig har det vært en betydelig grad av annen dugnad og sponsing 
av prosjektet, og det har vært en god dialog mellom Saltdal kommune, IL Vinger og 
bidragsytere vedørende dette. Legging av kunstgress og etablering av belysning har vært utført 
gjennom egne anbudsprosesser. Kunstgresset er nå lagt ferdig, og sluttdato som er satt for 
endelig ferdigstillelse av det samlede baneanlegget er 16. september.  
 
VA Saltdal, Rognan – Rusånes 
Prosjektet inneholder tre byggetrinn, som igjen har vært delt i entrepriser. Byggetrinn 1 
(hovedledning Rognan-Røkland) og byggetrinn 2 (tilkoblinger til boliger i området Næstby og 
Medby) er gjennomført og ble overtatt av kommunen før 2016.  Byggetrinn 3 omfatter 3 
entrepriser, E9, E10 og E11. E 10 (utvidelse av bygg for prosessanlegg) og E11 (installasjon av 
prosessanlegg) ble ferdigstilt og overtatt i 2016. E9 omfatter i hovedsak legging av VA-
ledninger i grøft mellom Røkland og Nordnes og strekningen ut fra Pothus bru til Pothus. Det er 
også lagt ledninger under Pothus bru og gjort endringer i avløpssystemet Vensmoen, med 
separasjon av avløpsvann og overvann. Prosjektet skulle vært ferdigstilt 01.11.2016 med unntak 
av arronderingsarbeider. Diverse feil i forbindelse med prosjektering og utførelse av arbeider 
under Pothus bru har medført at dette ledningsstrekket ikke var ferdigstilt ved årsskiftet. Saltdal 
kommune overtok Entreprise E9 (utenom Pothus bru-strekket) i desember 2016, men 
sluttoppgjør forventes endelig avsluttet i løpet av 2017.  
 
Utvidelse av Rognan Dypvannskai 
Forprosjekt ble gjennomført høsten 2016. I 2017 har det blitt gjennomført miljø- og geotekniske 
undersøkelser, og reguleringsplan er utarbeidet og vedtatt for utvidelsen. Prosjektet har vært ute 
på anbud, med anbudsfrist 1. september. Under forutsetning av kommunestyrevedtak om 
finansiering er planlagt byggestart høsten 2017 og ferdigstillelse i løpet av 2018.  
 
Oppgradering av arkiv og økonomisystem 
Kommunestyret vedtok en oppgradering av økonomi- og arkivsystemene i sak 29/16. 
Kostnadene ble innarbeidet i 2. tertialrapport 2016 på 1,3 millioner, og finansiert med 
låneopptak. Det ble brukt 1,0 millioner i 2016. Fullføringen av disse oppgraderingene har 
fortsatt i 2017 og det har påløpt kostnader på 0,51 millioner. Dette foreslås regulert mot en 
reduksjon i investeringen på velferdsteknologisk plattform i 2017..  
 
Konklusjon 

Fellestjenester
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Tekniske tjenester
Sum samhandlingsområder
Felles: Skatt, ramme mv.
Sum hele kommunen

Årsprognose for 2017Virksomhet Årsresultat 2016 Prognose 1. tertial Årsbudsjett Forventet årsregnskap

-5 105 000 -2 200 000 97 504 000 101 441 000 -3 937 000
-47 000 0 32 203 000 34 363 000 -2 160 000

-488 000 0 42 134 000 39 346 000 2 788 000
-5 049 000 -3 000 000 192 083 000 195 686 000 -3 603 000

1 502 000
-10 689 000 -5 200 000 363 924 000 370 836 000 -6 912 000

-5 410 000  
Budsjettert avsetning til dekning av opparbeidet underskudd er etter budsjettendringen fra 1. 
tertial på 13,399 millioner. Prognosen fra viser at vi går mot et underskudd på 
samhandlingsområde på 6,912, og etter fellesavsetninger et underskudd på totalt 5,410 
millioner. Dette betyr at forventet avsetning til dekning av opparbeidet underskudd blir 7,989 
millioner.  
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Rådmannens innstilling 
1. Tertialrapport 2 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer 

 
Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp

Drift:
Redusert skatteanslag 18700 8000 800 122 000
Økt rammetilskudd 18000 8002 840 -120 000
Økte inntekter eiendomsskatt 18740 8001 800 -13 000
Redusert vertskommunetislkudd PU 18100 8003 840 297 000
Økt integreringstilskudd 18100 8004 840 -36 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter 16502 8006 321 33 000
Økt tilskudd asylmottak 10102 3112 233 -413 000
Økt utbytte 19050 8100 870 -11 000
Reduserte pensjonsutgifter 10900/10902 fordeles fordeles -4 911 000
-arbeidsgiveravgift av dette 10990 fordeles fordeles -250 000
Amortisering premieavvik 10900 8200 171 -80 000
Redusert premieavvik 10900 8200 170 12 283 000
-arbeidsgiveravgift av dette 10990 8200 170 626 000
Økt tilbakeført overskudd (disp premiefond) 10900 8200 173 -4 172 000
-arbeidsgiveravgift av dette 10990 8200 173 -212 000
Redusert progn. inndekning av tidligere års underskudd 15300 8103 880 -3 143 000
Investering:
Låneopptal nytt økonomisystem 9700 1102 870 -160 000
Låneopptak ephorte 9700 1104 870 -350 000
Redusert lånetopptak velferd 9700 4400 870 510 000
Reduksjon investering Velferdsteknologi 2700 4400 265 -510000
Oppgradering ephorte 02700 1104 120 350000
Nytt økonomisystem 02700 1102 120 160000  
 
 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele reguleringen av pensjon.  
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Saltdal kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2017/1169-122 

Saksbehandler:  Vibeke Wikstad 
Martinussen 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 139/2017 19.09.2017 

Kommunestyre   
 

Søknad om fritak - gnr. 67/1/8 Tjoarvihytta og gnr. 67/1/122 Balvasshytta 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Søknad om fritak av 23.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 
Søknaden gjelder Sulitjelma & Omegn Turistforenings (SOT) hytter i Saltdal kommune, 
Tjoarvihytta og Balvasshytta, vedrørende frafall av krav om eiendomsskatt samt refusjon av 
allerede innkrevd eiendomsskatt.  
Etter innføringen av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i 2016 har det kun vært krevd 
inn eiendomsskatt for Tjoarvihytta med kr. 624,- pr. år. 
SOT anfører at de er en ideell forening, og skriver blant annet at de «...merker og vedlikeholder 
stier, bygger bruer og drifter 9 hytter i Sulitjelmafjellene som stilles til rådighet for 
allmennheten. Alle foreningens aktiviteter drives som rent dugnadsarbeid og inntektene kommer 
fra medlemskontingenter, leieinntekter fra hyttene og diverse arrangementer utført gjennom 
frivillig arbeid. Drift og vedlikehold av hyttene er kostbart og leieinntektene dekker så vidt disse 
kostnadene.»  

Vurdering 
Sulitjelma & Omegn Turistforening er registrert i Brønnøysundregistrene som turistforening 
under sektorkode 7000 Ideelle organisasjoner. Under særlige opplysninger står det at de er 
registrert i Frivillighetsregisteret. 
 
Et fritak må vurderes i forhold til eigedomsskattelova § 7 a) som gjelder «eigedom åt stiftingar 
eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i eigedomsskattelova § 7 a) innvilges Sulitjelma & Omegn Turistforening fullt 
fritak for Tjoarvihytta (gnr. 67/1/8) og Balvasshytta (gnr. 67/1/122). Fritaket gjelder frem til 
neste hovedtaksering. 
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Saltdal kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2017/1274-11 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 140/2017 19.09.2017 

Kommunestyre   
 

Salten regionråd ny behandling av regionrådets fokus og rolle 

 
Foreliggende dokumenter: 
  
3 SR-sak 2617 - Vedtak - Regionrådets rolle og fokus 
4 SR-sak 2617 - Regionrådets rolle og fokus 
5 SR-sak 2617 - Vedlegg Diskusjonsnotat 
6 SR-sak 2617 - Vedlegg Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 
7 SR-sak 2617 - Vedlegg Saltenstrategier_2016-2020_endelig 
8 Regionrådets rolle og fokus - notat med innspill i SR-sak 2617 08062017 

 
 
Saksopplysninger 
Som det fremgår av vedleggene og vedtaket i regionrådets sak 26/17 har regionrådet 
gjennomgått de innspill som ble gitt ved siste behandling.  I vedtaket bes kommunene behandle 
saken på nytt. De bes komme med forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus 
med de innspill som kom frem i regionrådsmøtet. Saken sendes ut til kommunene for 
behandling.  

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017. 
 
Det vises til vedlegget som er Saltdal kommunestyrets innspill ved første behandling. 
 
I forhold til vedlagte notater og skriv inviteres kommunestyret til å bidra med ytterligere innspill 
dersom det er ønskelig. 
 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling 
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Fra: Kjersti Bye Pedersen (Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no)
Sendt: 30.06.2017 11:20:48
Til: Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Fauske kommune; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune;
Meløy kommune; Servicetorget Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune
Kopi: postmottak@rodoy.kommune.no; Eirik Andre Hopland; Geir Mikkelsen; Hege Sørlie; Helge D. Akerhaugen;
Ole Petter Nybakk (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no)
(ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no); Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; Tordis S. Langseth; Ørjan Higraff; Kitt
Grønningsæter (kg@rodoy.kommune.no); Heidi Robertsen; Petter J. Pedersen

Emne: Salten Regionråd - SR-sak 26/17 Regionrådets rolle og fokus
Vedlegg: image001.png;SR-sak 2617 - Vedtak - Regionrådets rolle og fokus.pdf;SR-sak 2617 - Regionrådets rolle
og fokus.pdf;SR-sak 2617 - Vedlegg Diskusjonsnotat.pdf;SR-sak 2617 - Vedlegg Saltdal kommunes innspill til
Regionrådets rolle og fokus.pdf;SR-sak 2617 - Vedlegg Saltenstrategier_2016-2020_endelig.pdf;Regionrådets rolle
og fokus - notat med innspill i SR-sak 2617 08062017.pdf
Til kommunene i Salten
 
Salten Regionråd har i møte den 8. juni 2017 behandlet sak om regionrådets rolle og fokus i SR‐sak 26/17.
 
Vedlagt følger

Særutskrift av vedtak i SR‐sak 26/17
Saksfremlegg SR‐sak 26/17
Vedlegg tilknyttet SR‐sak 26/17
Notat med de innspill som framkom i regionrådets møte

 
Vi ber om at saken tas opp til behandling i kommunestyrene i løpet av tidlig høst 2017.
 
Vi imøteser en tilbakemelding fra kommunestyrets behandling innen 16. oktober 2017.
 
Dokumentene sendes kun elektronisk.
 
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.
 
 
Med vennlig hilsen
Salten Regionråd
 
Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
 
Tlf: +47 75 54 86 02
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
kjersti.bye.pedersen@salten.no 
www.salten.no
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 Salten Regionråd  Dokument:  sr-sak 2617 - vedtak - regionrådets rolle og fokus 
   Side: 1 av 1 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 29.06.17 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 8. juni 2017  

 
Sak: SR-sak 26/17 
 Regionrådets rolle og fokus  
 
Enstemmig vedtak: 

Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus med de 
innspill som kom i møtet sendes ut til kommunene for behandling. 

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017. 
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 8. – 9. juni 2017  Side: 1 av 4  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 2617 - regionrådets rolle og fokus Utskriftsdato: 14.06.17 Sign: kbp  

SR-sak 26/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS 
  

Bakgrunn 

Prosessen med å gjennomgå og se på regionrådets rolle og fokus startet i september 2016. 
Ei arbeidsgruppe, ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken.  

Regionrådet gjorde følgende vedtak i sitt møte i november 2016 i SR-sak 51/16: 
 
«Regionrådet tar diskusjonsnotatet til orientering og ber arbeidsgruppen om å jobbe videre 
med å gjennomgå regionrådets virksomhet i tråd med de innspill som framkom i møtet. 
 
Regionrådet ber om at det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni 2017, med en 
underveisrapportering i regionrådets møte i februar 2017.» 
 
I perioden 9. mars til 18. mai har sekretariatsleder i Salten regionråd besøkt alle 
kommunestyrene, foruten Steigen, for å orientere om regionrådets virksomhet og prosessen 
rundt regionrådets rolle og fokus. I tillegg har leder og sekretariatsleder vært i Rødøy 
kommunestyre for å gi en generell orientering om regionrådet.  

 

Beskrivelse  

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder 
en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med formål å klargjøre regionrådets 
rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter. 

