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Sak nr. Saksbehandler Dato 

2016/972 Marianne Stranden 16.11.2016 

 

Informasjon til formannskapet etter oppdrag fra plan og eiendomsutvalget 

15.11.2016 

 

PEU bad i sin behandling av budsjett 2017, handlingsdel av kommuneplan og økonomiplan 

2017-2020, om at formannskapet får seg forelagt informasjon om noen problemstillinger. 

Problemstillingene listes opp punktvis med svar fra administrasjonen under. 

 

Omlegging vei Kjelling (jfr budsjettvedtak i 2016): 

Ber om tilbakemelding på mulighetene for å redusere kostnadene og at denne legges inn i 

investeringsbudsjettet. 

Svar:  
 
Investeringsplan 2015-2020, KST sak 28/15: foreslått kr 100.000 til grunnerverv i 2015 kr 

200.000 til prosjektering i 2016 og kr 2 mnok til utførelse i 2016. 
 

Endring av reguleringsplanen for Stabburssvingen ble behandlet av Planutvalget 10.11.15, og 
ble lagt ut på høring med frist 15.01.16 for uttalelse. Det gjenstår å sluttbehandle endringen.  
 

Kommunen fikk utarbeidet rapport grunnundersøkelser i 2008. Rapporten og endelig vedtatt 
trase må danne grunnlag for prosjektering av veien. Fylkeskommunen må kontaktes for å få 

avklart muligheter for ekstern finansiering.  
 

Bedriften Evjen Granitt ligger i Beiarn kommune. Virksomheten medfører mye tung transport 
med store biler. Bedriftens behov for utretting av Stabburssvingen er en av hovedgrunnene 
for å legge om veien. Beiarn kommune må kontaktes på nytt for å få avklart deres 

medfinansiering.  
 

Siden budsjettvedtaket i 2015 har det ikke vært prioritert å jobbe med dette prosjektet, da 

det har vært viktigere å avslutte igangsatte prosjekter før nye starter opp. 

 

 



Innkreving havneavgifter: 

Ber om at det etableres ordning for innkreving av havneavgifter. 

Svar:  

Bodø Havn orienterte Planutvalget i møte den 10.02.14 om mulighetene for et samarbeid 

med innkreving av havneavgifter.  

Arbeidet har tidligere ikke blitt prioritert grunnet begrenset kapasitet saksbehandling.  

 

Det er arbeidet en del med dette i 2016 og disse undersøkelsene viser at kommunen ikke har 

anledning til å kreve inn anløp-, kai-, vare- og passasjeravgifter. Anløpsavgiften kan kun 

dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Lov om 

havner og farvann, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i 

kommunens sjøområde. Det er med andre ord ikke for å dekke utgifter til vedlikehold av 

kaier. Det er derfor ikke aktuelt å kreve inn anløpsavgift da kommunen ikke har utgifter til 

dette.  

Kommunen kan derimot kreve inn vederlag. Vederlagene kan prises etter markedspris og 

prisene må vedtas i kst og offentliggjøres på kommunens hjemmeside. Prisene bør også 

opplyses om på havnene. Dette er også en tjeneste som Bodø Havn kan levere. Første møte 

for å få avtalen på plass er onsdag 30. november. 

Sak om innkreving av vederlag med pris og inngåelse av samarbeidsavtale vil være på plass 

første kommunestyremøte i 2017. 

 

Næringsareal: 

Ber om en oversikt over tilgjengelig næringsareal og ytterligere behov for næringsareal. 

Svar:  

Viser til kommunes arealplan vedtatt i KST 01.03.2016. 

 I-areal ved kommunelageret Inndyr, ca 8,7 daa, ikke opparbeidet. Arealet kan være 
aktuelt brukt til å gjenskape deler av Solvikvatnet. 

 I-areal på Øya, ikke opparbeidet, krever oppfylling i sjø.  
 I-areal i Sundsfjord, havbruksparken. Mye ledig. Noe opparbeidet. VVA planlegges 

utbygd i 2017 

 I-areal i Ertenvåg havn, ca 6,8 daa, ikke opparbeidet, må oppfylles. 
 I-areal Vågsosen havn. Mye ledig areal, det meste opparbeidet.  

 Sørarnøy havn: ledig areal ikke opparbeidet FKI1, ledig areal ikke oppfylt FKBI1, ledig 
areal opparbeidet FKB1 (vei til Buskjæret ikke bygd helt i hht plan) 
 

Behov for mer næringsareal i Inndyrsområdet. Areal FKI1 i Sørarnøy havn bør vurderes 

opparbeidet; evt at det selges som det er slik det er gjort i Ertenvåg havn. Pr i dag ikke 

planlagt oppfylling av FKBI1. 

