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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 10/19

Referatsaker formannskapet 3. april

2019/79

PS 11/19

Utredning av økonomiske konsekvenser ved
eventuell etablering av gratis tilbud om folkebad
ved Hatteng svømmebasseng

2016/174

PS 12/19

Søknad om midler til sommersesong 2019 –
Nord-Troms museum

2015/678

PS 13/19

Toalett og søppelhåndtering Steindalen Lyngsalpan Landskapsvernområde

2016/197

PS 14/19

RA Bolig og Eiendom: Søknad investeringsstøtte
til produksjonshall

2019/7

PS 15/19

Klage på delegert vedtak: Avslag innkjøp
vendeplog

2019/41

PS 16/19

Søknad om næringsareal - Hatteng
industriområde - JMT

2018/675

PS 17/19

Søknad om næringsareal - Hatteng
industriområde

2019/33

PS 18/19

Merknadsbehandling – offentlig ettersyn Reguleringsplan for Elvevoll settefisk

2018/35
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/79 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

26.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
03.04.2019

Referatsaker formannskapet 3. april

Referatsaker
1. Fra Tornedalsrådet - Tornedalsrådets strategiske virksomhetsplan 2019-2021
2. Fra Råd for eldre og funksjonshemmede - uttalelse vedr dagtilbud for hjemmeboende med
demens
3. Fra ordføreren - innsamlingsaksjon hjertekompresjonsmaskin
4. Fra Skatteoppkreveren - periodisk oppgjør februar 2019

Drøftingssaker
1. Utlysning av rådmannsstilling
2. Regionrådssamarbeid i fremtiden
3. Samfunnsdelen - framdrift

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/174 -45

Arkiv:

614

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

26.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
03.04.2019

Utredning av økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering av gratis
tilbud om folkebad ved Hatteng svømmebasseng
Henvisning til lovverk:
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
Prinsipputtalelse: Idrettsanlegg og kompensasjon (Skatteetaten)

Vedlegg
1

Organisering av folkebad i regionen

Saksopplysninger
Bakgrunn
Storfjord kommunestyre fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av budsjettet for
2019 (sak 71/18, pkt. 5.2):
Hatteng skole, basseng. Kommunestyret ønsker at bassenget ved Hatteng skole skal
kunne brukes av flest mulig innbyggere. Derfor ønsker vi at lag og foreninger skal ha
mulighet til å benytte bassenget. Det bør legges til rette for det. Saken om dette skal
utredes/saksbehandles og tilbake til politisk behandling (kostnad badevakt, renhold,
moms mm.)
Som en oppfølging av dette behandlet Plan- og driftsstyret i sitt møte 8. februar 2018 sak 06/19
Bruk av svømmebassenget ved Hatteng skole utenom skoletid. Der er det vedtatt at:


lag og foreninger i Storfjord skal ha tilgang til å drive svømmeaktiviteter i svømmebassenget iht
Retningslinjer for tildeling av gratis treningstid i kommunale bygg. Per i dag har fire foreninger
og ei åpen treningsgruppe fått tildelt tid i svømmebassenget, til sammen 13,5 timer/uke.

4



at privatpersoner, kommersielle foretak, lag og foreninger i andre kommuner, andre
offentlige institusjoner o.l. kan leie svømmebassenget iht. Regulativ for utleie av
kommunale lokaler til trening, kurs, møter og andre arrangementer.

SPD fattet følgende vedtak vedrørende folkebad:
Folkebad: Plan- og driftsstyret mener at det i et folkehelseperspektiv må legges til rette
for gratis folkebad for Storfjords innbyggere i en prøveperiode på 2 år. Rådmannen bes
urede økonomiske konsekvenser og muligheter for eventuelt prosjektmidler.

Kort historikk
Svømmebassenget ved Hatteng skole var åpent for folkebad fram til omlag år 2004/05, da
midlene til stilling som badevakt blei fjernet fra budsjettet i forbindelse med økonomiske
nedskjæringer. Det var den siste tida åpent onsdager 18.00 – 21.00. Før den tid var
«lørdagsbading» et kjent begrep. Bassenget har i liten grad vært brukt av lag og foreninger til
aktiv trening.
Kommunale målsettinger
Folkebad er satt opp på uprioritert handlingsplan over aktivitetstiltak (10 – 12 år) i
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019. Der er det formulert slik:
«Folkebad: Åpne det kommunale bassenget for befolkningen på kveldstid og/eller helger.»

Drift
Bassenget er 8 x 12,5 meters, og brukes primært som opplæringsbasseng. Det er dimensjonert
for maksimalt 25 personer. Temperaturen holder 27 °C i vannet og 29 °C i lufta. Bassenget har
tilgang til ordinære dusjer og garderober, men badstu-delen er avviklet. Driftssystemet for
bassenget er innstilt på ei åpningstid mellom 08.00 – 21.00.
Driftsansvaret for anlegget er underlagt plan- og driftsetaten. Som en del av budsjettet for 2019
har kommunestyret vedtatt opprettelse av 20 % stilling som vaktmester (pkt 2.2.3) og 20 %
stilling som renholder (pkt. 2.2.4) fra og med 1. januar.
Det er per i dag ikke opprettet kommunale stilling(er) som badevakt. Opprettelse av stillinger
vedtas av kommunestyret, etter forutgående behandling i administrasjonsutvalget. En evt.
badevaktstilling vil være ei deltidsstilling, som skal følge gjeldende lover og retningslinjer for
kommunale stillinger. Det er ikke avklart hvor i organisasjonen evt. badevaktstillinger skal
organiseres.
Lovpålagte krav for hygiene og sikkerhet
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v skal sikre brukerne av allment tilgjengelige
badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt
bidra til å hindre ulykker. Følgende paragrafer er mest relevante i denne sammenhengen:
§ 9.Opplæring og oppsikt med personsikkerhet
Den som eier eller driver badeanlegg plikter å påse at både personellet som holder
oppsikt med personsikkerheten i anlegget og personellet som gjennomfører den praktiske
drift av sirkulasjonssystemet, er gitt tilfredsstillende opplæring.

5

Det skal være driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i
badeanlegget.
§ 10.Instrukser til brukere
I badeanlegg skal det være lett synlig oppslag om hvilke instrukser som skal følges av
brukere.

Løsninger i andre kommuner
Flere kommuner i regionen har kommunale bassenger med folkebad, åpent fra 2 – 5 dager i uka.
Alle disse kommunene har ansatte badevakter i deltidsstillinger i den perioden av året bassenget
er åpent. Eksempler fra Balsfjord, Lyngen og Nordreisa er vedlagt som
sammenlikningsgrunnlag. I tillegg er vilkårene for familiesvømming ved LHL-klinikkene
Skibotn tatt med.
Momsregler
Momskompensasjon gjelder kun kommunal virksomhet. Skatteetaten anser folkebad, altså
offentlig svømmetilbud der man tar en billettpris per deltaker, som økonomisk aktivitet og dette
er ikke kompensasjonsberettiget. Det er ikke tilstrekkelig å argumentere med at billettinntektene
kun skal dekke kostnader til badevakt o.l.
Reduksjonen har tilbakevirkende kraft. Det betyr at kommunen vil kunne få reduksjon både for
både investeringskostnadene og framtidige driftskostnader. Hvis kommunen har både
kompensasjonsberettiget bruk (svømmeopplæring) og ikke kompensasjonsberettiget bruk
(folkebad), fordeles kompensasjonstapet ut fra antall timer per døgn som ikke er berettiget.
Et tilsvarende eksempel er bygging av kunstgressbanen, der momskompensasjonen ble redusert
til 19/24 fordi Storfjord idrettslag gikk inn med en økonomisk andel som fast bruker av banen.
Dersom bassenget tilbys gratis til lag og foreninger, enten til trening i egen regi eller for drift av
folkebad, vil dette trolig ikke gi reduksjon av momsrefusjonen. Det forutsetter at kommunen
fortsatt dekker driftskostnadene for bassenget, og at evt. billettinntekter går til foreninga som
driver folkebadet.

Vurdering
Et folkebad-tilbud vil bidra positivt til kommunens målsetting om å fremme folkehelse og gode
levevaner hos befolkninga. Det anbefales at man bør man vurdere 1- 2 dager i første omgang.
For å unngå å bli en konkurrent til det allerede etablerte fritidstilbudet anbefales det at man
vurderer minst en helgedag, f.eks. lørdag ettermiddag og/eller søndag formiddag.
I driftsstyrets sak var det utredet to alternativer for folkebad (alt. 1 og 3). For å gi et helhetlig
bilde av alternativene tas disse vurderingene med i denne saken også.
Dersom kommunen ønsker å drive folkebadet med egne ansatte badevaktet må det tas høyde for
at det må være to ansatte på jobb mens det er folk i bassenget. Årsaken til dette er at bassenget
er utforminga slik at det krever to personer for å stå for den nødvendige sikkerheten ved evt.
redning. Dette er uavhengig av antall personer i bassenget. I tillegg til lønnskostnadene vil
denne løsninga kreve noe kapasitet til personaloppfølging, kontanthåndtering av billettinntekter
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o.l. Skal folkebad drives av frivillige er det samme krav til sikkerhet, altså at det må være to
badevakter tilstede.
Drifta av anlegget for øvrig ivaretas av de stillingene som er opprettet fra 1. januar 2019. Det vil
ikke være behov for utvidet drift selv om man åpner for bruk også på ettermiddagstid.