Sekretariatsleder har vært i kommunestyrene for å orientere om virksomheten til Salten 
Regionråd. I kjølvannet av dette har kommunene hatt mulighet til å komme med innspill til 
regionrådet. Saltdal kommune har behandlet saken formelt, og gitt innspill til saken. 
Innspillene følger vedlagt.  

Arbeidsgruppen har diskutert regionrådets rolle og fokus fremover, og legger fram følgende 
forslag til endringer i regionrådets struktur: 

 
1. Frekvens på regionrådsmøtene: 

a. Det anbefales å gjennomføre to dagsmøter og to «lunsj-til-lunsj»-møter pr. år 
med følgende struktur på møtene:  

• Februar og november – dagsmøter – legges til Bodø  
• Juni og september – «lunsj-til-lunsj»-møter – legges rundt om i 

regionen 
 

2. Frekvens på Saltentinget: 
a. Det anbefales å gjennomføre Saltentinget én gang per valgperiode. 
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Arkiv: n:\regionr\sr\2017\2. saksframlegg\sr-sak 2617 - regionrådets rolle og fokus.doc           Utskriftsdato: 14.06.17 Sign: kbp  

b. Det er viktig at temaer som tas opp er dagsaktuelle og relevante for 
kommunene. 

c. Man bør forsøke å legge folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen til en av 
dagene på Saltentinget. På denne måten gjøres Saltentinget til en relevant 
arena for kommunene som også kan forsvares ut i fra et økonomisk 
perspektiv. 
 

3. Endringer i organiseringen: 
a. Øverste organ skal fortsatt være regionrådet 
b. Styret (som i dag benevnes Arbeidsutvalget), er et organ med formell 

kompetanse, bestående av både ordførere og rådmenn. Det anbefales at 
dette organet i fremtiden benevnes som «Styret» i Salten Regionråd. Dette gir 
en riktigere «bilde» av det formelle ansvaret til styret, og er i tråd med 
hvordan kml. § 27 benevner det interkommunale styret som denne 
bestemmelsen bygger på. 

c. Det bør etableres to nettverk utenom Regionrådet og Styret; ordførerkollegiet 
(politisk) og rådmannskollegiet (administrativt). Rådmannskollegiet er allerede 
operativt i dag, og møtes foran hvert regionrådsmøte og ved behov. Det 
anbefales at ordførerkollegiet finner sin egen form og konstituerer seg selv. 
Det er naturlig at leder av regionrådet og leder av regionrådets styre, også 
leder ordførerkollegiet. Sammensetningen av styret bør diskuteres, men leder 
og nestleder av regionrådet, samt leder av rådmannsutvalget bør ha fast 
plass i styret.   

d. Tittelen «sekretariatsleder» anbefales endret til «daglig leder». Dette bidrar i 
større grad til å klargjøre hvilket ansvarsområde daglig leder har, som øverste 
administrative leder for virksomheten. 

e. Rådene til Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og styret til Felles 
Ansvar er rådgivende organer uten formell kompetanse til å binde opp SR, 
økonomisk eller organisatorisk. Dette bør framkomme i vedtektene til de ulike 
samarbeidene.  

• Faglig leder har det faglige ansvaret i de ulike samarbeidene, samt 
ansvaret for å følge opp prosjekter og den daglige driften for det 
enkelte samarbeid. Tidligere tittel har vært daglig 
leder/koordinator/prosjektleder. Det anbefales at framtidig tittel endres 
til «faglig leder» for alle tre samarbeidene. 

• Øvrige ansatte underlagt samarbeidene tituleres «prosjektleder», eller 
med en tittel som er i tråd med ansvarsområdet til stillingen. 

f. Det bør foretas en helhetlig gjennomgang av vedtektene til hele regionrådets 
virksomhet og vurdere å foreslå endringer der det er behov. Forslag til 
vedtektsendringer legges fram for regionrådet høsten 2017. 

 
4. Budsjettrutiner og finansiering: 

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. 
oktober. De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik 
at de økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) 
fastsettes gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i 
novembermøtet behandler detaljert budsjett for kommende år innenfor de 
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økonomiske rammer som da er vedtatt. For de øvrige samarbeidene som er 
underlagt Salten Regionråd fastsettes budsjettrammen for kommende år i 
regionrådets junimøte. Detaljerte budsjett fastsettes i september eller 
novembermøtet.  
 
For regionrådet som virksomhet og med arbeidsgiveransvar for 9 ansatte, gir denne 
budsjettrutinen god forutsigbarhet. For kommunene kan dette oppleves som 
utfordrende da kommunene opplever at de blir bundet opp til de vedtak som gjøres 
av regionrådet for kommende år, og at de da må skjære ned i egne budsjett og 
tjenestetilbud. 
 
I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner. 
Det anbefales at regionrådets budsjettrutiner endres i tråd med disse anbefalingene, 
og at vedtektene til regionrådet og de ulike samarbeidene endres i tråd med dette.  

 
 

5. Regionrådets fokus framover: 
a. Regionalpolitisk fokus og utviklerrollen 

• Saltenstrategiene bør danne grunnlaget for hvilket fokus regionrådet 
skal ha framover. Saltenstrategiene skal være retningsgivende for det 
regionale utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom regionrådet 
og kommunene.  

• Kommunene bør videre definere behovet for hvilke oppgaver og fokus 
regionrådet skal ha framover. I tillegg bør regionrådet rigges slik at 
man kan håndtere saker som kommer «adhoc» ut fra behov og 
pågående prosesser, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 

b. Være i forkant politisk 
• Regionrådet bør sette dagsorden i større grad enn tidligere og være politisk 

aktiv på ulike arenaer hvor det er viktig for Salten å få gjennomslag for sine 
prioriteringer. Det bør defineres hvilke arenaer man har en fast 
tilstedeværelse på. Eksempel på dette kan være at Salten skal være politisk 
representert på hvert fylkesting, både for å orientere om saker det er naturlig 
å orientere om, men også for å snakke mer uformelt med fylkesråd, fylkesting 
og øvrige.  
 

6. Hvilke samarbeid skal vi ha i framtiden? 
a. Regionrådet bør med bakgrunn i Saltenstrategiene, de innspill som er 

kommet fra kommunene, og de diskusjonene som har vært underveis i 
prosessen i regionrådet, ta stilling til hvilke saker og samarbeid regionrådet 
skal ha fokus på i framtiden.  

Det vil gjennomføres en workshop i regionrådets møte hvor regionrådet får anledning til å 
diskutere de ulike forslagene, for så å komme med en anbefaling til regionrådets framtidige 
rolle og fokus. Anbefalingen vil deretter sendes ut til kommunene for innspill, før saken 
legges fram for endelig behandling til høsten. 
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Vurdering 

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder 
en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med formål å klargjøre regionrådets 
rolle og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter. Prosessen startet i september 2016, og 
ei arbeidsgruppe ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken. 
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter, og saken har vært i regionrådet i september og november 
2016, og som orienteringssak i februar 2017. 

Sekretariatsleder har siden forrige regionrådsmøte vært i kommunestyrene for å orientere 
om virksomheten til Salten Regionråd. I kjølvannet av dette har kommunene hatt mulighet til 
å komme med innspill til regionrådet. Saltdal kommune har behandlet saken formelt, og gitt 
innspill til saken. Innspillet følger vedlagt. 

Arbeidsgruppen har diskutert regionrådets rolle og fokus fremover, og legger fram 
overnevnte forslag til endringer i regionrådets struktur, til diskusjon. Det legges opp til 
workshop i regionrådets møte hvor regionrådet får anledning til å diskutere de ulike 
forslagene, for så å komme med en anbefaling om regionrådets framtidige rolle og fokus.  

Anbefalingen sendes ut til kommunene for innspill, før saken legges fram for endelig 
behandling i regionrådet til høsten. 

 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus sendes ut til 
kommunene for behandling. 

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017. 

 

Bodø, den 31.05.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
Vedlegg: 
Diskusjonsnotat 
Innspill fra Saltdal kommune 
Saltenstrategier 2016-2020   
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Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og 
fokus 
 
Som følge av at “Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten” er vedtatt, innspill fra 
Arbeidsutvalget i Salten Regionråd og innspill fra Steigen kommune (SR-sak 49/16a ), er det 
framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover. Herunder en 
gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på 
eventuelle effektiviseringsmuligheter. 
 
En arbeidsgruppe ble nedsatt av regionrådet i september, for å jobbe med saken. Arbeidsgruppen 
har vært ledet av Monika Sande og har bestått av følgende personer: 
 
Monika Sande   Ordfører Beiarn kommune   
Lars Kr. H. Evjenth  Ordfører Sørfold kommune   
Jan-Folke Sandnes  Ordfører Hamarøy kommune   
Hege Sørlie   Rådmann Meløy kommune   
Rolf-Kåre Jensen  Rådmann Bodø kommune   
 
Arbeidsgruppen har hatt to møter i sakens anledning og legger med dette frem følgende 
diskusjonsnotat for Salten Regionråd: 
 
Innledning 
Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan mellom de 9 kommunene i 
Salten, organisert etter kml. § 27 (eget rettssubjekt). Som en del av regionrådets virksomhet finner 
vi Felles Ansvar i Salten, Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Salten Regionråd har til 
sammen 9 ansatte i sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk. Sekretariatet ledes av sekretariatsleder 
som er øverste administrative ansvarlig.  
 
Salten Regionråd har 18 ordinære medlemmer bestående av ordfører og opposisjonsleder fra hver 
kommune. I tillegg møter administrasjonssjefen med tale- og forslagsrett. For hver valgperiode 
velges det en leder og nestleder, i tillegg til leder av rådmannsutvalget. Disse er hhv Petter Jørgen 
Pedersen (ordfører i Gildeskål), Ida Maria Pinnerød (ordfører i Bodø) og Hege Sørlie (rådmann i 
Meløy kommune). 
 
Salten Regionråd har vært – og er fortsatt – viktig for det politiske samarbeidsklimaet mellom 
kommunene i Salten. Ved at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier for det 
regionale samarbeidet, bidrar dette til et godt samarbeidsklima, noe som ikke minst er viktig når 
felles saker skal frontes utad. Regionrådet har siden etableringen i 1989 vært en arena hvor 
kommunene har tatt opp ulike saker og problemstillinger, og hvor muligheter for et mer formalisert 
samarbeid på aktuelle områder har vært diskutert. 56 samarbeid er til sammen initiert gjennom 
regionrådet, eller hvor regionrådet har bidratt til å støtte opp omkring samarbeidene, hvorav 20 
fortsatt eksisterer og er formalisert i ulike selskaps- og samarbeidsformer. I tillegg er en fremtidig 

242



Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

samarbeidsløsning innenfor destinasjonsorganisering i reiselivsnæringen fortsatt i prosess og 
forventes og tre i kraft i 2017 så fremst kommunene slutter seg til denne.  
 
Endrede rammebetingelser 
Det har ikke vært gjort organisatoriske endringer i Salten Regionråd siden etableringen i 1989. 
Flere nye samarbeid har imidlertid kommet til og er underlagt regionrådet, herunder Salten 
Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Samtidig har de eksterne 
rammebetingelsene endret seg i stor grad for kommunene, som er eiere av regionrådet. Dette har 
medført at kommunene har helt andre forutsetninger i dag enn for noen år tilbake: 
 

- Kommunene har fått flere nye oppgaver, skal levere likeverdige tjenester til alle 
innbyggerne. Dette innebærer en mer kompleks tjenesteleveranse i dag enn for noen år 
tilbake.  

- Nye reformer er igangsatt, som for eksempel samhandlingsreformen, politireformen, 
kommunereformen. Dette stiller nye krav til kommunene i forhold til kommunal forvaltning 
og faglig kompetanse 

- Inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner er endret 
- Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten er vedtatt og legger føringer for hvordan 

kommunene skal utøve sitt eierskap overfor interkommunale selskap og samarbeid 
- Ny kommunelov er under utarbeiding 

 
Det er nå en god “timing” for å diskutere regionrådets rolle og fokus framover, slik at regionrådets 
virksomhet kan tilpasses dagens og fremtidens behov.  
 
Diskusjon i arbeidsgruppen 
Politisk dimensjon 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Arbeidsgruppen 
mener at det i større grad enn tidligere, må tilstrebes at Salten Regionråd skal være et politisk 
verksted for kommunene. Her bør man vektlegge at regionrådet skal være en politisk arena og at 
man gjennom regionrådet skal være i forkant politisk.  
 