Se vedlagt kart. 
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Vedlikehold kommunale bygg: 

Oversikt over pålegg til utbedring vedrørende el-sikkerhet, brann, ventilasjon etc. og at dette 

innarbeides i budsjettet. 

Svar:  

BYGNINGSMESSIGE AVVIK FRA TILSYN, IKKE LUKKET: 
Dette er oversikten så langt vi har rukket til 18.11.16. Vi jobber videre med å få oversikt over 

kostnader og lukke mindre avvik vi kan lukke selv. 
 

1. El-tilsyn Sandhornøy skole 

Kontroll utført 01.07.2014. Purring 25.02.2016, frist retting 26.03.16. Varsles om 

mulig bruk av tvangsmulkt. Kostnad: må innhente tilbud. 51 små og store feil. 

 

2. Eltilsyn Sandhornøy eldresenter 

Kontroll utført 17.08.16. Frist for uttalelse: 30.11.16. 3 feil. 

 

3. Eltilsyn eldrebolig (Karlsen) 

Kontroll utført 21.09.16. Frist for uttalelse 26.12.16. 2 feil. 

 

4. Eltilsyn eldrebolig (Mentzoni) 
Kontroll utført 21.09.16. Frist for uttalelse 26.12.16. 2 feil. 
 

5. Eltilsyn eldrebolig (Breivik) 
 Kontroll utført 21.09.16. Frist for uttalelse 26.12.16. 2 feil. 

 
6. Tilsynsrapport smittevern Gibos 

 Tilsyn 2016. Feil ved flere avdelingskjøkken. I alt 5 kjøkken, 1 er ferdig oppusset. 

 Kjøkken på avdeling E beregnet kostnad ved utskiftning er ca. kr 30.000. 
 

7. Kartlegging av lydmiljø skoler og barnehager 
 Utført i 2015.  
 Sandhornøy barnehage: avvik ventilasjonsstøy i spiserom. Frist retting: 31.12.16.  

 Nygårdsjøen barnehage: avvik ventilasjonsstøy i rommene Lillesia og Storesia. Frist 
 retting: 31.12.16. 

 
8. Varsel om nasjonal tilsynskampanje, inneklima i skoler og barnehager i perioden 

01.10.16 – 01.03.17. 

 Tilsyn utført Nygårdsjøen oppvekstsenter og Storvik oppvekstsenter. Rapport ikke 
 mottatt. Varslet tilsyn Sandhornøy skole. 

 
9. Årskontroll brannvarslingsanlegg og nødlys 2016 

 Nygårdsjøen oppvekstsenter: gammelt anlegg, dyre deler. Anbefalt nytt 

 brannvarslingsanlegg min. kr 250.000.   
 Sandhornøy eldresenter: nytt nødlysanlegg kr 30.000 

 Gildeskål kulturhus: diverse arbeid kr 30.000 
 Gibos: bytte alle nødlysene kr 200.000.  

  
 
 

 



10.Brannrapporter 
 Kommunehuset: mange avvik fra 2007. Anslått at utbedring kan komme opp mot 1 

 mnok. Må vurderes i sammenheng med renovering av bygget, bla pga høye 
 energikostnader. 

 
 Kulturhuset: skifte 2-3 vindu ved branntrapp, noe kledning gjenstår. 
  

 Inndyr skole: skulle vært satt inn magneter i de store dobbeltdørene, 4 magneter (kr 
 5.000/stk). 

  
 Sørarnøy skole: Dårlig rømningssikkerhet i den gamle delen; særlig for elevene i 2. 
 etasje. Trapperommet tilfredsstiller ikke dagens krav. Utbedring planlagt og finansiert. 

 Gjennomføring i 2017. 
  

 Sandhornøy skole: Dører i trapperom gammel del har ikke dører med selvlukker-
 funksjon. I andre etasje mangler det dører mot bi-trapp, mangler 60-dører, dør ut. 
 Gammelskolen har rømningsveier og trapperom som ikke tilfredsstiller kravene til 

 tilrettelagte rømningsveier. En løsning: Bygge heis/trappesjakt – tilbygg (1,5 – 2 
 mnok).  

 
11.Diverse: 

 Sandhornøy skole: nytt ventilasjonsanlegg gammel del kr 1 million? 
 Sørarnøy skole: nytt ventilasjonsanlegg – finansiert 
 

 

Vannverksdrift: 

Ber om at etablering av vaktordning prioriteres sluttført og at denne kostnaden innarbeides i 

budsjettet. 