Alternativ 1: Folkebad med kommunalt ansatte badevakter
Dersom kommunen velger å etablere folkebad i egen regi, med egne ansatte og salg av billetter,
vil det få konsekvenser for utgifter og inntekter, f.eks. (kun anslag):


Billettinntekter
2 ganger per uke, 25 besøkende per gang, snittpris 50,Ca. kr. 110.000,- per år



Lønnsutgifter badevakt (hele året unntatt juli)
2 ansatte, 2 x 5 timer per uke (2 x 27 % stilling) inkl. kvelds-/helgetillegg og sosiale
kostnader
Ca. kr. 285.000,- per år + ordinær lønnsvekst



Redusert momsreduksjon driftskostnader
Budsjetterte driftskostnader (eks. lønn) per år kr 235.000,-, reduksjonsforhold 23/24
Ca. kr. 10.000,- per år



Redusert momsrefusjon investering
Investeringskostnad kr. 13.400.000,-, reduksjonsforhold 23/24
Ca. kr. 560.000,-

Vurderer man årlige utgifter/inntekter, vil drift av folkebad i egen regi koste Storfjord kommune
anslagsvis (minimum) kr. 185.000,- per år. I tillegg kommer tapt refusjon på selve investeringa.
Alternativ 2: Gratis folkebad med kommunalt ansatte badevakter
Dersom kommunen velger å etablere et helt gratis folkebad med egne ansatte, vil ikke dette gi
inntekter. Dermed reduseres ikke momsrefusjonen på investering eller drift. De økonomiske
konsekvensene blir slik:


Lønnsutgifter badevakt (hele året unntatt juli)
2 ansatte, 2 x 5 timer per uke (2 x 27 % stilling) inkl. kvelds-/helgetillegg og sosiale
kostnader
Ca. kr. 285.000,- per år + ordinær lønnsvekst

Vurdert opp mot alternativ 1, unngår man et årlig tap på ca. kr. 10.000,- per år i redusert moms
på driftskostnader, men man får heller ingen billettinntekter. Dermed er de årlig kostnadene
omlag 100.000,- mer enn kostnadene i alternativ 1.
Man unngår et momstap på investeringa, men disse midlene inngår som en del av finansieringa
på investeringsbudsjettet og er allerede bokført og godskrevet. De kan ikke ses i sammenheng
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med driftsutgiftene. Ordninga har tilbakevirkende kraft i 10 år, så dersom kommunen i denne
perioden velger å innføre betaling vil reduksjonen bli aktuell igjen.
Alternativ 3: Folkebad i regi av frivillige organisasjoner
Det vil ikke påvirke momsrefusjonen dersom folkebad driftes på dugnad uten at kommunen har
inntekter av virksomheten. Et eventuelt årlig honorar til driveren vil komme som en utgift i
driftsbudsjettet.
Organisering av folkebad på dugnad reiser spørsmålet om hvilke foreninger som, i tillegg til
egen drift, vil forplikte seg til å holde folkebadet åpent med faste åpningstider. Enkelte
foreninger signaliserer allerede i dag at de opplever utfordringer med å få nok voksne ledere til å
engasjere seg. Muligheten for drift av folkebad er lufta muntlig for det lokale idrettslaget, som i
utgangspunktet ikke ser for seg at de vil kunne påta seg et slikt oppdrag for kommunen. Det kan
selvfølgelig tenkes at andre foreninger vil være villig til å påta seg drifta. Det må ved en slik
driftsform tas stilling til om det i tillegg til at foreninga får billettinntektene skal gis ei fast
godtgjøring til driveren.
Alternativ 4: Ikke folkebad
Et siste alternativ er at kommunen ikke oppretter folkebad, og at alle som ønsker å bruke
anlegget henvises til de ordningene som er vedtatt av plan- og driftsstyret i sak 06/19.
Prosjektmidler
Det er gjort ei kartlegging av mulige prosjektmidler, der det også er konferert med avdelinger
som jobber med forebyggende tiltak og frisklivsarbeid.
Helsedirektoratets tilskuddsmidler til folkehelsearbeid skal stimulere kommunene til etablering
og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Midlene er rettet
spesielt mot grupper av personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte
helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet
med sykdom og plager.
Ut over dette finnes noen ordninger i regi av idrettsforbundet og fond som er direkte rettet mot
idrettslag som vil starte opp nye aktiviteter.
Ut fra dette konkluderes det med at det neppe vil la seg gjøre å finansiere hele eller deler av en
prøveperiode med eksterne tilskudd.
Saken legges fram uten innstilling, men rådmannen foreslår følgende formuleringer i forhold til
hvert av alternativene. Alle alternativene med økonomiske konsekvenser anbefales fra 01.01.20.
Administrasjonen skal allerede redusere drifta med nærmere 2 millioner i 2019, noe som fra før
er krevende.
Alternativ 1
Det etableres folkebad i Hatteng svømmebasseng 2 x 5 timer per uke fra 01.01.2020.
Rådmannen bes innarbeide kostnadene til badevakt i budsjettforslaget for 2020, og starte
prosessen med opprettelse av de nødvendige stillinger. Billettpriser forberedes som egen sak.
Alternativ 2
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Det etableres en prøveordning med gratis folkebad 2 x 5 timer per uke fra 01.01.2020 –
31.12.2021. Rådmannen bes innarbeide kostnadene til badevakt i budsjettforslaget for 2020, og
starte prosessen med opprettelse av de nødvendige stillinger.
Alternativ 3
Drift av folkebad 2 x 5 timer per uke lyses ut blant lokale lag og foreninger med oppstart fra
01.01.2020. Det avsettes kr. 20.000,- til en driftsavtale i budsjettforslaget for 2020. Driveren
beholder alle billettinntekter. Driftsavtalen godkjennes av styret for plan og drift før utlysning.
Dersom ingen foreninger melder seg, utgår tiltaket og alle som ønsker å bruke anlegget henvises
til de ordningene som er vedtatt av plan- og driftsstyret i sak 06/19
Alternativ 4
Det etableres ikke folkebad i Hatteng svømmebasseng. Alle som ønsker å bruke anlegget
henvises til de ordningene som er vedtatt av plan- og driftsstyret i sak 06/19.
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Organisering av folkebad i regionen

Nordreisa kommune

Lyngen kommune
(Eidebakken skole)
Driftsetaten
Mandag – torsdag kl. 17.00 – 21.00
Lørdag: kl. 11.00 – 14.00

Balsfjord kommune
(Moan bad)
Byggforvaltning
Mandag 18.00 – 20.00
Tirsdag og torsdag 16:00 – 20.00
Søndag: 12.00 – 20.00
Følger skoleruta
Tre ansatte som deler på
åpningstida.

LHL-klinikkene Skibotn

Driftsansvar
Åpningstid

Drift og utvikling
Tirsdag og torsdag 17. 30 – 21.00

Åpningsperiode
Ansatte/organisering

1. oktober – 30. april
2 ansatte

Følger skoleruta
2 ansatte som deler på åpningstida

Stillingsstørrelse 9 timer/uke i
perioden

Stillingsstørrelser 29% med 11%
lønnsreduksjon pga. skoleferien.

Virksomhetsleder bygningsdrift,
drift og utvikling
Priser:
Voksne kr. 70,Pensjonister, studenter, uføre kr.
40,Barn under 16 år kr 30,-

Rektor ved Eidebakken skole

Byggforvaltning

-

Priser:
Voksne 50,Barn og pensjonister 30,Familie 120,-

Baby (0-3 år): 32,Barn: 42,Voksen: 84,Soldat/honnør/student: 52,Familie (2+2): 211,-

Barn 0-14 år: 40,Voksne: 70,LHL-medlemmer: 50,-

Personalansvar
Priser

Klippekort (12 klipp):
Voksne 300,- to klipp per besøk
Pensjonister, studenter, uføre kr
300 - 1 klipp pr besøk
Barn under 16 år
Kr 200 - 1 klipp pr besøk
Annet

Per d.d. på midlertidige kontrakter,
men det jobbes med nye avtaler.

Klippekort:
Voksne: 450,Barn: 270,Familie: 1.100,-

Vurderer utvidet åpningstid i
juleferier o.l., samt juni og august,
slik at fritidstilbudet er bedre.
Deler åpningstida inn i tre:
barn/unge, svømming for alle,
voksne.
Lag og foreninger har tilbud om å
bruke bassenget til trening gratis,
men ingen benytter det per i dag.
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Åpningstidene delt inn i folkebad
og voksenbad.
Vurderer utvidet åpningstid i f.eks.
vinterferie og juleferie.
Leier ut fast til LHL en gang per
uke, inkl. badevakter.