Regionrådet må i større grad enn tidligere, sette dagsorden selv ved å ta initiativ til å fremme 
viktige saker for Salten. Eksempel kan være opp mot spesialisthelsetjenesten, hvor man ser at 
andre regioner er samstemte i større grad enn Salten. Også på andre områder ser man at andre 
regioner støtter opp for hverandre ved å være tilstede på viktige arenaer. Det må etableres en 
større kultur for at regionrådet og politisk ledelse i kommunene er tilstede på viktige arenaer for å 
synliggjøre og støtte opp om saker som har særlig stor betydning for kommunene og regionen. 
Dette gjelder særlig i arbeidet opp mot nasjonale og regionale myndigheter.  Fellestanken må 
forsterkes, og gjennom regionrådet kan vi oppnå større gjennomslagskraft og være med å sette 
dagsorden. 
 
Som tjenesteprodusenter har kommunene sin primæroppgave i å sikre gode og brukervennlige 
velferdstjenester i de enkelte lokalsamfunn. Kommunene er ansvarlige for en omfattende 
administrasjon og produksjonsvirksomhet hvor hensynet til effektiv ressursbruk, kompetanse og 
kvalitet kan tilsi samordning av deler av den kommunale forvaltning. I og med at det kan se ut som 
om det ikke blir de store endringene i den framtidige kommunestrukturen i Salten, bør man se på 
hva kommunene skal samarbeide om i framtiden og hvordan regionrådet kan bidra i dette.   
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Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet og prioritere 
regionrådets oppgaver for valgperioden. For at kommunene skal få et større eierskap til kan 
kommunene vurdere å ta inn deler av Saltenstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. I 
utarbeidelsen av strategiene må det vektlegges en sterk involvering fra kommunenes side. Det må 
settes større fokus på å utvikle viktige næringer som kraft, eksportrettet industri, mineraler og 
reiseliv. 
 
Det bør diskuteres hvordan man kan lage rutiner for hvordan sakene som tas opp i regionrådet, 
kan forankres i kommunestyret i den enkelte kommuner. Dette kan bidra til å gi regionrådet større 
legitimitet i kommunestyret, samt at man oppnår en bedre saksbehandling i regionrådet. 
 
Administrativ dimensjon 
Arbeidsgruppen mener at rådmannsutvalget bør ta et ansvar for å initiere samarbeid som på 
administrative områder, kan være hensiktsmessig for kommunene å samarbeide om. Dette kan for 
eksempel være å etablere en felles plattform for ulike fagsystemer, samarbeid om merkantile 
oppgaver, felles bygg- og eiendomsforvaltning etc. Målet må være å lage gode fremtidige 
strukturer som kan bidra til at kommunene er godt rustet til å håndtere denne type oppgaver. 
 
Det er ikke bare de små kommunene som er sårbare ift kompetansekrevende tjenesteyting, dette 
gjelder også i større kommuner, som derfor også vil kunne tjene på å få på plass en del 
fellesfunksjoner. Dette vil også kunne bidra til at kommunene er i forkant til en eventuell ny runde 
med kommunereformen. 
 
Organisering av Salten Regionråd 
Tre formaliserte samarbeid er underlagt regionrådets virksomhet; Felles Ansvar i Salten (2 
ansatte), Salten Kultursamarbeid (1 ansatt) og Salten Friluftsråd (2 ansatte). Arbeidsgiveransvaret 
og styringsretten ligger hos Salten Regionråd. I tillegg har vi prosjektleder for samferdsel, en 
prosjektkoordinator, økonomikonsulent i 50 % stilling, samt sekretariatsleder. 
 
Regionrådet er øverste organ, og Arbeidsutvalget (AU) er formelt sett regionrådets styre med 
formell kompetanse. AU består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
 
Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har egne vedtekter som legger føringer for 
samarbeidet. Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale med et eget styre. Disse har 
ingen formell kompetanse, og er mer å regne for rådgivende styrer. 
 
Det bør vurderes om Arbeidsutvalget skal benevnes “Styre” i stedet for “Arbeidsutvalg”. Dette fordi 
“Styre” vil kunne gi en bedre forståelse av hvilken kompetanse Arbeidsutvalget har.  
 
Det bør tas en gjennomgang av om de ulike tiltakene er slik de var tenkt da de ble opprettet. Det 
bør ses på bakgrunnen for opprettelsen. 
 
Sekretariatets organisering er i dag fragmentert og uoversiktlig. Det må ryddes i ansvarslinjer og 
man må klargjøre formelt ansvar. De ulike vedtektene og samarbeidsavtaler gjennomgås og 
endres ved behov.  
 

244



Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

Det er behov for å utarbeide et delegasjonsreglement for å klargjøre ansvarslinjene og hvem som 
har den formelle kompetansen og det overordnede ansvaret i regionrådet. 
Budsjettrutiner må endres i tråd med forslaget i eierstrategiene. Det bør framlegges et samlet 
budsjett for hele regionrådets virksomhet med underbudsjett for de enkelte tiltakene/fagområdene. 
Nye budsjettrutiner innarbeides fra og med 2017 iht eierstrategiene. Det er samtidig behov for å se 
på finansieringsmodellen for de ulike tiltakene (jf. forslaget i eierstrategiene). 
 
Regionrådet bes å diskutere følgende: 
 

Utøvelse av eierskap: 

o Kommunene eier Salten Regionråd. Hva forventer kommunene av eierskapet? – 
Kommunene må være en bestiller 

o Felles regionale strategier – Saltenstrategiene. Fungerer disse etter hensikten og har 
kommunene et eierskap til disse 

o En gjennomgang av pågående samarbeid. Har vi samarbeid som bør avsluttes? 
o Kriterier for samarbeid og videreføring 

 Økonomiperspektiv 
 Kompetanseperspektiv 
 Merverdi / nytteverdi 
 Bidrar samarbeidene til å bygge regionen og gjøre regionen mer attraktiv 

 
o Organisering av de ulike IKS-samarbeidene – er samarbeidene organisert på en riktig og 

hensiktsmessig måte? 
o Hvilke nye samarbeid bør kommunene se på? 

o Politiske samarbeid 
o Administrative samarbeid 

Utviklerrollen / påvirkning utad  

o Regionrådet må sette dagsorden i større grad enn i dag. Hvordan får vi dette til? 
o Hvordan skal kommunene bruke regionrådsmøtene? Politisk verksted – hvordan få dette til 

– konsensusorgan  
o Hvem får komme inn i regionrådet – bør det bli en større terskel?  
o Hvilke arenaer skal regionrådet være til stede på?  
o Kan vi møte andre regionråd / andre aktører oftere – samarbeide i større grad i et 

Nordlands- og Nord-Norgeperspektiv 
o Kan vi lage rutiner for hvordan man orienterer / diskuterer saker i egen kommune i forhold 

til de saker som tas opp i regionrådet 

Organisering og finansiering 

o Se på intern organisering av regionrådet  
o Vedtekter, årsmeldinger, årsregnskap – gjennomgå og se på effektivisering  
o Møtestruktur – se på hele strukturen for alle samarbeidene 
o Hvor skal møtene være – gir det en merverdi å rullere i kommunene? 
o Budsjettrutiner  
o Finansieringsmodell  

245



Diskusjonsnotat  
Regionrådets rolle og fokus  

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 

Forslag til videre prosess: 

o Diskusjonsnotat legges fram for regionrådet i november 2016  
o Ny sak i juni 2017 
o I mellomtiden; innspillsrunde i kommunene – sekretariatsleder drar i kommunestyrene for å 

orientere om regionrådet og for å få innspill 
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Saltdal kommune  
Rådmannen 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon  
Kirkegt. 23, 8250 Rognan  75 68 20 00  
  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@saltdal.kommune.no www.saltdal.kommune.no 75 68 20 01 972 417734 
 

SALTEN REGIONRÅD 
Postboks 915 
8001  BODØ 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/1274 Christin Kristensen, tlf.: 75682018 08.05.2017 

 

Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 

Saltdal kommunestyret har behandlet ovennevnte sak som sak 25/17 i møte 4. mai 2017. 
 
Kommunestyret har vedtatt følgende innspill til høringsnotatet: 

- Større samarbeid om prosjekter som er viktig for regionen. 
- Salten strategier bør få en bedre forankring i kommunen ved at de innarbeides som en del 

av kommuneplanens samfunnsdel. 
- Viktige saker som skal opp i regionrådet bør komme så tidlig at de kan drøftes i 

kommunestyret før regionrådsmøtet 
- Viktig å ha et utstrakt samarbeid mellom kommunene for å unngå spørsmål om 

sammenslutning 
- Viktig å legge stor vekt på samferdsel og videreføre samferdselsprosjektet i regionrådet 
- Kommunestyret tar ikke stilling til om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i Salten 

regionråd. 
- Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og 

ikke omvendt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Kristensen 
Organisasjonsrådgiver  
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Saltdal kommune Arkiv:  026 
Arkivsaksnr:  2017/1274-2 
Saksbehandler:  Christin Kristensen 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 58/2017 24.04.2017 
Kommunestyre 25/2017 04.05.2017 
 
Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 
 
Foreliggende dokumenter: 
1 Regionråd rolle og fokus 
2 Regionråd diskusjonsnotat rolle og fokus 
3 Regionråd vedtak 41-16 
 
Sakens bakgrunn 
I kommunestyremøtet 22. mars hadde sekretariatsleder Kirsti Bye Pedersen en orientering om 
Regionrådet generelt og om regionrådets fremtidig rolle og fokus.  I møtet ble det gitt noen 
muntlige innspill fra kommunestyrets medlemmer.   
 
Det er likevel gitt signaler om at det ønskelig at politikerne kan gi flere innspill i form av et 
politisk vedtak. 
 
Som grunnlag for å kunne gi innspill, vises det til vedlagte diskusjonsnotat.  Det stilles en del 
spørsmål på notatets side 4 under følgende hovedpunkter: 

- Utøvelse av eierskap 
- Utviklerrollen/påvirkning utad 
- Organisering og finansiering 

 
Under punktet om eierskap er det også tatt med ett punkt om utvikling av fremtidig 
administrativt samarbeid mellom kommunene.  Rådmannen tar dette opp i strategisk ledergruppe 
for å gi tilbakemelding om samarbeidsområder som kan være aktuelt. 
 
Vurdering 
Ettersom de spørsmålsstillingene i notatet er i hovedsak politiske emner, legger rådmann fram 
saken uten innstilling og inviterer politikerne å avgi innspill ang. regionrådets fremtidig rolle og 
fokus. 
 
Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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Formannskaps behandling i møte den 24.04.2017: 

Behandling 

 

Vedtak 

Saken ble drøftet.  Notat vedr. innspill fra formannskapet legges ved til kommunestyrets 
behandling. 

Kommunestyres behandling i møte den 04.05.2017: 

Behandling 

Kjell Krüger foreslo et tilleggspunkt i notatet. 

Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og ikke 
omvendt. 

Kommunestyret tar ikke stilling til spørsmålet om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i 
Regionrådet. 

 

Vedtak 

Enstemmig vedtak: 

Fremlagte notat med ovennevnte tilføyelser sendes til Salten regionråd som kommunens innspill. 
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Saltenstrategier 2016 til 2020  

 

 

Forord: 
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til 
det regionale samarbeidet i Salten. Formålet med å ha en strategiplan for Salten er å fremme 
bærekraftig vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten.   

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt 
prioritere Regionrådets oppgaver for perioden 2016-2020. Strategiene peker også på ønsket 
fremtidsbilde for Salten mot år 2030. Strategidokumentet er oversiktlig og kortfattet og 
inneholder visjon, hovedmål og fokusområder med delstrategier som beskriver hvordan vi 
skal gjennomføre planen. 

Salten Regionråd har det overordnede ansvaret for utviklingen og implementering av 
Saltenstrategiene, i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre naturlige 
samarbeidspartnere.  

De nye Saltenstrategiene er utviklet med bidrag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, en 
åpen innspillskonferanse med bred deltakelse, styringsgruppe (Arbeidsutvalget) og 
Regionrådet. Planen skal behandles politisk i alle Salten-kommunene. 

Vi takker for alle bidrag til planen, og håper at arbeidet med å realisere Saltenstrategiene vil 
motivere og engasjere slik at vi når målsettingen gjennom felles innsats. 

 

Petter Jørgen Pedersen      Kjersti Bye Pedersen 
Styreleder        Sekretariatsleder 
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Del 1: Fremtidsbilde og utgangspunkt 
 
I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i et ønsket felles fremtidsbilde for Salten, 
og sammenholdt det med en felles oppfatning av hva som er ståstedet for regionen per i 
dag. 
  