Svar: 

Utgifter til vannverk samt renhold VA-bygg har en estimert utgift på kr 640 000 jfr 

saksframlegg punkt 24 og 26. Men alternative skiftordninger er ikke ferdig vurdert. Hvis 

utgiftene til det foreløpige høyeste anslaget legges inn i selvkostbudsjettet øker vanngebyret 

med kr 502 i forhold til rådmannens forslag.  

Vanngebyret blir da kr 5 925 med 100 % selvkostdekning. 

Hvis tiltaket velges slik det foreligger nå må budsjettet til HA 6 VAR endres med en 

utgiftsøkning og en inntektsøkning på 640 000 ifht rådmannens forslag. 

 

Gang og sykkelvei: 

Ber om at kostnadsoverslag for planlegging og utbygging innarbeides i økonomiplanen. 

Svar:  

 
Det er ikke mulig å framskaffe kostnadsoverslag for planlegging og utbygging på kort varsel. 
Dette er store prosjekt som berører svært mange eiendommer; det må reguleres og 

grunnerverv foretas før bygging kan starte. Alle veiene er fylkesveier; planlegging og bygging 
bør derfor finansieres av staten og ikke kommunen. 
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Veivedlikehold (sommer og vinter): 

Ber om oppdaterte beregninger over behov for budsjettposter som tar hensyn til 

gjennomførte veiinvesteringer. 

Svar:  

 
Ved å asfaltere de kommunale veiene hever vi veistandarden, men reduserer ikke utgiftene til 

veivedlikehold totalt sett. Vedlikeholdet flyttes over på andre tiltak/ny behov på veiene. 
 

Det blir mindre sommervedlikehold, men utgiftene til strøing på vinteren øker. Admin har 
regnet gjennom alt på nytt, og foreslår noe mindre økning enn i saksframlegget, men da er 
det veldig lite å gå på, og vi satser på at det ikke skal kjøpes grus i 2017. Nye anbudsrunder i 

skal gjennomføres i 2017 både for sommer- og vintervedlikehold, utfallet er ikke kjent og 
gjør derfor tallene usikre. 

 
Vintervedlikehold:  
Regnskap pr 17.11.16 viser et merforbruk på vintervedlikehold på 0,2 mnok Da gjenstår det 

å betale ut 0,217 mnok i beredskap før nyttår. Evt brøyting/strøing/annet arbeid, kjøp av 
strøsand i høst vil ikke bli fakturert før i 2017.  

 
Regnskap 2016: Det er risiko for et merforbruk på ca. 0,423 mnok. 
 

Hvis vi beregner 10 % økte kostnader til beredskap jf ny anbudsrunde før høsten 2017, samt 
økt behov for strøing jf mer asfalt, mener rådmannen at et budsjett på 2,3 mnok mnok er 

nødvendig og realistisk jf forventede kostnader. Blir det mye snø, vanskelige kjøreforhold vil 
det være behov for budsjettregulering.  
 

Regnskap 2015 viste utgifter på dette området på 2,365 mnok.  
 

Sommervedlikehold: 
Kommunen har fortsatt en del grusveier: Finnesveien, Mellomsandnesveien, Tverrlia, Hamn, 
flere småveier på Nygård/Saura, noe på Kjelling og i Ertenvåg, Finset til kaia, Alsvik, noe på 

Mårnes, Våg og på Hustad.  
 

Regnskap 2016 viser et merforbruk på sommervedlikehold på 0,132 mnok.  
 
Vi har ikke foretatt kantslått i 2016 grunnet manglende budsjett.  Dette fører sannsynligvis til 

at det må kjøres to runder neste år for å ta busker og kratt først; utgift 0,120 mnok. Vi har 
færre grusveier å vedlikeholde, men det kreves mer feiing av asfalt. Mindre forbruk av salt til 

støvbinding må påregnes. Vi har i dag grus på lager, og det er foreløpig ikke planlagt å kjøpe 
grus i 2017.  
 

Regnskap 2015 var kr 438.869. 
 

Nytt punkt i prisregulativet (forslag fra administrasjonen) 

Nye utslippsanlegg bør innmåles slik at kommunen får god oversikt over rør og kummer. 

Tjenesten utføres av kommune og blir fakturert sammen med utslippstillatelsen.   

Tjenesten føres opp i gebyrregulativet med varenummer 450 og betegnelsen: Innmåling av 

rørtrase og septiktank, nye anlegg kr 1 600. 