Onsdag: kl. 16.00 - 20.00
Lørdag - søndag: 13.00 - 18.00
Ingen badevakt.
Brukerne må ha gjennomført
livredning i vann i løpet av siste 12
måneder. De kan ta med seg inntil
fem personer som de har ansvar
for.

Klippekort (10 klipp)
Barn: 360,Voksne: 630,-

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/678 -21

Arkiv:

412

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

25.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
12/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
03.04.2019

Søknad om midler til sommersesong 2019 – Nord-Troms museum
Henvisning til lovverk:
Ingen
Saksopplysninger
Nord-Troms museum (NTRM) søker om kr 35.000,- til å holde sine museumsanlegg åpen i
sommersesongen 2019. Søknaden er kortfattet, og gjengis her i sin helhet:
Nord-Troms museum AS viderefører sommertilbudet ved museumsanleggene i Nord-Troms.
Museumets årlige sommerprogram er et viktig bidrag til kulturtilbudet i regionen. Sommersesongen en
viktig for formidlingsarbeidet om vår kulturhistorie.
Det produseres hvert år et fyldig program med ulike museale aktiviteter. Programmet inneholder tilbud i
alle kommunene i Nord-Troms, og er en viktig satsing hvor museet vil samarbeide de neste årene sammen
med reiselivet, næringslivet og organisasjoner i hver enkelt kommune.
Museet har i dag en rekke samarbeid som bidrar til viktig utvikling med utgangspunkt i den
kulturhistoriske arven som finnes i regionen. Museet arbeider daglig for å forsterke og utvikle nåværende
samarbeid både i og utenfor regionen. Museet er en kompetansebedrift som arbeider innenfor forskning,
dokumentasjon, formidling og bevaring av regionens kulturhistorie.
I 2018 var det flere kommuner som økte tilskuddet til 35. 000, dette er vi veldig takknemlig for og håper
dere viderefører dette i år også. Vi håper at resten av kommunene øker støtten til 35.000 slik at vi får lik
støtte fra alle kommunene.
Vi jobber med at vi fra neste år skal ha fått til en fast ordning for alle.
Vi ønsker å gi ett godt tilbud på regionens museumsanlegg til lokalbefolkning, turister og andre
besøkende.
Vi søker med dette om kr. 35.000, - til sommersesongen 2019.

Forholdet til den nye samarbeidsavtalen
Kommunestyret godkjente ny samarbeidsavtale mellom kommunene og NTRM 13. desember
2017. Avtalen fordeler et driftstilskudd til NTRM mellom kommunene etter folketall. Det gis fra
og med 2018 kr 90,- per innbygger. Driftsmidlene skal reguleres årlig etter konsumprisindeksen.
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Storfjord kommunes tilskudd er i henhold til den nye avtalen kr 168 030,- for 2018.
Kommunenes tilskudd skal sammen med øvrige tilskudd dekke all vanlig drift inkludert husleier
til magasin og hovedkontor.
Når det gjelder finansiering av sommerarbeidsplasser har eiermøtet bedt museet lage en egen
saksutredning med ulike alternativ som skulle sendes til hver kommune slik at den kunne
behandles i de ulike kommunestyrer. Denne skulle opprinnelig foreligge før sesongen 2018,
men er forsinket. Museet jobber ifølge søknaden med denne nå.
Sommersesongen
Når det kommer til finansiering av sommersesongen har det fram til nå vært til dels store
forskjeller mellom kommunene.
Kvænangen
Nordreisa
Kåfjord
Storfjord
Lyngen
Skjervøy

2015
30.000
20.000
30.000
20.000
30.000

2016
30.000
20.000
Tar lønnsutgiftene sjøl
30.000
30.000
30.000

2017
30.000
20.000
(30.000)
30.000
30.000

2018
30.000,35.000,30.000,35.000,35.000,30.000,-

I tillegg har NTRM inntekter fra billettsalg, kr. 48.058,- i 2018. For 2018 dekker tilskuddet fra
kommunene 94 % av lønnsutgiftene. Resten dekkes av billettinntekter. Sesongen går med et
positivt resultat på kr. 36.437,-.
Besøkstallene viser at anleggene i Storfjord er blant de med flest besøk i løpet av sommeren.
2015
337
1205
605
657
199
-

Kvænangen – Flerbrukshuset
Nordreisa – Halti og Tørrfoss
Kåfjord – Holmenes
Storfjord – Markedsplassen og Frøy
Lyngen - Gamslett
Skjervøy – Maursund gård

2016
517
100
243
1045
92
119

2017
384
177
304
803
73
253

2018
99
907
427
885
105
170

Vurdering
Som NTRM sjøl skriver i sin søknad er sommertilbudet ved museet et viktig bidrag til
kulturtilbudet i regionen. Regionen har mange besøkende i løpet av sommersesongen. Sesongen
er derfor er viktig for formidling av regionens kulturhistorie. Rådmannen mener at det er en
selvfølge at anleggene er åpne også da.
Som Storfjord kommune har signalisert tydelig ved flere anledninger er det viktig å følge opp
eiermøtets vedtak, og etablere gode og varige løsninger for drift og finansiering av
sommersesongen. Det er beklagelig at museet er forsinket i dette arbeidet, og at kommunene
nok en gang må ta stilling til finansiering av sommeråpent museum etter at årsbudsjettet i
kommunen er lagt. Samtidig vet man at det i foregående år har vært et direktørskifte som kan ha
påvirket kontinuiteten. Saken er nå satt på dagsorden igjen og vil forhåpentligvis være klar før
sesongen 2020.
Tallene fra foregående års rapporter viser at uten et tilskudd i en eller annen form fra
kommunene, vil det bli vanskelig for NTRM å holde anleggene åpne på sommeren ettersom det
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ikke er tatt høyde for at det ordinære driftstilskuddet skal dekke dette. Det innstilles derfor
positivt.

Rådmannens innstilling
Nord-Troms museum innvilges et tilskudd på kr 35.000,- til sommertilbudet ved museets anlegg
i Storfjord i 2019. Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/197 -23

Arkiv:

U64

Saksbehandler: Hilde Johnsen/Maria
Figenschau
Dato:

25.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
03.04.2019

Toalett og søppelhåndtering Steindalen - Lyngsalpan Landskapsvernområde

Saksopplysninger
Storfjord kommune har fått en henvendelse fra verneområdestyret for Lyngsalpan
landskapsvernområde(LL) vedrørende bygging og framtidig drift av toalettfasiliteter og
søppelhåndtering i Steindalen, en av innfallsportene til Lyngsalpan landskapsvernområde. LL
har i 2018 satt av kr 120 000 i sin tiltaksplan for bygging av toalett ved parkeringsplassen. For å
bruke disse midlene på tiltaket, er det nødvendig at det inngås en avtale om ettersyn, renhold og
påfyll av toalettpapir, samt at Storfjord kommune går inn med midler til å fullfinansiere tiltaket.
Kostnader
I 2018 etablerte Storfjord kommune toalett på Sandørneset. Selve byggingen ble gjort av
Storeng Steindalen Trim. Vi kan brukes samme talls om underlag for denne saken:
Innkjøp bio-toalett
Materialer bygg
Oppsett bygg
Småinventar
Totalt kostnader