1.1 Salten mot 2030 – et ønsket fremtidsbilde 
 
Salten er et attraktivt sted å bo og virke i, og hvor det tilbys trygge og utviklende 
oppvekstmiljø. De unge ønsker å bosette seg i regionen etter endt utdanning.  
Regionens kulturelle mangfold er i sterk utvikling, med nyskaping og bolystdrevet innflytting. 
Salten har fortsatt sterkt fokus på bosetting og integrering. Regionen har store natur- og 
kulturkvaliteter og er en arena for opplevelser i verdensklasse. 
 
Salten er Nord-Norges mest folkerike region med 100 000 innbyggere. Bodø er en raus, 
velutviklet og funksjonell hovedstad for den nye region Nordland. Byggingen av “Ny by – ny 
flyplass” er igangsatt med de ringvirkningene det gir for hele regionen. En tydelig effekt av 
dette er sterkt internasjonalt preg som bidrar til økt internasjonalisering i næringsliv og 
befolkning. Tjernfjellet har gitt en velfungerende transportkorridor som har åpnet for nye 
markeder og muligheter. Fauske er videreutviklet som logistikknutepunkt for omlasting av 
gods, med en ny og moderne godsterminal. Den nye «Nord-Norge linjen» har flyttet mye av 
godstrafikken til sjø og bane. Kommunene rundt Bodø og Fauske er videreutviklet til 
attraktive steder med gode tilbud i landlige omgivelser.  
 
Salten er en av Norges nye vekstregioner og en viktig bidragsyter i den norske økonomien.  
Regionen har en sterk og konkurransedyktig industri hvor det “grønne skiftet” har et stort 
fokus. Industri, mineraler, havbruk og reiseliv/kultur er våre fremste eksportnæringer, basert 
på en bærekraftig og høyteknologisk utvikling. Dette gir økt verdiskaping og attraktive 
arbeidsplasser i hele regionen. Næringslivet i Salten preges av nytenking og god 
samhandling, med etablering av fremtidsrettede næringsklynger. Arbeidslivet er preget av et 
høyt innslag av arbeidstakere fra hele Norge og andre nasjoner, spesielt innenfor forskning 
og nyetableringer.  
 
NORD universitet besitter høy kompetanse og sterke fagmiljøer innenfor havbruk, og har tatt 
en ledende rolle og posisjon som Norges “blå universitet”. Dette har i stor grad bidratt til å 
utvikle Saltens rolle som kunnskaps-, tjeneste- og produktleverandør til havbruksnæringen 
langs hele norskekysten. NORD universitet tilbyr relevante utdanninger i forhold til arbeids- 
og næringslivets behov. Regionen har en velutviklet kunnskaps- og næringsklynge innenfor 
velferdsinnovasjon. 
 
Ny infrastruktur forsterker naturlige bo- og arbeidsregioner i Salten, blant annet ved at det 
er gjort betydelige oppgraderinger langs veg, sjø og jernbane.  I hele regionen ser man fram 
til åpningen av ny jernbane fra Fauske til Narvik som vil avlaste veiene for den økte 
godstransporten. Den raske forbindelsen til dobbeltspor på Ofotbanen gir nye ringvirkninger 
for næringsliv i Nordland. Etter 70 år byggestopp for jernbane har nye beregninger vist at 
dette er et svært samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet med bygging er i gang.  
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Det er utviklet førerløse transportløsninger i deler av regionen. I tillegg er den digitale 
infrastrukturen videreutviklet med full fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, noe som 
bidrar til gode og attraktive bo- og arbeidssteder i hele regionen.  
 
«Havørna Internasjonale Flyplass» er landsdelens viktigste internasjonale lufthavn og bidrar 
til at regionen, Europa og verden for øvrig er lett tilgjengelig. 
 

      
1.2 Nåsituasjon for Salten: 
 
Salten består av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, 
Steigen og Sørfold. Regionen er på 10 387,77 km² og dermed like stor som Østfold, Vestfold, 
Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert midt i Norge, hvor avstanden Fauske – Oslo 
er den samme som Fauske – Nordkapp. 

Salten hadde pr. 1. januar 2016 om lag 80 000 innbyggere. Om lag 75 % av disse er bosatt i 
Saltens to bykommuner, med 63 % i fylkeshovedstaden Bodø og 12 % i Fauske. Den øvrige 
bosettingen er spredt rundt i de syv øvrige kommunene i Salten. 

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en 
fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert 
kulturtilbud. I Salten kan du både ta del i et pulserende byliv og ha unike naturopplevelser.  

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri 
med stort potensial for videre vekst.  Ser man overordnet på næringsstrukturen er det 
offentlig sektor som utgjør den største andelen med over 40 % av sysselsettingen. Næringer 
hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og 
vekst er spesielt industri, havbruk, landbruk og reiseliv- og kulturnæringer. 

Salten har et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye muligheter og møte 
utfordringene i årene framover. Dagens situasjon for Salten er oppsummert slik: 
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SWOT 
(Interne styrker/svakheter og eksterne muligheter/trusler) 

STYRKER: 
• Store naturressurser og areal tilgjengelig 
• Befolkningsvekst (3,1 % fra 2011-2016) 
• Variert næringsliv 
• Fylkeshovedstad og NORD universitet 
• God på bosetting og integrering 
• Variert og rikt kulturliv 
• Godt samarbeidsklima i regionen 
• Lav arbeidsledighet (2,6 %) 
• Differensiert arbeidsgiveravgift 

SVAKHETER: 
• Samferdsel (store avstander, standard og materiell) 
• Befolkningsutvikling (alder og utflytting av unge) 
• Lavere befolkningsvekst enn nasjonalt (0,4 % ift 1,2 % 

årlig) 
• Lav sysselsetting i privat sektor (56 % mot 70 % 

nasjonalt) 
• Til dels svak kommuneøkonomi 
• Tilgang på spisskompetanse 
• Sårbar ift hjørnesteinsbedrifter, mangel på 

risikokapital, få store lokalt eide bedrifter 
• Få lærlingplasser, resultat og frafall i VGS 

MULIGHETER: 
• Naturressurser kan gi økt næringsutvikling 

(industri, mineraler, reiseliv og matproduksjon) 
• Store arealer blir gjort tilgjengelig som følge av 

flytting av forsvaret  
• Stort potensial for å utvikle spisskompetanse og 

nyetableringer innenfor sikkerhet og beredskap 
• Framtidig oljeutvinning 
• “Ny by – ny flyplass” 
• Økt fokus på nordområdene 
• Nye store vegprosjekter 
• Arbeidsinnvandring og bosetting 
• Mer målrettet og økt samarbeid internt i Salten, 

Øst-Vest samarbeid, EU mfl. 
• Ny kommunestruktur 

TRUSLER: 
• Befolkningsutvikling og sentraliseringstrenden 

fortsetter 
• Forsvaret er i endring 
• Framtidig oljeutvinning 
• Store infrastrukturprosjekter i andre deler av landet 

kan gi mindre penger til vår region 
• Reduserte bevilgninger til fylkeskommunen 
• Nedlegging av landbrukseiendommer 
• Redusert folkehelse blant unge 
• Usikkerhet i internasjonal politikk og 

verdensøkonomi 

 
 
• Salten har noen sentrale fortrinn som bør utnyttes i større grad. Disse er: 

– Tunge næringsmiljø som industri, havbruk, landbruk, reiseliv/kultur mfl., som gir 
grunnlag for god næringsvekst i hele regionen 

– Viktige natur- og kulturressurser, herunder en lang kystlinje og store arealer 
– Fylkeshovedstad med regionens felles flyplass 
– NORD universitet i utvikling 
– Bredt interkommunalt samarbeid 

 
• Salten har også noen sentrale utfordringer som bør ha særlig fokus. Disse er: 

– Store avstander innad i regionen og dårlig utbygget bredbånd flere steder 
– Svakere befolkningsvekst enn landet for øvrig  
– Mange unge flytter ut av regionen 
– Svak felles identitet i Salten 
– Liten kultur for felles påvirkning/tydelige budskap nasjonalt fra regionen som 

helhet  
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Del 2: Strategier 2016-20: Mål og fokusområder 
 
2.1 Visjon  
 
Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion 
 
Ved valget av begrepene sammen og vi vektlegger vi at samarbeid skal stå i fokus. Dette 
betinger et forpliktende samarbeid mellom Salten Regionråd og kommunene i Salten, men 
også at samarbeid med andre offentlige tilretteleggere, utviklingsmiljøer og regionale og 
nasjonale myndigheter skal ha fokus. 
 
Attraktiv vekstregion bygger på at Salten er et godt sted å være, og at regionen besitter 
store naturressurser som gir gode muligheter for rekreasjon og næringsutvikling. Næringer 
hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og 
vekst er: industri, havbruk, landbruk og reiseliv. En økt satsing på disse næringene vil kunne 
bidra til økt velferd i Salten og nasjonalt.  
 
 2.2 Verdigrunnlag 
 
For å nå målene skal vårt samarbeid i Salten basere seg på et sett av felles verdier.  
Disse holdningene skal prege samarbeidet mellom kommunene i Salten, vår egen organisasjon og 
vårt samarbeid med andre: 

Verdier: 
 
- Samstemt   Vi skal jobbe på lag, være raus og inkluderende, og bidra til god samhandling 
- Attraktiv  Salten er regionen for det gode liv og skal være et godt sted å bo, leve og besøke 
- Livskraftig  Vi skal være livskraftig og vital i vårt arbeid 
- Tydelig  Vi skal prioritere og enes om viktige saker – og snakke med én stemme utad 
- Energisk  Vi skal være initiativrik og handlekraftig i vårt arbeid 
- Nyskapende   Vi skal være fremtidsrettet og mulighetssøkende i utviklingen av samfunn og næring 
   

2.3 Mål 
 
Hovedmål for Saltenstrategiene 2016-2020 
 
Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en 
attraktiv og konkurransekraftig region i vekst. 
 
Delmål  
Vi har disse tre delmålene for perioden:  
 
 Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide og drive næring i, og besøke 

255



7 
 

 Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting som gir et mer konkurransedyktig 
næringsliv 

 Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som et helhetlig servicemarked. 
 
2.4 Fokusområder (innsatsområder) 
 
For å realisere hovedmålet har vi definert tre fokusområder som det skal satses ekstra på i Salten. 
Dette er:  
 

 
 
 
 
2.4.1 ATTRAKTIVE SALTEN – BYGGE MERKEVARE OG IDENTITET 
Mål: Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide, drive næring i - og besøke.  
Dette skal understøtte vekst i folketall og verdiskaping  
 
Delstrategier: 

A. Bidra til økt bolyst, trivsel og livskvalitet i Salten 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Satse på lokalsamfunn- og stedsutvikling 
• Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, 

opplevelse og tilhørighet er bærende elementer 
• Ha sterkt fokus på friluftsliv- og folkehelsearbeid  
• Utvikle bostedskvaliteter og tilrettelegge for attraktive områder 

 Fortsette det gode arbeidet med bosetting og integrering av 
innvandrere – fokusere på de ressursene som denne gruppen kan tilføre 
Salten 
 Støtte opp under regionale profilerings- og omdømmeprosjekter som 

er knyttet til å bo og arbeide i Salten 
 

B. Salten skal være en attraktiv region å besøke 
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Delstrategien gjennomføres ved å:  

 Markedsføre og profilere Salten gjennom et felles destinasjonsselskap i 
Salten. Herunder å bidra til økt samarbeid i besøksnæringen og økt 
markedsføring – inkl. digital kommunikasjon. 
 Støtte opp under strategiene i Masterplan for reiseliv – Bodø mot 2025 
 Bidra i oppbyggingen av attraktive opplevelses- og aktivitetstilbud  
 Bygge Saltens omdømme gjennom fokus på kvalitet på (alle) tjenester 

og tilbud 
 

C. Styrke påvirkning og fellesskapskultur – snakke med én stemme 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Jobbe for økt samhandling på tvers av ulike miljøer, herunder å 
prioritere regionale og nasjonale saker og forene krefter omkring disse 
 Tale med én sterk stemme utad gjennom felles budskap 
 Bygge stolthet og felles identitet i Salten, herunder å konkretisere og 

forankre felles fremtidsbilder 
 
 
2.4.2 KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 
Mål: Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting, som gir et mer konkurransedyktig 
næringsliv 
 
Delstrategier: 

A. Styrke næringssamarbeidet i Salten 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Utvikle en felles strategisk næringsplan for Salten 
 Videreføre og formalisere næringsnettverket i Salten 
 Styrke potensialet innenfor utvalgte næringer som havbruk, mineraler, 

reiseliv og matkultur, industri og “grønn industri” 
 Definere felles utviklingsprosjekter med ressurser og personell  
 Styrke samarbeidet med andre regioner i Nordland 

 
B. Koble universitetet, utdanning, forsking, næringsliv og forvaltning 

 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Lage gode systemer for innovasjon 
 Lage gode støttefunksjoner for gründere 
 Etablerer nasjonale møtearenaer mv. 
 Legge til rette for god samhandling mellom næringsliv, utdanning, 

universitet og offentlig forvaltning i planprosesser og utvikling av 
rammevilkår 
 «Farge universitet blått» - støtte opp under at NORD universitet tar en 

ledende rolle og posisjon som Norges “blå” universitet  
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C. Understøtte Salten som etablerersted for større virksomheter; akkvisisjon 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Synliggjøre regionens fortrinn 
 Jobbe for en offensiv påvirkning av beslutningstakere innenfor ulike 

områder 
 Jobbe for å øke attraktiviteten overfor nasjonale og internasjonale 

bedrifter, forskere, arbeidstakere og studenter 
 

D. Videreutvikle internasjonale allianser 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Utnytte de internasjonale samarbeidsmulighetene som «Ny by – Ny 
flyplass» gir  
 Følge opp partnerskapsavtalen mellom Salten Regionråd og Nord-

Norges Europakontor i Brussel 
 Forsterke samarbeidet øst-vest, mellom Salten og Nord-Sverige 

 

2.4.3 INFRASTRUKTUR 
Mål: Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som en helhetlig serviceregion 
 
Delstrategier: 

A. Redusere avstandsulemper i regionen og inn/ut av regionen for å styrke 
bosetting og næringsutvikling 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Være en sterk pådriver for at prioriterte vegprosjekter blir realisert 
 Arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode båt- og fergetilbud 
 Øke satsingen på jernbane for persontrafikk og gods, herunder å jobbe 

for økt frekvens på Saltenpendelen, utbedring av bane/krysningsspor mv, 
etablering av ERMTS og på sikt elektrifisering av Nordlandsbanen  
 Arbeide for at Nord-Norge linjen reetableres  
 Utvikle smarte kommunikasjonsløsninger i regionen 
 Utbygging av bredbånd/fiber – sikre at næringsliv og offentlig 

virksomhet får et fullverdig bredbåndstilbud i hele regionen 
 

B. Forsterke naturlige bo- og arbeidsområder i Salten 
 Etablere gode pendlertilbud 
 Tilrettelegge for at folk kan bo og arbeide i distriktene 
 Redusere behovet for pendling ved å satse på bærekraftige lokalsamfunn i 

distriktene med tjenestetilbud og arbeidsplasser der folk bor 
 

C. Forsterke Bodø som regionsenter og fylkeshovedstad 
 
Delstrategien gjennomføres ved å: 

 Støtte opp under prosjektet “Ny by – Ny flyplass”  
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 Støtte opp under prosjektet “Smart City”  
 Styrke Bodø som Norges luftfartsby, knutepunkt for luftfartsteknologi 

og inn-/utflyvning til og fra landsdelen 
 

 
 

Del 3: Oppfølging av Saltenstrategiene 
 

Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av Saltenstrategiene er Salten Regionråd. 
Gjennomføringen vil skje i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre viktige 
samarbeidspartnere.  

En egen handlingsplan vil bli utviklet av Salten Regionråd. 

Implementering og resultater av Saltenstrategiene følges opp gjennom: 

- Halvårig rapportering fra administrasjon til Arbeidsutvalget. 
- Årlig rullering av Saltenstrategiene i perioden 2017-2020. Disse behandles også av 

Regionrådet. 
- Årlig utvikling og rullering av handlingsplan, med resultatmåling og allokering av 

ressurser. 
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Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

Regionrådets rolle og fokus – notat med 
innspill i regionrådets SR-møte 8. juni 
2017 
Regionrådets framtidige funksjon: 

• Saltenstrategiene bør ligge til grunn for det regionale samarbeidet i regi av regionrådet. 
• Regionrådet er, og har vært, en viktig møteplass og samarbeidsarena for kommunene. 
• Regionrådet bør spisses som politisk verksted. 
• Regionrådet (og kommunene) må selv bidra til å sette dagsorden i viktige saker, og ikke 

«kun» svare på høringer. 
• Det er av stor betydning at man gjennom regionrådet kan man snakke med én felles 

stemme utad i saker som er av stor regional betydning. 
• Regionrådet får innpass på noen arenaer hvor den enkelte kommune ikke får innpass. 

Eksempel på dette er bl.a. høringen på Nasjonal Transportplan 2018-2029 i Stortingets 
Transport- og kommunikasjonskomité den 26. april 2017, hvor Salten regionråd fikk 4 
minutter til å legge fram regionrådets prioriteringer. Viktig å utnytte slike muligheter 
gjennom regionrådet. 

• Regionrådet bør være prosjekteier for regionale prosjekter hvor dette er naturlig. 
• Regionrådet kan gjennom sitt utviklingsfokus bidra til å skape større attraksjonskraft i 

Salten. 
• Regionrådet må bli bedre på å kommunisere utad, i de sakene det jobbes med.  

 
Viktige samarbeidsområder: 

• Samferdsel 
a. Samferdsels er viktig for å bygge samfunn og for å tilrettelegge for næringsutvikling. 
b. Det bør satses på flyfrakt over Bodø lufthavn i framtiden. 
c. Gode kommunikasjonsløsninger (godt utbygd bredbånd i hele regionen) bør 

prioriteres og bygges ut. 
 

• Næringsutvikling 
a. Det må jobbes for å videreutvikle næringssamarbeidet i Salten. 
b. Den «Blå åker» gir store muligheter for framtidig utvikling. 
c. Reiselivsnæringen gir store muligheter for etablering av nye arbeidsplasser, også i 

distriktene. 
 

• Helse  
a. Kan man etablere et «Salten Helse IKS»? 

i. Herunder å etablere interkommunalt samarbeid innenfor drift av 
legetjenesten, rekruttering av helsepersonell, vikarordninger etc. 

b. Samarbeide i større grad innenfor rus/psykiatri (et samarbeid er allerede påbegynt 
gjennom samhandling innenfor kommunalt ettervern rus/psykiatri – rapport legges 
fram høsten 2017). 
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Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

c. Framtidig samarbeid innenfor barnevern? 
 

Samarbeidsområder administrative funksjoner: 
• IKT / digitale løsninger (innenfor flere ulike områder) 
• Lønn og økonomi (kan kommunene lage fellessystemer innenfor disse områdene?) 

 

Generelt i forhold til nye samarbeid: 
• Man må  

o vurdere hva man skal samarbeide om, og eventuelt hvor nye samarbeid skal 
plasseres i regionen. 

o sortere og spisse de viktigste samarbeidsområdene. 
o evaluere tiltak som det samarbeides om, før vi etablerer nye samarbeidstiltak. 

 

Andre innspill: 
• Sakene må i større grad enn tidligere forankres i kommunestyrene i den enkelte kommune. 

o Hvordan får kommunene tid til å diskutere sakene i forkant av regionrådsmøtene? 
o Hvordan sikrer vi informasjonsflyt fra regionrådet inn i kommunestyrene? 
o Det er et ønske om at saksutredningene fra regionrådet sendes ut tidligere til 

kommunene, slik at kommunene kan diskutere sakene på «hjemmebane» i forkant 
av regionrådsmøtene. 

• Kommunene bør i større grad utnytte muligheten til å spille inn saker til regionrådsmøtene. 
På denne måten får man løftet frem viktige saker for kommunene, som også er av regional 
betydning. 

• Bør man tematisere regionrådsmøtene i større grad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv : SR/2017 
Dokument : regionrådets rolle og fokus - notat med innspill i sr-sak 2617 08062017 
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Saltdal kommune Arkiv: M88 

Arkivsaksnr: 2017/1831-8 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 141/2017 19.09.2017 

Kommunestyre   
 

Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Sak 19-17 Saksutredning Værøy kommune 
2 Vedlegg 1 Sak 19-17Forespørsel om medlemskap i Salten Brann IKS(5742)(1... 
3 Vedlegg 2 Sak 19-17 Vedtekter Salten Brann IKS 15.03.2017 
4 Vurderinger til sak i Værøy til utsending 

 
 
Saksopplysninger 
Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS. Det vises til Værøy 
kommunestyrets vedtak i møte 21.12.16 i sak 102/16, jfr. vedlagte brev.  
 
De formelle kravene til inntak av nye medlemmer i Salten Brann IKS fremgår av 
selskapsavtalens av 15/3-17 §§22 og 27: 
 
§27 Utvidelse 
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eier. 
 
§22 Endring av selskapsavtalen 
Endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet, jfr. for øvrig IKS-
loven. 
 
De formelle kravene tilsier at selskapet først utreder saken for eget styre.  Deretter skal den 
enkelte kommunestyrestyret i medlemskommunene fatte vedtak vedr. utvidelsen før behandling 
i representantskapet. 
Styret behandler de innkomne vedtakene før saken legges frem for representantskapet til endelig 
avgjørelse.  
 
Realitetsbehandlingen av sak skjer i de enkelt eieres kommunestyrer.  Det kreves at 2/3 av 
medlemskommunene godkjenner utvidelsen for at saken kan legges frem for representantskapet. 
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Styret for Salten Brann IKS har i sin sakvurdering beskrevet forutsetningene for medlemskap, 
jfr. vedlagte brev til Værøy kommune. 
 
Nevnte forutsetninger er oppfylt gjennom vedtaket i Værøy kommunestyre. Videre er det fra 
Værøy kommune bedt om at det vurderes å etablere røykdykkertjeneste på Værøy.  Salten Brann 
IKS har forutsatt at kompetanseplanen til Værøy for 2016 ligger til grunn for muligheten til 
etablering.  Konsekvens av avvike i kompetanseplanen er beskrevet i saksutredningen.  Styrets 
saksutredning beskriver de forhold som ligger til grunn for en slik etablering, gjeldende 
kompetanseheving, investeringer, rutineinnarbeidelse, øvelser og årlig service.  Kostnader for 
etablering av røykdykkertjeneste er forutsatt dekke av Værøy kommune. 

Vurdering 
Værøy kommune er en del av Salten regionråd og medlem i flere andre interkommunale 
samarbeid i Salten regionen.  Brannvernordningen i Salten vil stå sterkere med deres 
medlemskap, spesielt for den maritime delen av Salten og Vestfjorden.  Samarbeidet vil legge 
ytterligere til rette for en kosteffektiv og kvalitativ drift av brann- og redningsberedskapen i 
samsvar med lov, forskrifter, direktiver og de kommunale vedtak som setter krav til 
grunnleggende og helhetlig beredskap.  Regionen vil stå sterkere rustet til å møte utfordringer i 
hendelsesaspektet og imøtekomme samhandling mellom beredskapsaktører og styrke kommunal 
beredskap, håndteringskapasitet og innsatsevne. 
 

Rådmannens innstilling 
- Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning av at de 

dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning på kr. 
508.500 pr. år de tre første årene som deleier. 

- Ved endring av brannvernordningen hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

- Medlemskapet trer i kraft som bestemt i representantskapsmøte den 10. november 2017.   
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Styret – Salten Brann IKS  
       
 
Sak nr. 09-17 Vedlegg 3       07.06 2017. 

 

 

VÆRØY KOMMUNE 

SAKSUTREDNING MEDLEMSKAP I 

SALTEN BRANN IKS 
 

 

 

 

 

 
 

 

Dato 07. juni 2017 
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SAKSUTREDNING AD VÆRØY KOMMUNE SIN FORESPØRSEL OM 

MEDLEMSKAP I SALTEN BRANN IKS 

 
 

Innledning 
 

Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS og Værøy kommune har gjort 

følgende vedtak, ref vedlegg 1: 

 

21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16 «Evaluering 

av brannsamarbeid – Lofoten brann og redning». 

 

«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes 

brannvesen innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18. Værøy kommune sier 

opp avtalen med Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16. Oppsigelsestiden løper fra 

01.01.17-31.12.17. 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en 

prosess som har til formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten Brann 

IKS fra 01.01.18. 

 

Salten Brann IKS utarbeidet en foreløpig utredning «grovanalyse» som grunnlag for 

saksbehandling og vedtak i Værøy kommune.  

 

I analysen ble informert om at ved eventuelt vedtak om innlemmelse i selskapet vil det være 

nødvendig å gjennomføre en grundigere vurdering av alt utstyr på brannstasjonen med tanke 

på tilstand og status på service. Eventuelle avvik som fremkommer gjennom denne 

vurderingen vil bli synliggjort. Håndtering av avvik og finansiering av dette behandles 

særskilt i samarbeid med Værøy kommune. 