kr 25 000
kr 85 000
kr 38 000
kr 8 000
kr 156 000

Status i Steindalen
Toalettfasiliteter og søppelhåndtering har fram til og med 2018 vært finansiert via LL av statlige
midler gjennom Miljødirektoratet. På grunn av endrede føringer fra Departementet vil det ikke
lenger være mulig for verneområdestyret å få penger til denne type drift fra Miljødirektoratet.
Verneområdestyret har finansiert et nytt toalett for allmenheten ved Steindalshytta. I tillegg har
man i et spleiselag med Storfjord kommune inngått driftsavtaler lokalt for å holde toaletter
åpent. I sesongen 2016 og 2017 betalte Storfjord kommune og Lyngsalpan
Landskapsvernområde hver Ima Tursenter kr 15 000 for åpent toalett i sesongen.
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I 2018 ble avtalen vært erstattet med en avtale mellom Landskapsvernområdet og Storeng
Steindal Trim som har fått kr. 10.000,- for å holde åpent toalett ved Steindalshytta. Etter ønske
fra lokalbefolkninga har man også betalt for tømming av en søppelcontainer på
parkeringsplassen for å unngå forsøpling av området. Til sammen har verneområdestyret hatt ca.
15 – 20.000 i årlige driftskostnader.
Verneområdestyret har en elektronisk teller langs stien opp Steindalen. Fra 1/5 -17/10 2018 har
det vært 4150 passeringer. Det vil si at godt og vel 2000 personer har besøkt Steindalen for å gå
på tur. Det er særlig i barmarksesongen at dalen besøkes. Besøkende er både lokalbefolkning,
elever, studenter og besøkende fra inn- og utland.
For å kunne fullfinansiere tiltaket er det ønskelig med et samarbeid med Storfjord kommune.
Ettersom verneområdestyret ikke lengre får midler til slik drift, må kommunen tar på seg drift av
toalettet dersom det bygges. Områdestyret foreslår også at man i samarbeid se på ulike
alternativer for å få inn penger til å drifte disse anleggene.
Sammenliknbare områder
Per i dag har Storfjord kommune driftsansvar for tre tradisjonelle utedo (Lulledalen skogsti,
Bollmanns-/Russeveien og parkeringsplass Paras). Driftskostnadene til disse knytter seg til
årlige kostnader til toalettpapir. Tømming har det så langt ikke vært årlig behov for. Det er ikke
satt opp søppeldunker ved de to førstnevnte. Kulturkontoret som har driftsansvaret for disse har
ikke økonomi innenfor dagens rammer til å besørge søppeltømming.
I det statlig sikrede friluftsområdet på Sandørneset er det et utedo med en tank som skal tømmes.
Området regnes som et område av regional betydning, og derfor fikk Storfjord kommune et
tilskudd på 100 % til å gjennomføre grunnoppkjøp og tilrettelegging av området som eies av
Miljødirektoratet. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold, og det er avsatt kr. 15.000,årlig til dette, inkl. tømming av septik. Det er ikke tilrettelagt for at brukerne kan deponere
søppel i området.
Så langt har det ikke vært et stort problem at områdene forsøples.

Vurdering
Det er ingen tvil om at Steindalen er et viktig tur- og reisemål. Med 2000 besøk i
sommersesongen er det blant de hyppigst besøkte områdene i Storfjord. Tilrettelegging i form
av merking, informasjonstavler, rasteplasser og gapahuk har vært med på å gjøre området mer
attraktivt.
Behovet for toaletter og søppeldunker
Toalettfasiliteter og søppelhåndtering i tilknytning til turstier er noe som stadig etterlyses av
lokalbefolkninga i ulike sammenhenger.
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Senest i innbyggerundersøkelsen som blei gjennomført i 2017 – 2018 er toaletter, rasteplasser
og avfallsbøtter noe som etterlyses i kommentarfeltet. Det forventes at turgåere tar med seg eget
søppel hjem eller kaster det i offentlige avfallsdunker langs hovedveien. Inntrykket er at de
fleste turgåere faktisk gjør dette, men det man ser er at p-plasser som også er attraktiv for
nattoppstilling for campere eller langtransport i større grad forsøples.
Når det kommer til toaletter, er behovet naturlig nok et annet. Turgåere som tilbringer mange
timer i et område vil ha behov for å benytte et toalett. Alternativet er rett og slett å benytte
naturen, og etterlate seg avføring og toalettpapir langs løypa. Et toalett-tilbud anses derfor som
viktig for å opprettholde et attraktivt turområde.
Fellesgodeproblematikken
St.mld. nr. 19 Opplev Norge – unikt og eventyrlig benytter begrepet fellesgoder om allment
tilgjengelige tilretteleggingstiltak for opplevelser og aktiviteter som er gjort på det enkelte
reisemål, som f.eks. løyper, rasteplasser, skiløyper og liknende. Meldinga fastslår at dette i sum
er viktige tiltak for den enkelte bedrift, fordi det påvirker turistens totalopplevelse. Samtidig
peker meldinga på at ei utfordring for reisemålsutviklinga er knytta til produksjon og
finansiering av fellesgodene: «Når den som produserer fellesgoder alene må dekke kostnadene
ved det, er det ingen insentiver for andre brukere til å ikke være gratispassasjerer. (...) Hvis
tilstrekkelig mange velger å være gratispassasjerer, kan det føre til at fellesgodet ikke blir
produsert».
Denne problemstillinga kan knyttes direkte til spørsmålet om tilrettelegging i Steindalen. Nevnte
reiselivsmelding peker på at det er kommunene sitt ansvar å tilrettelegge, men også at man kan
ta seg betalt for tjenesten.
Forsøksordning for finansiering lokalt
I 2018 godkjente rådmannen ei forsøksordning med frivillig brukerbetaling. Ordninga blei prøvd
ut på Lulledalen skogsti og Bollmannsveien/Russeveien. Brukere som ønska å gi et bidrag til
innkjøp av toalettpapir eller vedlikehold av klopper og informasjonstavler kan betale inn et
beløp på Vipps. Så langt har denne ordninga gitt kun én innbetaling. Det er for tidlig å si om
årsaken er manglende interesse blant brukerne, eller for dårlig informasjon om ordninga.
Det har også vært gjort forsøk på samarbeid med lokale sponsorer. I forbindelse med
rehabilitering av informasjonstavlene på Bollmannsveien/Russeveien blei ni bedrifter med
tilknytning til besøksnæringa forespurt om de ville sponse trykking og materialer til nye skilt.
Kun én bedrift responderte positivt.
Frivillig brukerbetaling er i bruk andre steder i landet, f.eks. som frivillig parkeringsavgift, eller
frivillig løypeavgift, ofte med gode erfaringer. Det har fram til i dag ikke vært tradisjon for dette
i vårt område, og det kan antakelig være med på å forklare den lave interessen i starten.
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Prosjekt bærekraftig besøksforvaltning
Troms fylkeskommune utlyste i 2018 midler til kommuner som i samarbeid vil ta tak i
problematikk med fellesgodeproblematikk/forvaltning av besøkstrafikk. Storfjord, Tromsø og
Karlsøy kommune søkte og fikk innvilget midler høsten 2018. Tromsø kommune er formell
prosjekteier. Ansettelse av prosjektleder skjer i disse dag og det er forventet at prosjektet starter
opp våren 2019. Det å finne betalingsløsninger for drift v toalett er et tema prosjektet skal
arbeide med. Det er ei målsetning å få til ordninger som er lik i en større region.
Kostnader
Det kan estimeres følgende kostnader for Storfjord kommune til de foreslåtte tiltakene:
Engangskostnad til etablering av toalett:
Rundt kr 40 000. Total kostnad Sandørneset var kr 156 000. LL disponerer kr 120 000 til
tiltaket.
Årlige driftskostnader:
o
Avtale om drift og ettersyn av anlegget med lokal forening: kr. 10.000,o
Tømming av dunk (5 x/år): kr. 5.000,o
Tømming av septiktank (1 x/år): kr. 2.500,o
Forbruksmateriell: kr. 1.000,Oppsummering
Dersom Storfjord kommune ikke påtar seg driftsansvaret for toalett og/eller avfallsdunk i
Steindalen nå samt midler til fullfinansiering med å bygge toalettet, blir tiltaket ikke
gjennomført. Det finnes per i dag ingen andre etablerte finansieringsordninger for drift av
fellesgoder.
De forsøksordninga som finnes i dag kan utvides til å omfatte Steindalen, men ut fra erfaringene
så langt må kommunen, dersom den påtar seg driftsansvaret, påregne å dekke hovedtyngden av
kostnadene over eget driftsbudsjett.
Dette spørsmålet kan på sikt også reises for andre turområdet i Storfjord. Henvendelsen fra
verneområdestyret anses derfor som et prinsippspørsmål som bør avgjøres på politisk nivå.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/7 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

26.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
03.04.2019

RA Bolig og Eiendom: Søknad investeringsstøtte til produksjonshall
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg:
1 Søknad om tilskudd til produksjonshall
2 RA - Produksjonshall - L1 - 27.9.2018
3 RA-Prod.hall-L1-A
4 RA-Prod.hall-L1-B
5 Kostnadsoverslag produksjonshall

Saksopplysninger
RA Bolig og Eiendom søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 300 000 i tilskudd til
etablering av produksjonshall på eiendom 45/2/56 i Skibotn.
I opprinnelig søknad av 07.01.19 er også leilighetsbygg tatt med i søknadsgrunnlag. Det er i
dialog med søker avklart at det kun er produksjonshall som kan støttes fra næringsfondet.
Vedlagt separat kostnadsoverslag for hallen med totale kostnader kr 2 031 880. Øvrige
finansiering skjer med egenkapital. Forretningsideen er å bygge og selge flere boliger i
Skibotn/Storfjord/regionen, med base i Skibotn. Produksjonshall vil bidra til økt volum gjennom
raskere og mer effektiv bygging.
Utenom saksbehandling søknad på næringsfond er det plan og driftsavdelingen som ivaretar
saksområdet knyttet til RA. I søknadsprosess næringsfond har RA bedt om en generelle
avklaringer på for eksempel avtale om tildelingsrett med kommunen (Husbank ordning) og
spørsmål knyttet til byggesak, fradelinger mv. Dette er fulgt opp i utviklingsteamet.
Å avklare mulighet for festekontrakt på eiendommen var et viktig grunnlag for produksjonshall.
Formannskapet ga i sak 2019/33 den 13.02.19 rådmannen fullmakt til å til å omgjøre den
eksisterende leieavtale om til 10 års festeavtale.
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Vurdering
I henhold til vedtekter for næringsfondet faller prosjektet inn under II) Bedriftsutvikling,
definert som tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og skaper/legger til
rette for nye arbeidsplasser – blant annet utviklings- og veksttiltak. Det kan gis inntil 25% av
godkjente kostnader. Omsøkt beløp kr 300 000 utgjør 15% av totale kostnader.
RA etablerte seg i Storfjord i 2017 og har inntil nå produsert 2 tomannsboliger og 2 eneboliger i
Skibotn, og en tomannsbolig på Skjervøy. Foruten planlagt leilighetsbygg vedlagt søknad, har
RA planer lokalt om å bygge ytterligere 3 leilighetsbygg (Sommersetlia 45,47,49, 50) 2
tomannsboliger (Sommersetlia 32 og 48) og 1 enebolig (Sommersetlia 66). Av
leilighetsbyggene planlegges ett med 8 små leiligheter (vel 30 m2) som RA skal leie ut ferdig
møblert.
Eier i RA, Robert Albrigtsen har bosatt seg i Skibotn. En ansatt med et barn er også på vei til å
etablere seg i Skibotn. Bedriften både kjøper håndverkstjenester og ansetter håndverkere. En
produksjonshall vil etter plan gi 4 nye arbeidsplasser. RA har etterspørsel på sine boliger og
planlegger flere både for salg i egen regi og på oppdrag. Storfjord kommune er klar over stort
behov for boliger. Vi ser det som veldig positivt at RA ønsker å styrke basen i Skibotn, i forhold
til direkte arbeidsplasser, og ikke minst i forhold til at bedriften produserer boliger i Storfjord.
Det anbefales at RA innvilges kr 300 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til etablering av
produksjonshall.
Rådmannens innstilling
RA Bolig og Eiendom tildeles inntil kr 300 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til
etablering av produksjonshall.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Produksjonshall Industriveien.32, 9143 Skibotn

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

RA Bolig og eiendom AS

Robert Albrigtsen

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Sommersetlia. 54B

9143

SKIBOTN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91865269

-

-

E-post:

Bankkonto:

robert@rabolig.no

1503.65. 09063

Organisasjonsnummer:

912198294

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Etablere Sommersetlia 45-47-49 AS med et sameie for å små leiligheter evt. på Hatteng på
sikt. For å øke volum og bygge raskere søkes tilskudd til produksjonshall. Produseres det
ferdige vegger mer effektivt, gir dette mulighet til å ansette flere lokale arbeidere, samt
tilrettelegge for bolig for de som flytter til kommunen, samt dekke eksisterende behov vha.
min megler Ivar Nerdal i SNE eiendom, som tilrettelegger både for salg og utleie.
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Til dette prosjektet søkes det tilskudd på 1 300´kr til å bygge produksjonshallen da dette er
25% av den estimerte kostnaden til produksjonshallen og det ene leilighetskomplekset på 250
BRA på kommunal tomt. Mulighet for å tegne leieavtale med megleren min Ivar Nerdal i
SNE eiendom på noen av leilighetene.
Tegninger av produksjonshall vedlegges, samt tegninger av to typer leilighetskompleks på
250 BRA både den med 4 og 8 små leiligheter.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Totale
Sum kostnad

5 200 000
5 200 000

Finansieringsplan

-1-
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Tittel

SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet
03.Egenkapital
03.Egenkapital
04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

1 300 000
2 700 000
1 200 000
0
0
5 200 000

Tilskudd fra andre

ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

RA bolig og eiendom AS har vært i kontakt med flere firma og privatpersoner som ønsker å
etablere seg i kommunen da vi har en et konsept som har slått an i forhold til å etablere seg og
komme inn på boligmarkedet. Vi ser mulighet for å ansette lokal arbeidskraft, samt fortsette å
utvikle vårt samarbeid med andre lokale leverandører deriblant Aktiv VVS og Koht med flere.
En produksjonshall bidrar til økt volum gjennom raskere mer effektiv boligbygging av
økonomi minihus og små leiligheter. Både sted boende og tilflyttende innbyggere, kan komme
seg inn på boligmarkedet alternativt gjennom å opprette en leieavtale via megleren Ivar
Nerdal i SNE eiendom.
Vi har søkt om å få bygge bolig til noen av de ansatte i firmaet, og dette vil bidra positivt for å
få kontinuitet og forutsigbarhet for å bosette seg i kommunen. Innleid arbeidskraft på
produksjonshallen og leilighetskomplekset, kan da bo i brakkeriggen- boligvogna i perioder
under produksjon av elementer og vegger da de har fabrikk erfaring fra tidligere.
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn
LB Storfjord - Planløsninger - 11.7.2017.pdf
RA - Produksjonshall - L1 - 27.9.2018.pdf
RA-LB-8-V2-1.jpg
RA-Prod.hall-L1-A.JPG
RA-Prod.hall-L1-B.JPG
SL581002-B.JPG

Filstørrelse
417 383
166 964
237 507
184 823
216 182
235 702

-2-
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Dato
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2019

N

22

23

24

RA bolig og eiendom as

Tilbud
30.01.2019

Viser til hyggelig kontakt, og sender som avtalt prisoverslag.

Med i prisoverslaget
Arbeider utført utover avtale utføres etter en avtalt timerate.

HMS ansvar
Etter byggherreforskriften hviler det et helse, miljø og sikkerhetsansvar på byggherre.
Vi inngår mer enn gjerne en avtale slik at vi ivaretar kravene i §7-8 og 9 i byggherreforskriften.
HMS arbeidet utføres på timebasis etter en avtalt timerate.

Underleverandører
Vi har knyttet til oss seriøse underleverandører innen bl.a. graving, muring, elektro og vvs.
Vi beregner oss IKKE fortjeneste på underleverandører, men fakturerer på timebasis for medgått tid til koordinering.

Materialfortjeneste
Det beregnes en materialfortjeneste på våre netto materialpriser. Dokumentasjon på våre nettopriser vedlegges faktura.

Fakturering
Vi fakturerer ut fra medgåtte materialer og timeforbruk til nærmere avtalte intervaller.
NAVN

PRIS

Balansert vent. m varmegjenv. 200m²

87 925,00

Bindingsverk av tre 48x198, liggende dobbelfals, dobbel v.tett, 50mm påforing, gips

460 804,88

Fordelinger elkraft

221 088,00

Gulvsluk med vannlås. Av plast

691,60

Hjørnekasser side 1

6 649,86

Innredning i bolig, baderom med dusj og toalett 120cm

59 329,01

Leddport m/portåpner i bindingsverk

42 254,82

Leddport stål isolert, i bindingsverk

43 241,26

Nedløp for takrenne, stål plastisert 75mm

1 909,44

Overflate dekker epoxy

54 206,04

Påforet bindingsverk av tre 36x98, isolert, gips

9 894,45

Ringmurselement med såleblokk h=450, garasje, etc.

264 297,56

Sperretak av I-bjelker, papptekking, dobbel gips innv.

243 569,88

Takrenner, stål plastisert

8 359,02

Varmtvannsbereder

7 143,60

Vindskier, inkl. beslag og kasse

11 028,69

Vindu, trevegg toppsving 10x12

20 630,07

Vindu, trevegg toppsving 11x6

52 954,95

Ytterdør av tre, i bindingsverksvegg, hvit, 10x21

29 525,51

Sum (eks. mva.):
Mva.:

1 625 503,64
406 375,91

Sum (inkl. mva.):

2 031 879,55

Timeregistrering
Vi fører daglig en logg over medgåtte timer og utført arbeid.
Denne loggen gir dere som kunde mulighet for å følge framdriften og kostnader mellom faktureringsintervallene.

Ikke med i prisoverslaget
Stillaser, container, håndtering og deponering av søppel:
Dette er ikke inkl. i overslaget, men faktureres i etterkant etter uttak, mengder og medgått tid.