 

 

Hensikt 

Hensikten med denne saksutredningen er å vise de formelle, organisatoriske og økonomiske 

virkningene av å utvide selskapet med Værøy kommune, samt å vise konsekvensen av et slikt 

nytt medlemskap for nåværende eiere. 

 

Formelle krav 

Om inntak av nye medlemmer: 

 

Selskapsavtalen: 

 

§ 27. Utvidelse 

 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. 
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§ 22. Endring av selskapsavtalen 

 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

 

Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr for 

øvrig IKS-loven. 

 

De overstående formelle kravene gir at selskapet først må utrede saken for eget styre og 

videre at det enkelte kommunestyre må ta stilling til utvidelsen i vedtaks form før saken 

behandles i representantskapet. 

 

Etter vedtak i de enkelte kommunestyrer må saken styrebehandles på nytt før fremsendelse til 

representantskapet. 

 

Realitetsbehandlingen av saken er i de enkelte eieres kommunestyrer. Dersom ikke minst 2/3 

av eierne godkjenner utvidelsen vil det ikke være grunnlag for behandling av et 

utvidelsesvedtak i representantskapet. 

 

Overføring av personell 

Overføringen av brannvernansvaret til ett nytt interkommunalt selskap var behandlet som en 

virksomhetsoverdragelse ved selskapsdannelsen. Det betyr at de som var ansatt innenfor 

brannvernordningen i kommunene på vedtakstidspunktet, automatisk fulgte med inn i Salten 

Brann IKS. 

 

En organisasjonsendring av brannvernet krever drøftinger med organisasjonene i Værøy 

kommune hvor de blant annet tar stilling til hvordan overføringen skal behandles. 

 

Organisasjonsendringen krever også drøftinger med organisasjonene i Salten Brann IKS. 

 

Forutsetninger for medlemskap 

Det en forutsetning at Værøy kommune har en vedtatt, organisert og finansiert brannvern-

ordning som ikke påfører eierfellesskapet nye økte kostnader. 

 

For å sikre forutsetningen har Salten Brann IKS i denne utredningen beskrevet hvilke krav 

som i den forbindelse stilles til Værøy kommune. 

 

Årsaken til forutsetningen om lukking av avvik er at nåværende eiere har løst de største 

utfordringene og avvikene som lå til grunn for selskapsdannelsen. 

 

Konsekvenser av medlemskap 

Organisatoriske konsekvenser 

Værøy kommune kommer inn i selskapet med en innsatsstyrke på 16 brannkonstabler 

inklusive utrykningsledere.  

 

Totalt antall årsverk i dagens organisasjon på forebyggende avdeling vil ikke endres, selv om 

antall innbyggere øker med vel 750. Avtaleløsninger og fleksibel bruk av feiere og 
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brannvernpersonell dekker opp for normaløkningen på 0,075 årsverk. Ref krav om 1 årsverk 

forebyggende for hver 10.000 innbyggere. 

I Værøy kommune er 13 bygninger kartlagt til å utgjøre en slik risiko at de er underlagt egne 

rutiner for tilsyn og oppfølging. Oppgaver knyttet til dette planlegges dekket av eksisterende 

ressurser i avdelingen. 

 

I Værøy kommune er det registret ca. 400 fyringsanlegg. Det skal gjennomføres feiing og 

tilsyn med disse på bakgrunn av kartlagt risiko. Oppgaver knyttet til fyringsanlegg innlemmes 

i eksiterende ordninger i Salten Brann, og planlegges gjennomført av eksisterende bemanning 

i feiertjenesten.  

 

På beredskapssiden vil det være tilstrekkelig med etablering av vaktordning for 

utrykningsledere og det etablerte faglige miljøet i Bodø for ivaretakelse og oppfølging av 

innsatsstyrken og andre oppgaver knyttet til brannvernordningen i Værøy.  

 

Salten Brann IKS sin organisasjon vil kunne ivareta en utvidelse av antall eiere og antall 

ansatte uten å endre på organisasjonsstrukturen. 

Økonomiske konsekvenser 

Driftskostnader knyttet til vedtatt brannvernordning i Værøy kommune med de forutsetninger 

som er beskrevet i denne utredningen og i vedlegg er i 2017 tall: 

 

  
Forslag budsjett 2017 Værøy 

Sum Felleskostnader 284 722 

Vaktordninger 1 094 324 

Feiing og Tilsyn 136 350 

Lisenser Nødnett vaktordning 84 808 

Lisenser Nødnett 110 Sentral 3 382 

Sum Overføringer 2017 1 603 586 
Innkreving av feieavgift 
kommune 136 350 

Nettoutgift per kommune 1 467 236 

 

 

Avvik på materiell og kompetanse som forutsettes dekket av øremerket avsetning fra 

Værøy kommune er som følger: 

Kompetanse: 

 

 3 personer oppfyller ikke forskriftkravet om nettbasert kurs i brannvern 

 10 personer har ikke lovfestet grunnutdanning 

 4 personer mangler lovfestet utdanning til Beredskapstrinn I 

 2 personer mangler sjåførkompetanse Kl C 

 4 personer mangler sjåførkompetanse U-160 

 10 personer mangler røykdykkerkompetanse. Forutsetter at Værøy kommune ønsker å 

opprettholde etablering røykdykkertjeneste.  

 

Med bakgrunn i de planer som forelå for gjennomføring av deltidsutdanning for mannskapene 

på Værøy skulle dette gjennomføres før utgangen av 2016. Antallet som ble utdannet i 

henhold til planen ble vesentlig lavere og det er derfor en restanse for å kunne etablere 
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røykdykkertjeneste og tilstrekkelig kompetanse på grunnivå for tjenesten ved oppstart januar 

2018. I våre vurderinger legges det derfor til grunn at det totale kompetansenivået og 

tilstrekkelig antall røykdykkere tilføres formalkompetanse i kompetanseutviklingsplanen for 

de tre første driftsårene etter overtakelsen. 

 

De fire utrykningslederne som mangler kompetanse starter sin utdanning i 2017 gjennom 

Lofoten brann- og redningsvesen. Dette vil ikke være avsluttet i utgangen av året og vil derfor 

måtte videreføres i samarbeid mellom Salten Brann og Lofoten brann- og redningsvesen. 

 

Om status for antallet utdannede brannkonstabler ikke endres før utgangen av året må dette 

inngå i kompetanseplanen til Salten Brann IKS. Estimerte kostnader for utdanning av 

resterende personell er beregnet til: 

 

- Personell på avvik i grunnkurs 400.000,- 

- Personell med avvik på Bef 1 190.000,- 

- Nettbasert kurs i brannvern  13.000,- 

- Sjåførkompetanse klasse C  180.000,- 

- Sjåførkompetanse U-160  360.000,- 

 

 

Total kostnad grunnleggende kompetanse: Kr 1.143.000. 

 

 

Materiell: 

 

Mangler i HMS verneutstyr 

 

Det mangler personlig verneutstyr for åndedrett og vernebekledning for bruk av motorsag. 

 

Total kostnad 12.000,- 

 

Mangler i brannvernmateriell 

 

For etablering av røykdykkertjeneste må det anskaffes masker, meiser og flasker. Vi har 

beregnet følgende investeringsbehov: 

 

Utstyrstype Antall Kostnad Sum 

Maske 14 3 860,- 54 040,- 

Meis 4 8 490,- 33 960,- 

Komposittflasker 10 5 150,- 51 500,- 

Flasketrekk 10 630,- 6 300,- 

Lungeautomat 4 2 400,- 9 600,- 

Budsjettkostnad   155 500,- 

 

 

Egnet støttekjøretøy 

 

Værøy kommune opplyser at det i årets budsjett ligger 150.000,- til kjøp av egnet støtte-

kjøretøy og at dette anskaffes før overgangen til Salten Brann IKS 
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Egnet ekstra pumpe 

 

Tilbakemeldingen fra mannskapene på Værøy er at nåværende pumpe ikke har tilstrekkelig 

kapasitet og pålitelighet. Alderen tilsier også at denne bør skiftes ut. 

 

- Pumpe  140.000,- 

 

 

 

Annet beredskapsmateriell 

 

Mangler: 

- IR-kamera  75.000,- 

- Overtrykksvifte 38.000,- 

 

Brukt overtrykksvifte rulleres fra annen stasjon i Salten Brann og beregnes ikke inn i totale 

kostnader. 

 

Total kostnad for materiell forutsetter innføring av røykdykkertjeneste. 

 

Maksimale avvikskostnader kr 382.500. 

 

 

Kostnader i forbindelse med etablering og drift av selskapet for nåværende eiere: 

 

Kostnader til materiell og kompetanse var i hovedsak fellesfinansiert av eierne av Salten 

Brann IKS.  

 

Avvikene var også delvis finansiert med direkte innskudd og resterende avvik ble finansiert 

av fellesskapet gjennom låneopptak.  

 

Alle materiellmessige avvik for nåværende eiere er løst og selskapet er brakt over i en 

normalutskiftningsfase.  

 

For å ivareta kompetansekrav er det tatt høyde i driftsbudsjettet for å lukke resterende avvik i 

grunnutdanning for innsatspersonellet med budsjettmidler fra nåværende eiere. 

 

 

Med bakgrunn i dette forutsettes det at finansiering av avvik funnet i Værøy 

brannvesen dekkes av Værøy kommune. Finansieringen fordeles med like rater over de 

første tre driftsår med kr. 508.500 pr. år. 
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Nåværende eieres utgifter til brannvernområdet i 2017 
 

Budsjett 2017 

 
Forslag budsjett 2017 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR MEL

Sum Felleskostnader 30 253 980 387 785 18 934 709 3 601 825 766 194 684 062 1 762 659 953 711 736 191 2 426 844

Vaktordninger 42 191 422 918 595 24 965 153 3 854 693 1 555 513 1 696 274 2 019 504 1 431 670 1 572 505 4 177 517

Feiing og Tilsyn 8 465 690 173 638 4 319 664 1 234 798 292 892 241 783 660 481 369 227 304 031 869 175

Lisenser Nødnett vaktordning 2 004 480 83 464 595 023 262 427 138 502 145 218 147 739 103 930 106 997 421 179

Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 614 225 309 42 859 9 117 8 140 20 974 11 348 8 760 28 878

Sum Overføringer 2017 83 275 572 1 568 096 49 039 857 8 996 602 2 762 218 2 775 477 4 611 358 2 869 887 2 728 485 7 923 592

Innkreving av feieavgift kommune 8 465 690 173 638 4 319 664 1 234 798 292 892 241 783 660 481 369 227 304 031 869 175

Nettoutgift per kommune 74 809 882 1 394 458 44 720 193 7 761 804 2 469 326 2 533 694 3 950 877 2 500 659 2 424 454 7 054 417  
 

Budsjett for nåværende eiere er utregnet etter samme mal som for Værøy kommune. 

 

Innlemming av Værøy kommune i finansieringsmodellen 

 

Finansieringsmodellen 

 

Fellesutgifter 

 

 Brannsjef med stab 

o Det er en felles brannsjef for hele regionen som også er daglig leder for 

selskapet. I brannsjefens stab er det ansatt en varabrannsjef/assisterende daglig 

leder, personalsjef og en sekretær. Administrative tjenester som regnskap, 

lønnsrapportering og revisjon kjøpes av Bodø kommune. 

 110-nødmeldesentral 

o Fellesfinansieres av de 9 eiere og 41 andre kommuner i Nordland og Sør-

Troms (18 årsverk) 

 Tilsyn i særskilte brannobjekter 

o Det er lovkrav om en ansatt pr 10.000 innbyggere for å klare å gjennomføre 

tilsyn og forebyggende arbeid på et nøkternt nivå. Avdelingen har også en 

leder som samtidig har overordnet ansvar for feietjenesten. (Forebyggende har 

9 fellesfinansierte årsverk.) 

 Feiertjenesten 

o Kostnader knyttet til feiing og tilsyn av fyringsanlegg dekkes i helhet av 

kommunene. Kommunene selv kan utarbeide forskrift og kreve inn feieravgift 

innenfor selvkost. Ved slik finansiering utgjør tjenesten ingen nettokostnad for 

kommunen.  

 Utrykningskostnader 

o Kostnader til utrykning til akutte hendelser dekkes felles. 

 Materiell drift og anskaffelser 

o Drift av alt materiell, personlig utrustning samt utskiftninger og anskaffelser 

fellesfinansieres. 

 

Direkte utgifter til den enkelte eier 
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 Forvaltning, drift, vedlikehold og leie av brannstasjoner og depoter. 

o Den enkelte eier drifter og vedlikeholder funksjonelle lokaler for brannvernet. 

 Brannmannskaper i vaktordningene. 

o Lønnskostnader og personsøkertillegg til mannskaper i vaktordningene dekkes 

av den enkelte eier. 