Mulig tid for oppstart
Ønsker dere å benytte dere av oss, send gjerne en tilbakemelding eller ring så raskt som mulig slik at vi får satt jobben inn på
SmartKalk 4.0.25.0

RA bolig og eiendom as

Robert Albrigtsen
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30.01.2019

Side 1 av 2

framdriftsplanen.
Vi håper dere finner tilbudet interessant og ser fram til en positiv tilbakemelding.
Med hilsen
RA bolig og eiendom as
,

SmartKalk 4.0.25.0

RA bolig og eiendom as

Robert Albrigtsen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/41 -4

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

22.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
03.04.2019

Klage på delegert vedtak: Avslag innkjøp vendeplog
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1

Søknad til kommunalt næringsfond

2
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Dokument1

Saksopplysninger
Sten Nystad søkte den 16.01.19 om kr 9375 i tilskudd fra Storfjord kommunes næringsfond til
innkjøp av 3 skjærs Kvernland vendeplog. Total kostnad er kr 37 500. Selv om det i søknaden
ble fremhevet at tiltaket kan anses som rovdyrtiltak gjennom at vendeplog ville effektivisere
arbeid med jorda og få areal klargjort for tidlig nedsanking, vurderte administrasjonen at
vendeplog må anses som et driftsmiddel i virksomheten. Søknaden ble dermed avslått som
delegert vedtak den 05.02.19.
Den 28.02.19 klager Sten Nystad på avslaget og søknaden fremmes nå til politisk behandling i
formannskapet. Som det fremgår, gjentar og understreker søker at innkjøp av vendeplog er en
nødvendig effektivisering av drifta for å klargjøre jord for tidlig nedsanking av sau, og dermed
et rovdyrtiltak. Søker har siden oppstart i 2015/16 totalt mistet 71 dyr.
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Vurdering
Rovdyrproblematikk er en stor utfordring for bøndene i området, og tiltak for å redusere tap av
beitedyr er en viktig prioritering i Storfjord kommune. I landbruksprosjektet «styrking av
landbruket i Storfjord» skal det arbeides videre med felles tiltak.
I vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond, kap II) Bedriftsutvikling er det spesifisert tiltak
som utvikler eksisterende bedrifter og skaper/legger til rette for nye arbeidsplasser.
Kompetanseheving/videreutdanning, utviklings- og veksttiltak, markedsføring og
samarbeidsprosjekt er nevnt som eksempler.

Vendeplog må isolert sett anses som et driftsmiddel i virksomheten og faller utenfor vedtektene
til Storfjord kommunes næringsfond.

Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
søknad tilskudd vendeplog

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Sten Nystad

Sten Nystad

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Signaldalsveien 937

9046

OTEREN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91640465

-

-

E-post:

Bankkonto:

st-nyst@online.no

47851050880

Organisasjonsnummer:

979497679

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Landbruk
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Gården «Ladevollen» i Signaldalen i Storfjord kommune, ønsker å søke på maksimalt
tilskudd på av kostnader på kr 37.500. - til innkjøp av 3 skjærs Kverneland vendeplog.
Gården startet i 2015/2016 med innkjøp av villsauer, og erfaring hittil etter disse 3 sesongene
er at det er store tap til rovdyr.
Gården har tapt hele 33 voksene sauer og 38 lam til rovdyr disse 3 årene, dette utgjør hele 71
sau totalt.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

100% privat eid

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Innkjøp vendeplog
Sum kostnad

0
37 500
37 500

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital

9 375
0
28 125

-1-
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04. Lån i bank
05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

0
0
37 500

Tilskudd fra andre

Ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Fylkesmannen i Troms er av den klare oppfatning at tidlig nedsaking og tidlig høstbeite på
innmark vil redusere rovdyrtap for min besetning, derfor er det av stor viktighet for å kunne
effektivere beitevekst med oftere og tidligere vending av jordene, slik at gården får mer
høstbeite for å unngå rovdyrtap.
Det at man øker veksttiden som er minimum 60 dager for gjenlegg av dekkvekst i
Nord-Norge, gjør at man må gå i gang med vending av jordene ca. 15 juni for å rekke å nå
fylkesmannens frist for tidlig nedsaking av sauene som er 15 august. Med en slik vendeplog
som effektiviserer markbehandlingstiden betydelig for gården.
Uten en slik 3 skjærs vendeplog vil jeg sannsynligvis ikke få effektivisert dette tidskrevende
arbeidet av ca. 140 daa, som vending av jorda på hele eiendommen er.
Tidlig nedsanking av sauene på høsten til gode jorder med timotei gjenvekst, vil også være en
medvirkende årsak at lam og sau kan bli sendt til slakteriet når lam har oppnådd riktig
slaktevekt og når det er gunstigs pris, Som igjen vil styrke driftsgrunnlaget for gården for
framtiden.
Leiekjøring for andre gårdbrukere er også mulig, men er ikke kartlagt enda.
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Storfjord kommune
Nærings- og utviklingsavdelingen

STEN EGIL NYSTAD
Signaldalsveien 937
9046 OTEREN

Delegert vedtak
Storfjord delegert formannskap - nr. 4/19
Deres ref:

Vår ref

Arkivkode

2019/41-2

Dato

223

05.02.2019

Avslag på søknad næringsfond - innkjøp av vendeplog
Saksopplysninger:
Vi viser til din søknad til Storfjord kommunes næringsfond om innkjøp av vendeplog, registrert
inn 16.01.2019.
Vurderinger:
Vendeplog anses som et driftsmiddel i virksomheten og faller utenfor vedtektene til Storfjord
kommunes næringsfond. Det er tydelig spesifisert i vedtekter for næringsfondet at det ikke er
anledning til å gi støtte til ordinært drift av virksomheter.
I søknaden opplyses at vendeplog vil kunne anses som et tiltak for å skaffe tidlig høstbeite på
eiendommen, og at tiltaket således kan anses som et tiltak for å motvirke rovdyrtap. Vi viser til
prosjekt «styrking av jordbruket i Storfjord» som i disse dager arbeider med hovedprosjekt
søknad. Tiltak mot rovdyr blir ett av tiltaksområdene og vi håper at det gjennom prosjektet kan
spesifiseres tiltak og søkbare midler til disse.
Vi opplyser også at det er mulighet for å søke støtte fra næringsfondet til nydyrking av areal til
landbruksproduksjon.
Vedtak:
Vendeplog anses som et driftsmiddel i virksomheten, og kan i henhold til vedtekter ikke støttes
gjennom det kommunale næringsfondet. Søknaden avslås.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon:77 21 28 00
Telefaks:77 21 28 01

Internett:

Organisasjonsnr:964 994 129
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Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen dette vedtaket kom frem til deg. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Din klage må være skriftlig og skal sendes til rådmannen som ha r truffet dette vedtaket. Du må oppgi hvilket vedtak
du klager over, de endringene du ønsker, og de grunnene du har for å klage. Dersom du klager så sent at det kan
være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg også oppgi når dette vedtaket kom frem til deg. Du har rett
til å se sakens dokumenter.
Dersom rådmannen ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt av oss til kommunens klagenemnd for endelig
avgjørelse.

Med hilsen

Hilde Johnsen
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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Klage på delegert vedtak
Viser til min søknad registret inn 16.01.19 til Storfjord kommune, samt delegert vedtak av 05.02.19.
Jeg vil derfor klage på dette delegerte vedtaket.
Begrunnelse fra Storfjord kommunes delegerte vedtak av 05.02.19 er at
«Vendeplog ansees som et driftsmiddel i virksomheten, og kan i henhold til vedtekter ikke støttes
gjennom det kommunale næringsfond.»
Som søker til kommunal næringsfond er jeg godt kjent med vedtekter, men i denne saken mener jeg
at det må vektlegges andre moment enn det saksbehandler har vektlagt i saken.

Jeg viser til følgende momenter som jeg vektla i søknaden min:
1. Gården startet i 2015/2016 med innkjøp av villsauer, og erfaring hittil etter disse 3 sesongene
er at det er store tap til rovdyr.
Gården har tapt hele 33 voksene sauer og 38 lam til rovdyr disse 3 årene, dette utgjør hele 71 sau
totalt. Fylkesmannen i Troms er av den klare oppfatning at tidlig nedsaking og tidlig høstbeite på
innmark vil redusere rovdyrtap for min besetning, derfor er det av stor viktighet for å kunne
effektivere beitevekst med oftere og tidligere vending av jordene, slik at gården får mer
høstbeite/beredskapsbeite for å unngå rovdyrtap.
2. Det at man øker veksttiden som er minimum 60 dager for gjenlegg av dekkvekst i NordNorge, gjør at man må gå i gang med vending av jordene ca. 15 juni for å rekke å nå
fylkesmannens frist for tidlig nedsaking av sauene som er 15 august.
Med en slik vendeplog som effektiviserer markbehandlingstiden betydelig for gården, og jeg vil
være i stand til å overholde fylkesmannens tidsfrister til tidlig nedsanking av sau.
3. Tidlig nedsanking av sauene på høsten til gode jorder med timotei gjenvekst, vil også være en
medvirkende årsak at lam og sau kan bli sendt til slakteriet når lam har oppnådd riktig
slaktevekt og når det er gunstigs pris, Som igjen vil styrke driftsgrunnlaget for gården for
framtiden.
Uten en slik 3 skjærs vendeplog vil jeg sannsynligvis ikke få effektivisert dette tidskrevende
arbeidet av ca. 140 daa, som vending av jorda på hele eiendommen er.
4. Storfjord kommune har hatt fokus på sau besetninger og rovdyrtap de siste 2 år. Det er og
startet et landbruksprosjekt og et strategiplan, for å kunne styrke landbruket i kommunen de
kommende år. Det har også politisk, vært en positiv holdning i kommunen til å bidra for å
hjelpe besetninger som fortsatt driver med sau.
Derfor ser jeg at vedtekter i det kommunale næringsfond, vil være i strid med den politiske vilje
når det gjelder landbruk i kommunen. Å anse en vendeplog som driftsmiddel i virksomheten,
som saksbehandler har gjort i saken, er derfor helt feil vinkling i denne saken. En vendeplog vil
være både effektiviserende og gi optimale forutsetninger for å kunne drive gårdsbruket mitt i
flere år fremover, selv om det er store rovdyrproblemer i beiteområdet.
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Jeg vil derfor at avslag blir omgjort, og at søknad innvilges.
Signaldalen 25.02.19
Sten Nystad
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/675 -6

Arkiv:

L83

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

26.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
03.04.2019

Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde - JMT

Saksopplysninger
Vedlegg:
1. Søknad
2. Kart
3. Referat fra møte
Saksopplysninger
Saken var oppe i formannskapet 13. februar 2019. Det var to interessenter til tomter i området. Dan Ivar
Jensen var en av disse. Begge sakene ble her vedtatt utsatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Parten innkalles til møte for å avklare tomteplassering og eventuell egeninnsats.
Det har i ettertid vært avholdt møter med partene. Referat fra dette møte er her vedlagt.
Jensen maskin & transport, ved Dan Ivar Jensen (DIJ) ønsker å kjøpe tomt på Hatteng Industriområde.
Etter en avklaringsmøte er det tomta som er inntegnet med blått nedenfor som er interessant for DIJ.
Arealet er på ca 6,5 mål.
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik situasjonen er i
dag. Det er et problem at dersom man «tapper» vann (fra hydranter) på et av de lavereliggende områdene
(Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt delvis tørrlagt. Kommunen har på bakgrunn
av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha tappepunkt for fylling på maskiner på deres arealer.
Det ansees imidlertid at den virksomheten som DIJ vil utøve her ikke er av en slik art at det er behov for
store vannmengder. En slik tilknytning kan derfor godkjennes uten at konsekvensene for resterende
abonnenter skal bli merkbare. Storfjord kommune jobber da også med å få utbedret problemet gjennom
et pågående prosjektering av nytt VA-nett for Hatteng og Brenna.
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Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med dette
burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved andre
bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x 200 = 300
000,00. Dette er uten moms.
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling, vil det være vanskelig å
anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i feltet. Et lavt anslag vil være 450 m
for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00
Fordeles dette på gjenstående ledige arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket
er det ikke tatt med kostnad for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en
minimumsløsning innad i industriområdet.
Utforming av tomta
I søknaden er det fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. (ref. tegning ovenfor). Ved
utforming av tomta må ta hensyn til tenkte vann og avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger
på industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med tanke
på etablering av andre bedrifter. I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene nevnt over, og
samtidig gjøre tomta i henhold til ønskene i søknaden.
Plassering av tomta
Det var opprinnelig et ønske at tomta er rettet mot E6/E8 da det også var snakk om salg av drivstoff.
Denne løsningen er ikke aktuelt lengre, og en mer tilbaketrukket tomt er akseptabelt. Ut fra tanken om
lagerhall og verkstedhall er det ikke naturlig med en slik prioritert tomt med profileringsmuligheter.
Tomtepris:
Det er i et møte 16.05.2017 med en annen aktør avtalt en pris på kr. 15,50 pr m2 og kr. 40 000 pr tomt i
engangs kostnader. Dette er priser hentet fra 2012. Konsumprisjustert er disse prisene i 2018 på kr.
46 000 og kr. 18 pr. m2.
Administrasjonen foreslår, som også Formannskapet tidligere har vedtatt, en pris på kr. 40 pr. m2. Dette
for å dekke kostnader med utbygging av feltet, men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig
forventede kostnader for etablering av nytt VA-anlegg i området. Fastbeløpet opprettholdes på kr. 46
000. Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen.
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Refusjon i tomtepris knyttet til opparbeiding av tomt
Med en tomtepris på kr. 40 pr. m2 og en fastpris på kr. 46 000 er denne tomten da verdisatt til
totalt kr. 306 000.
Antall meter vei som må oppfylles og opparbeides er ca 350 m totalt. Det må gjøres en oppfylling og
planering av tomt på 9 mål (egen tomt), og oppfylling x m i snitt. Gravning og legging av vannledning til
tomtegrense totalt ca 280 m totalt. Noe av dette kan nok fordeles mellom de to aktuelle kjøpere som nå er
interessert i tomt. Spørsmålet er da om betaling av tomtene kan gjøre med den egeninnsatsen som legges
til grunn her av kjøper(e).
Tilbud fra ordfører i møte med aktørene 15/3-2019 (referat som helet er vedlagt)
Bygginor AS, BAKS AS og Jensen Maskin & Transport la fram dette tilbudet til kommunen:
1. De ønsker å kjøpe tomt, og de tilbyr å betale 20 kr. pr. m2. Dette mener de er sammenlignbar
pris med det A. Pedersen betalte, indeksregulert til i dag.
2. Da det er kommunens oppgave å legge fram vei og vann, så ber de om å få gjøre dette sjøl mot
at prisen for arbeidet trekkes fra i prisen for tomtene.
3. De er innforstått med at de sjøl må prosjektere og bygge avløp med infiltrasjon for egen regning.
Dersom kommunens egen avløpsledning kommer på plass i tide, kan de koble avløp på denne
ledningen. Hvis kommunens avløpsledning komme seinere, så kan de bli pålagt å koble på
denne.
4. Industriområdet er ikke opparbeidd. Derfor mener de at dersom det viser seg nødvendig å kjøre
inn fyllmasser, så må de fritt få hente det som er nødvendig i kommunens deponi i Njallvoupio.

Rådmannens innstilling
1. Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Jensen maskin & transport v/Dan-Ivar Jensen
innvilges med følgende underpunkter:
a. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
b. Plassering av tomta legges til inntegnet område i kartet (skravert blått)
c. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er
igangsatt bygging før den tid.
d. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann, og også kommunalt avløpsnett når dette
anlegges i industriområdet.
2. Verdifastsetting av tomta settes til kr. 306 000
3. Prisen reduseres eller faller helt bort ved følgende arbeid som utføres på tomta:
a. Oppfylling og opparbeiding av ca. 350 m vei og ihht kommunens standard. Vil ikke bli
krevd asfaltert. Masser kan hentes fra kommunalt lager i Njallevoupio.
b. Legging av vannledning til tomtegrense(r), og etter kommunens veiledning, ca 280 m
totalt. Kommunen sørger selv for materiell og sveising/kopling av rør og kummer.
Kommunen koordinerer graving, montering og fremdrift her.
c. Oppfylling og planering av tomtene med stein fra eget kommunalt lager i Njallevoupio.
4. Arbeidet her kan fordeles på to entreprenører som er interessert i hver sin tomt. Denne
arbeidsdelingen gjøres mellom entreprenørene.
5. Utslipp og da infiltrasjonsanlegg besørges av kjøper. Omsøkes på vanlig måte.
6. Arbeidet med tomt, vei, vann og avløp skal være ferdigstilt før byggetillatelse gis.
7. Det er kalkulert at med at selvkost for entreprenørene er arbeidet som legges ned dekket av
verdien av tomta. Ingen ekstra regning aksepteres derfor fra kommunens side.
8. Det vil bli utarbeidet en egen avtale på dette.
Tallene for antall meter er ca. tall og kan bli gjenstand for korrigeringer.
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Referat fra møte med næringsaktører og Storfjord kommune om behov for
næringstomt i kommunens næringsområde fredag 15. mars 2019 kl. 930.

Disse møtte:
Bjørnar Elvemo og Pål Rognli fra Bygginor AS, Bernt Døhl fra BAKS AS, Dan Ivar
Jensen fra Jensen Maskin &Transport og Knut Jentoft fra kommunen.

Bygginor AS og BAKS AS ønske å etablere et felles prosjekt for å etablere et
faglig miljø innen byggfag.
BAKS AS leverer konsulenttjenester innen bygge- og anleggsteknikk samt
entreprenørtjenester innen kommunalteknikk og boligtomter. De har kunder
over hele landet, og nå er behovet stort for en fysisk base.
Bygginor AS dekker prosjektering og oppsett av bygg i tiltaksklasse 1 og 2.
De har også avtale om et regnskapskontor som leietager i tillegg til rørlegger og
sannsynligvis også elektriker. Det settes også av kontorplass og lagerplass til
flere interessenter.
BAKS AS og Bygginor AS ønsker en tomt på 100mx100m (10da), men etter en
gjennomgang gikk de med på 80 m langs E6, men samme areal. Denne
eksponeringa mener de er svært viktig. Det må synes at her er et bredt faglig
miljø innen bygg og anlegg. Fronten vil være kontorfløy i to etasjer. Bakenfor
ligger lager og produksjonsseksjoner med gjennomkjøring. Denne avdelinga vil
kunne bygges ut etter behov.