 

Avgift til innbyggerne 

 

 Feieavgift 

o Selskapet anbefaler størrelse på feieavgiften i forhold til de reelle kostnadene 

til utførelse. Den enkelte kommune vedtar feieavgiften på anbefalt nivå 

alternativt vedtar å subsidiere avgiften til innbyggerne. 

 

 

Kostnadsfordeling inklusive Værøy kommune 

 

Innlemming av Værøy kommune i eksisterende finansieringsmodell gir følgende kostnads-

fordeling basert på 2017 tall: 

 
Budsjett 2017 inkl. Værøy Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL

Sum Felleskostnader 30 308 956 384 840 18 790 920 3 574 473 760 376 678 867 1 749 274 946 469 730 601 284 722 2 408 415

Vaktordninger 43 361 276 918 595 25 040 683 3 854 693 1 555 513 1 696 274 2 019 504 1 431 670 1 572 505 1 094 324 4 177 517

Feiing og Tilsyn 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730

Lisenser Nødnett vaktordning 2 088 481 83 454 594 518 262 331 138 482 145 200 147 692 103 904 106 978 84 808 421 114

Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 571 223 192 42 456 9 031 8 063 20 777 11 242 8 678 3 382 28 606

Sum Overføringer 2017 84 765 125 1 566 008 48 991 618 8 975 223 2 757 829 2 771 455 4 601 190 2 864 448 2 724 386 1 603 586 7 909 383

Innkreving av feieavgift kommune 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730

Nettoutgift per kommune 76 118 713 1 391 460 44 649 313 7 733 953 2 463 402 2 528 404 3 937 247 2 493 285 2 418 761 1 467 236 7 035 652  

 

Avslutning 
I oppsettet for Værøy kommune har selskapet basert seg på de opplysninger som er gitt av 

Værøy kommune i forbindelse med besøk 10. oktober 2016 og befaring den 6. mars 2016. 

 

Tallene i tabellen som oppsummerer kostnadene i Værøy kommune må nødvendigvis 

kvalitetssikres ytterligere gjennom første driftsår.  

 

Ut fra de faktorer i beregningen som selskapet har tilgang på anser vien at det er rimelig god 

sikkerhet for at de oppgitte driftsutgifter og anskaffelseskostnader er tilstrekkelig for god og 

nøktern drift.  

 

Selskapet er rimelig trygge på at nåværende eiere ikke vil få økte utgifter som følge av nytt 

medeierskap. Samtidig som at Værøy kommune gjennom et medlemskap vil tilføre kapasitet 

og kvalitet til det regionale brannvernet og også nyte godt av kompetanse og samhandlings-

evne i Salten Brann IKS..  

 

Med Værøy kommune innlemmet i selskapet så vil Salten Brann stå sterkere i det nasjonale 

brannvernmiljøet samt være godt rustet for å finne kosteffektive og sikre løsninger for alle de 

oppdrag som ligger innenfor brannvernperspektivet. 
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I ordningen i Værøy er det sammen med styrken i Salten Brann IKS både god erfaring og en 

utmerket personellstyrke for å bygge ytterligere kompetanse og felleskap i et regionalt 

perspektiv. 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de 

dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 

508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier. 

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS 

tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning. 

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 

2017. 
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Værøy kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

13.01.2017 17/45 FE - 404 

 Rådmannskontoret 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Hege Tangen Christensen, tlf: 75420604, e-post: 
hege.tangen.christensen@varoy.kommune.no 

 

Postadresse:  8063 Værøy Telefon: 
 

Bankgiro: 4662.70.40849 
Besøksadresse: 

 
Telefaks: 

 
Bankgiro skatt: 6345.07.18574 

Webadresse: www.varoy.kommune.no E-post: postmottak@varoy.kommune.no 

 

Salten Brann IKS 
Olav V gate 200 
8006 BODØ 
 
 
 
 

Forespørsel om medlemsskap i Salten Brann IKS 
21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16 
«Evaluering av brannsamarbeid - Lofoten brann og redning»: 
 
«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes 
brannvesen innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18. 
Værøy kommune sier opp avtalen med Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16. 
Oppsigelsestiden løper fra 01.01.17-31.12.17» 
 
 

Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en 
prosess som har som formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten 
Brann IKS fra 01.01.18. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hege Tangen Christensen 
Assisterende rådmann 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Salten Brann IKS – Selskapsavtale      

 

 

 

 

 

 

  

Selskapsavtale 

 

 

 

 

Salten Brann IKS 

 

15.03.2017 
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SELSKAPSAVTALE FOR 

Salten Brann IKS 

 

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

§ 1.  Navn og deltakere 

Selskapets navn er Salten Brann IKS. 

Beiarn kommune,  Hamarøy kommune 

Bodø kommune, Meløy kommune 

Fauske kommune, Saltdal Kommune 

Gildeskål kommune   Steigen kommune og 

Sørfold kommune  

er deltakere i selskapet. 

§ 2.  Hovedkontor 

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune. 

§ 3.  Formål 

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og 

oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og 

kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor 

det til en hver tid gjeldene regelverk. 

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og 

beredskapsrelaterte tjenester. 

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og 

virksomheter. 

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt 

det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.  

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende 

tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 

§ 4.  Selskapsform og ansvarsforhold 

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 

29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tillegger selskapet. 

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet. 
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KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING 

 § 5.  Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte 

brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, 

til rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige 

kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som 

fremgår av budsjett og økonomiplaner. 

§ 6.  Eierandel og ansvarsfordeling 

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 

tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til 

representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med 

fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 

nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av 

kommunen. 

 

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

§ 7.  Selskapets finansiering.  

1. Kostnader til vaktordninger dekkes av den enkelte kommune.  
2. Kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den 

enkelte kommune.  
3. Bodø, Fauske, Gildeskål og Sørfold dekker sine utstyrsmangler før de går inn i 

samarbeidet, alternativt gjennom kroner 500 000,- i to rater i 2006 og 2007.  
4. Saltdal dekker kostnader knyttet til videreføring av sine overbefalsvakter selv dersom de 

ønsker dette.  
5. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall.  
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KAPITTEL 3. ORGANISASJON 

§ 8.  Representantskapet 

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som 

fordeles slik mellom kommunene: 

Beiarn 1 Hamarøy  1 

Bodø  9 Meløy           2   

Fauske  3 Saltdal  2 

Gildeskål 1 Steigen  1  

Sørfold 1        

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene i 

eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for 

øvrig IKS-loven § 6 og § 7. 

§ 9.  Styre og styrets sammensetning. 

Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets 

medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet.   

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er 

på valg etter loddtrekning etter første året.  

§ 10  Selskapets representasjon 

Styreleder og brannsjef plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16. 

Brannsjefen representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet 

etter § 14.  

 

KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET 

§ 11.  Representantskapets myndighet 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, 

budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles 

i representantskapet.  
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§ 12.  Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste 

og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal 

føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene 

som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle 

representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-

loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen 

utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober 

måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 

årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   

Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted 

i møtene i selskapets eierorgan.  

§ 13.  Saksbehandlingen i representantskapet  

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med 

IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-

loven § 15. 

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

 Skriftlig årsmelding fra styret.  

 Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.  

 Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.  

 Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen  

 Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.  

 Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.  

 Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.  

 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.  

 Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt 
godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.  

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. 

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

 Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag 
fra styret til gebyrregulativ  

 Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.  

Dessuten skal representantskapet behandle: 

 Fullmakter til styret. 

 Vesentlige endringer i brannordning.  
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 Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier. 

 Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.  

 Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.  

 Andre saker som styret vil ta opp.  

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven 

eller lovgivning ellers. 

 

KAPITTEL 5. STYRET 

§ 14.  Innkalling til styremøte  

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i 

styret eller direktøren ber om det. Direktøren skal være med på styrets møter som sekretær. 

Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste 

og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11. 

§ 15.  Saksbehandlingen i styret  

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort 

med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger 

og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12. 

§ 16.  Styrets myndighet  

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med 

selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer 

fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.   Styret tilsetter og avsetter 

brannsjef, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.  

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid 

orientere lederen i representantskapet om slike saker. 

 

KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE 

§ 17.  Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.  

  

280



KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING 

§ 18.  Opptak av lån 

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. 

Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 60 mill kroner. 

 

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som 

det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 01.01.2013 hefter 

eierkommunene som følger: 

Beiarn 1,44 %  Hamarøy 2,26 % 

Bodø 60,91 % Meløy         8,55 % 

Fauske 12,30 % Saltdal 6,04 % 

Gildeskål 2,57 % Steigen 3,37 % 

Sørfold 2,56 %  

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22. 

§ 19.  Etablering av fond 

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til nødvendig 

driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser. 

§ 20.  Regnskap og revisjon 

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet 

skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene. 

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet. 

 KAPITTEL 8. AVTALER  

§ 21.  Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne 

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes 

formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern til godkjenning. 

§ 22.  Endring av selskapsavtalen 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

§ 23.  Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 

Selskapet skal være tilknyttet KS. 

281



§ 24.  Pensjonsavtale 

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i 

kommunene.  

 

KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE 

§ 25. Uttreden og utelukkelse 

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes 

representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30. 

§ 26.  Oppløsning og avvikling 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om 

dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de 

deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av 

forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. 

§ 27.  Utvidelse 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. 

 

KAPITTEL 10. TVISTER 

§ 28.  Voldgift 

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter 

reglene i tvistemålsloven. 
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KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 29.  Ikrafttredelse 

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene. 

 

 

Beiarn kommune Hamarøy kommune 

 

Bodø kommune Meløy kommune 

 

Fauske kommune Saltdal kommune 

 

Gildeskål kommune Steigen kommune 

 

Sørfold kommune  
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SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

 

 

Bodø 01. November 2016 

 

 

Til 

 

Værøy kommune 

v/ass. rådmann 
       

 

Økonomiske og organisatoriske vurderinger ved innlemmelse av 

Værøy brannvesen i Salten Brann IKS 

 
Salten Brann IKS ble invitert til formannskapet i Værøy kommune den 10. oktober for å 

orientere om Salten Brann. Samme dag ble det også arrangert et møte med mannskapene i 

Værøy brannvesen for å orientere om Salten Brann. 

 

Bakgrunnen for invitasjonen var at Værøy kommune ønsket informasjon om Salten Brann i 

forbindelse med evaluering av avtalen om leveranse av brannverntjenester fra Lofoten brann- 

og redningsvesen. 

 

Som oppfølging av møtet med formannskapet ba Værøy kommune om et notat fra Salten 

Brann med vurdering av kostnadene for Værøy kommune ved full delegering av 

brannvernansvaret til Salten Brann. Notatet tar også for seg hovedelementer i organiseringen 

av leveransen. 

 

Sammendrag 

 
Salten Brann er organisert slik at det kan ivareta kommunens plikter vedrørende brann, 

redning, forebygging og kontroll, med et bredt og robust fagmiljø som beskrevet i 

Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet - en kvalitetsreform(1) 

utarbeidet av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på oppdrag, Justis- og 

beredskapsdepartementet (JBD) 1. des 2015. Beslutningsgrunnlaget ligger til grunn for 

Oppdrag – dimensjoneringsforskriften (2) fra JBD av 4. oktober 2016 der en rekke 

dimensjonerende størrelser for brann- og redningstjenesten skal vurderes. I beslutnings-

grunnlaget er det beskrevet og foreslått at det brannvesenet bære være heltidsstillinger innen 

brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord 

 ronny.langfjord@saltenbrann.no 
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SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

Om Salten Brann IKS 

 
Salten Brann er et interkommunalt selskap som er etablert på vegne av ni kommuner i Salten 

for å: 

 

1. Ivareta kommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende; 1) brann og redning, 2) 

forebygging og kontroll 

2. Andre formål 

a. Aktiv selge tjenester 

b. Inngå samarbeidsavtaler 

c. Påta seg oppgaver bestemt av representantskapet 

d. Yte tjenester mot andre kommuner mot vederlag 

3. Selskapet har også ansvaret for Salten IUA, hvor brannsjef er styreleder i utvalget. 

 

 

 

 
 

 Organisasjonskart Salten Brann 
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SALTEN BRANN IKS 

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

Administrasjon 

 
Administrasjonen følger opp alle økonomiske systemer og gir støtte i alle personellmessige 

forhold. De har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leveranse av 

økonomitjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger 

opp ansettelsesprosesser, fravær, lederstøtte mv og sørger for oppfølging av grunnlagsdata og 

oppfølging av individuelle forhold. 

 

Beredskapstjenester 

 
Avdelingens hovedoppgaver er innen brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan 

nevnes redningsinnsats til sjøs, redningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt 

innsats ved gass- og kjemikalieuhell.  I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, 

samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Beredskapen er organisert 

med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halvparten av stasjonene har vakt-

ordning. 

 

Forebyggende tjenester 

 
Forebyggende avdeling har hovedkontor i Bodø, og har i tillegg personell i Fauske, Hamarøy, 

Saltdal, Gildeskål, Sørfold og Meløy. Blant avdelingens oppgaver kan nevnes: 

- Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon 

- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

- Tilsyn i objekter med særskilte risikoforhold  

- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger 

- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer 

110-Nødmeldetjeneste 

 
110-nødsentralen er nervesenteret i brannvesenet. Ved brann og ulykker, behov for 

redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller 

redningsbil mv. så blir også dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 110-nødsentralen. 

Denne har et ansvar på til sammen 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms.  Sentrale fokus-

områder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjons-anlegg. 

Mye av arbeidet er også knyttet til alarmmottak av automatiske brann- og tekniske alarmer. 

 

Økonomi 
 

Selskapets finansiering er basert på tilskudd fra eierkommunene. Tilskuddet er basert på 

vaktordning, felleskostnader, feieavgift og kostnader for lisenser i Nødnett. 

 

- Vaktordninger er den direkte kostnaden for lønn til mannskaper som er inkludert i 

brannordningen i den enkelte kommune inklusive faste tillegg for vaktgodtgjørelse. 

Variable kostnader for lønn ved hendelser dekkes av fellesskapet. 

- Felleskostnader er hovedsakelig kostnader for vedlikehold av kompetansehevning 

gjennom kurs og øvinger, nye materiellanskaffelser og administrasjon. Dette dekkes 

av fellesskapet. 
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- Feieavgiften er basert på selvkost og det anbefales at den enkelte kommune fakturerer 

dette videre til eiere av ildstedet som feies og føres tilsyn med. 

- Lisenser til Nødnett er en statlig kostnad som i utgangspunktet reguleres av avtale 

mellom staten ved DNK og den enkelte kommune. Salten Brann forvalter denne 

avtalen på vegne av kommunene og legger den direkte kostnaden for lisenser i den 

enkelte kommune inn i tilskuddet basert på selvkost. 

 

Værøy kommune hadde ved inngangen på 2016 et folketall på 765 ihht SSB. Dersom Værøy 

kommune går inn som deleier i Salten Brann vil dette utgjøre et eierskap på 0,94%. Andelen 

av eierskapet tilsvarer også andelen av beregnet felleskostnad for selskapets drift. 

  

Ut fra ovenstående er det beregnet kostnad for Værøy for innlemmelse i Salten Brann med 

følgende forutsetninger: 

 

- Alle tall er basert på budsjettforslag 2017 fullårsvirkning. For 2018 vil det budsjetteres 

ut fra normalutvikling og de endelige vedtak blant annet for røykdykkertjeneste. 

- At det ikke foreligger noen avvik på materiellsiden 

- At det ikke foreligger noen avvik på formell kompetanse ved overtakelse 

- Det er estimert at 10 av 16 mannskaper inngår i røykdykkertjenesten. Mannskaper 

uten røykdykkerkompetanse vil ha lavere stilling og derved lavere kostnad. 

- Det er beregnet en dedikert person som stasjonsansvarlig, tilsvarer 2,84% stilling. 

 
Stillingsprosent Antall timer Fast lønn Vakttillegg Funksjonstillegg Utalarmeringsenhet Brutto lønn

Brannkonstabel 0,96 20,00 3736 18019 21755

Brannkonstabel med røykdykk 1,54 32,00 5994 18019 24012

Utrykningsleder (i vakt) 2,21 46,00 8869 103764 1500 18019 132151

Utrykningsleder med røydykk (i vakt) 2,79 58,00 11196 103764 1500 18019 134479

Stasjonsansvarlig (tillegg) 2,84 59,00 11397 11397  
Beregning av brutto lønn ut fra funksjon. 

 

Variabel lønn i forbindelse med hendelser kommer i tillegg og inngår i felleskostnaden. 

 

I budsjettet er det tatt hensyn til at det i oppstartsfasen vil være ekstra kostnader forbundet 

med opplæring, tilstedeværelse, etablering av struktur for feiing og etablering av systematisk 

forebyggende arbeid med særskilte brannobjekter. Disse ekstrakostnadene er hovedsakelig 

budsjettert under vaktordning da det forbindes med lønnskostnader. Ut over lønnskostnader 

vil dette være reise og oppholdskostnader for tilstedeværelse på Værøy og for at brannstyrken 

kan delta på kompetanseheving i Bodø. 

 
Det forventes at det etter oppstartsperioden vil kunne gjennomføres en reduksjon av 

ekstrakostnadene gjennom oppnåelse av etablert forebyggende arbeid og overgang til normalt 

vedlikehold av kompetanse. 

 
Forslag budsjett 2017 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL

Sum Felleskostnader 30 308 956 384 840 18 790 920 3 574 473 760 376 678 867 1 749 274 946 469 730 601 284 722 2 408 415

Vaktordninger 43 361 276 918 595 25 040 683 3 854 693 1 555 513 1 696 274 2 019 504 1 431 670 1 572 505 1 094 324 4 177 517

Feiing og Tilsyn 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730

Lisenser Nødnett vaktordning 2 088 481 83 454 594 518 262 331 138 482 145 200 147 692 103 904 106 978 84 808 421 114

Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 571 223 192 42 456 9 031 8 063 20 777 11 242 8 678 3 382 28 606

Sum Overføringer 2017 84 765 125 1 566 008 48 991 618 8 975 223 2 757 829 2 771 455 4 601 190 2 864 448 2 724 386 1 603 586 7 909 383

Innkreving av feieavgift kommune 8 646 412 174 548 4 342 305 1 241 270 294 427 243 051 663 943 371 163 305 625 136 350 873 730

Nettoutgift per kommune 76 118 713 1 391 460 44 649 313 7 733 953 2 463 402 2 528 404 3 937 247 2 493 285 2 418 761 1 467 236 7 035 652  
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Kostnader tilknyttet feiing og tilsyn av fyringsanlegg 

 
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er avgiftsfinansiert. Finansieringsmodellen til Salten Brann 

IKS er utgifter knyttet til feiing og tilsyn er del av rammeoverføringen fra kommunen som 

vist i ovenstående tabell. Dette er en tjeneste som kan avgiftsfinansieres etter selvkost. 

Kommunen krever selv inn feie og tilsynsavgift som en del av sin fakturering av andre 

kommunale avgiftsbelagte tjenester. I tabellen er det lagt inn samme årlige avgiftsnivå som 

øvrige kommuner i Salten, 327,50,- pr. fyringsanlegg, dette utgjør 111.350,- som inkluderer 

boliger og fritidsboliger.  I tillegg til dette er det beregnet en innføringskostnad for 

kartlegging og etablering på 25.000,- for første år. Denne kostnaden kan også avgifts-

fiansieres basert på selvkostprinsippet. 

 

Etablering av røykdykkertjeneste 

 
I møte med formannskapet på Værøy ble det gitt signaler om at kommunen vurderte det som 

ønskelig å etablere røykdykkertjeneste som en del av grunntjenesten lokalt. Dette er ikke en 

tjeneste som er etablert i dag. 

 

Å etablere røykdykkertjeneste krever følgende: 

 

- Etablering av formell kompetanse 

- Investering i røykdykkerutstyr 

- Etablering av rutiner og prosedyrer 

- Årlig plan for øvelser 

- Årlig vedlikehold av utstyr 

 

Med bakgrunn i de planer som foreligger for gjennomføring av deltidsutdanning for 

mannskapene på Værøy skal dette gjennomføres før utgangen av 2016. I våre vurderinger 

legges det derfor til grunn at det beregnede antallet røykdykkere tilføres formalkompetanse 

for røykdykking i forbindelse med dette. 

 

For etablering av røykdykkertjeneste må det anskaffes masker, meiser og flasker. Vi har 

beregnet følgende investeringsbehov: 

 

Utstyrstype Antall Kostnad Sum 

Maske 14 3 860,- 54 040,- 

Meis 4 8 490,- 33 960,- 

Komposittflasker 10 5 150,- 51 500,- 

Flasketrekk 10 630,- 6 300,- 

Lungeautomat 4 2 400,- 9 600,- 

Budsjettkostnad   155 500,- 

Det er gjort fradrag for to sett som allerede er på plass 

 

Anskaffelseskostnaden er ikke medtatt i beregnet driftsbudsjett da den må behandles særskilt 

ut fra vedtak om etablering av røykdykkertjeneste.  

 

Salten Brann IKS har gjennomført en grovanalyse av materiellet i forbindelse med møtet på 

Værøy. Ved eventuelt vedtak om innlemmelse i selskapet vil det være nødvendig å gjennom-
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føre en grundigere vurdering av alt utstyr på brannstasjonen med tanke på tilstand og status på 

service. Eventuelle avvik som fremkommer gjennom denne vurderingen vil bli synliggjort. 

Håndtering av avvik og finansiering av dette behandles særskilt i samarbeid med Værøy 

kommune. 

 

 

Innlemmelse i Salten Brann IKS 

 
En eventuell innlemmelse i Salten Brann etter vedtak i Værøy kommune vil kreve en egen 

prosess for gjennomføring. 

1. Vedtak i Værøy kommune nov/des 2016. 

2. Utarbeidelse av nye vedtekter som behandles i representantskapet mai 2017. 

3. Alle eierkommuner og Værøy kommune må behandle nye vedtekter med likelydende 

vedtak innen juni 2017. 

 

 

-----------o---------------- 
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Søknad om støtte til bokutgivelse 

 
Foreliggende dokumenter: 
Søknad fra Commentum Forlag 
 
 
Saksopplysninger 
Commentum Forlag samarbeider med historiker Finn Rønnebu om et bokprosjekt av historisk 
interesse. Bokens arbeidstittel er «Et skammens eventyr» og forteller om det store 
jernbaneprosjektet i Nordland under andre verdenskrig. 
Commentum Forlag uttaler at utgivelsen blir kostbar, samtidig som salgspotensialet er noe 
begrenset, og vil derfor søke om støtte begrenset oppad til kr 40.000 for å realisere prosjektet. 
 

Vurdering 
Det store jernbaneprosjektet i Nordland under andre verdenskrig var et gigantisk prosjekt som 
involverte titusenvis av mennesker, hovedsakelig krigsfanger. Mange av dem ga sitt liv i 
prosjektet. 
Byggingen av jernbanen ble godkjent den 27. april 1942 av Organisation Todts kontor i Oslo. 
Planen var å bygge ut strekningen fra Mo til Fauske og videre fra Fauske til Kirkenes. 
Sistnevnte ble nedskalert fra Fauske til Korsnes i 1943. 
På det meste var over tretti tusen personer knyttet til prosjektet. Det skapte enorme endringer i 
ellers nokså stabile småsamfunn langs den strekningen der jernbanen skulle bygges. 
Kommunene Rana, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord var områder som skulle få 
et meget nært bekjentskap med den tyske okkupasjonsmakten. Kommunenes samlede arealer 
dekker store deler av Nordland fylke. Avstanden mellom Mo som startpunkt og Drag i Tysfjord 
som siste punkt der arbeid ble utført, er tretti mil. 
 
Forfatter av boka er Finn Rønnebu (f. 1956) er utdannet Cand. philol. med hovedfag i historie. 
Han jobber som konservator i Nordlandsmuseet, og har sitt daglige arbeid på Saltdal Bygdetun. 
Han har i flere år arbeidet med krigshistorie og formidling av krigsfangenes skjebne i Nordland. 
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Flere saltdalinger har vært forfatterens informanter, og også Saltdal kommunes lokalhistoriske 
arkiv har vært brukt i arbeidet med boka.   
Bokens tema og dets lokalhistoriske verdi, og forfatterens tilknytning til Saltdal gjør at dette er 
ei bok som vil bli møtt med stor interesse i Saltdal.  
 
Selv om prosjektet er interessant og har lokalhistorisk verdi, ser ikke rådmannen at kommunen 
har budsjettmessig dekning til å støtte denne type prosjekter. Virksomhetsområde kultur 
disponerer sitt budsjett på kulturmidler til driftsstøtte av lag og foreninger og har ingen 
disponible midler til å gi økonomisk støtte til bokutgivelser ol. Alternativt kan et mindre beløp 
delvis finansieres via midler formannskapet disponerer.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet avviser søknad om støtte til bokutgivelse «Et skammens eventyr» fra 
Commentum forlag.  
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