Jensen Maskin &Transport
Er et ganske nystarta firma som leverer grave- og transporttjenester. De har
behov for en hall til lager og verksted, samt lagerplass ute.
Arealbehovet er 8 da. og vil kunne ligge noe tilbaketrukket i området.
Vedlagte skisse viser omforent plassering til begge prosjektene.
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Tilbud til Storfjord kommune
Bygginor AS, BAKS AS og Jensen Maskin & Transport la fram dette tilbudet til
kommunen:
1. De ønsker å kjøpe tomt, og de tilbyr å betale 20 kr. pr. m2. Dette mener
de er sammenlignbar pris med det A. Pedersen betalte, indeksregulert til
i dag.
2. Da det er kommunens oppgave å legge fram vei og vann, så ber de om å
få gjøre dette sjøl mot at prisen for arbeidet trekkes fra i prisen for
tomtene.
3. De er innforstått med at de sjøl må prosjektere og bygge avløp med
infiltrasjon for egen regning. Dersom kommunens egen avløpsledning
kommer på plass i tide, kan de koble avløp på denne ledningen. Hvis
kommunens avløpsledning komme seinere, så kan de bli pålagt å koble
på denne.
4. Industriområdet er ikke opparbeidd. Derfor mener de at dersom det
viser seg nødvendig å kjøre inn fyllmasser, så må de fritt få hente det
som er nødvendig i kommunens deponi i Njallvoupio.

Ref: Knut Jentoft
1 vedlegg: Kartskisse
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Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde
Saken var oppe i formannskapet 13. februar 2019. Det var to interessenter til tomter i området. Baks AS
og Bygginor AS (heretter kalt BB) var en av disse. Begge sakene ble her vedtatt utsatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
Parten innkalles til møte for å avklare tomteplassering og eventuell egeninnsats.
Det har i ettertid vært avholdt møter med partene. Referat fra dette møte er her vedlagt.
BB ønsker å kjøpe en profilert tomt på Hatteng Industriområde. Etter et avklaringsmøte er det tomta som
er inntegnet med blått nedenfor som er interessant for BB. Arealet er på ca 9 mål.
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik situasjonen er i
dag. Det er et problem at dersom man «tapper» vann (fra hydranter) på et av de lavereliggende områdene
(Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt delvis tørrlagt. Kommunen har på bakgrunn
av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha tappepunkt for fylling på maskiner på deres arealer.
Det ansees imidlertid at den virksomheten som BB vil utøve her ikke er av en slik art at det er behov for
store vannmengder. En slik tilknytning kan derfor godkjennes uten at konsekvensene for resterende
abonnenter skal bli merkbare. Storfjord kommune jobber da også med å få utbedret problemet gjennom
et pågående prosjektering av nytt VA-nett for Hatteng og Brenna.
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Kommunen har ansvar for å legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene
med dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00. For
at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet frem til tenkte
tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og eventuell fremtidig
asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved andre bevilgninger.
Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x 200 = 300 000,00.
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling, vil det være vanskelig å
anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i feltet. Et lavt anslag vil være 450 m
for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00
Fordeles dette på gjenstående ledige arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket
er det ikke tatt med kostnad for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en
minimumsløsning innad i industriområdet.
Utforming av tomta
I søknaden er det fremmet forslag/ønske om hvordan tomta skal utformes (ref. tegning ovenfor). Ved
utforming av tomta må en ta hensyn til tenkte vann og avløpsrør. Man må også tenke på videre
fradelinger på industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir
ugunstig med tanke på etablering av andre bedrifter. I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta
forholdene nevnt over, og samtidig gjøre tomta i henhold til ønskene i søknaden.
Plassering av tomta
Det var opprinnelig et ønske om en profilert tomt mot E6, og det ser kommunen er naturlig med den drift
som er planlagt i bygget. Ut fra tanken om lagerhall og verkstedhall er det imidlertid ikke naturlig med
en tomt med profileringsmuligheter.
Tomtepris:
Det er i et møte 16.05.2017 med en annen aktør avtalt en pris på kr. 15,50 pr m2 og kr. 40 000 pr tomt i
engangs kostnader. Dette er priser hentet fra 2012. Konsumprisjustert er disse prisene i 2018 på kr.
46 000 og kr. 18 pr. m2.
Administrasjonen foreslår, som også Formannskapet tidligere har vedtatt, en pris på kr. 40 pr. m2. Dette
for å dekke kostnader med utbygging av feltet, men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig
forventede kostnader for etablering av nytt VA-anlegg i området. Fastbeløpet opprettholdes på kr. 46
000. Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen.
Refusjon i tomtepris knyttet til opparbeiding av tomt
Med en tomtepris på kr. 40 pr. m2 og en fastpris på kr. 46 000 er denne tomten da verdisatt til
totalt kr. 406 000.
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Antall meter vei som må oppfylles og opparbeides er ca 350 m totalt. Det må gjøres en oppfylling og
planering av tomt på 9 mål (egen tomt), og oppfylling x m i snitt. Gravning og legging av vannledning til
tomtegrense totalt ca 280 m totalt. Noe av dette kan nok fordedles mellom de to aktuelle kjøpere som nå
er interessert i tomt. Spørsmålet er da om betaling av tomtene kan gjøre med den egeninnsatsen som
legges til grunn her av kjøper(e).
Tilbud fra ordfører i møte med aktørene 15/3-2019 (referat som helet er vedlagt)
Bygginor AS, BAKS AS og Jensen Maskin & Transport la fram dette tilbudet til kommunen:
1. De ønsker å kjøpe tomt, og de tilbyr å betale 20 kr. pr. m2. Dette mener de er sammenlignbar
pris med det A. Pedersen betalte, indeksregulert til i dag.
2. Da det er kommunens oppgave å legge fram vei og vann, så ber de om å få gjøre dette sjøl mot
at prisen for arbeidet trekkes fra i prisen for tomtene.
3. De er innforstått med at de sjøl må prosjektere og bygge avløp med infiltrasjon for egen regning.
Dersom kommunens egen avløpsledning kommer på plass i tide, kan de koble avløp på denne
ledningen. Hvis kommunens avløpsledning komme seinere, så kan de bli pålagt å koble på
denne.
4. Industriområdet er ikke opparbeidd. Derfor mener de at dersom det viser seg nødvendig å kjøre
inn fyllmasser, så må de fritt få hente det som er nødvendig i kommunens deponi i Njallvoupio.

Rådmannens innstilling
1. Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Baks AS og Bygginor AS innvilges med
følgende underpunkter:
a. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
b. Plassering av tomta legges til inntegnet område i kartet (skravert blått)
c. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er
igangsatt bygging før den tid.
d. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann, og også kommunalt avløpsnett når dette
anlegges i industriområdet.
2. Verdifastsetting av tomta settes til kr. 406 000
3. Prisen reduseres eller faller helt bort ved følgende arbeid som utføres på tomta:
a. Oppfylling og opparbeiding av ca. 350 m vei og ihht kommunens standard. Vil ikke bli
krevd asfaltert. Masser kan hentes fra kommunalt lager i Njallevoupio.
b. Legging av vannledning til tomtegrense(r), og etter kommunens veiledning, ca 280 m
totalt. Kommunen sørger selv for materiell og sveising/kopling av rør og kummer.
Kommunen koordinerer graving, montering og fremdrift her.
c. Oppfylling og planering av tomtene med stein fra eget kommunalt lager i Njallevoupio.
d. Det er kalkulert at med at selvkost for entreprenørene er arbeidet som legges ned dekket
av verdien av tomta. Ingen ekstra regning aksepteres derfor fra kommunens side.
4. Arbeidet her kan fordeles på to entreprenører som er interessert i hver sin tomt. Denne
arbeidsdelingen gjøres mellom entreprenørene.
5. Utslipp og da infiltrasjonsanlegg besørges av kjøper. Omsøkes på vanlig måte.
6. Arbeidet med tomt, vei, vann og avløp skal være ferdigstilt før byggetillatelse gis.
7. Det vil bli utarbeidet en egen avtale på dette.
Tallene for antall meter er ca. tall og kan bli gjenstand for korrigeringer.
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Referat fra møte med næringsaktører og Storfjord kommune om behov for
næringstomt i kommunens næringsområde fredag 15. mars 2019 kl. 930.

Disse møtte:
Bjørnar Elvemo og Pål Rognli fra Bygginor AS, Bernt Døhl fra BAKS AS, Dan Ivar
Jensen fra Jensen Maskin &Transport og Knut Jentoft fra kommunen.

Bygginor AS og BAKS AS ønske å etablere et felles prosjekt for å etablere et
faglig miljø innen byggfag.
BAKS AS leverer konsulenttjenester innen bygge- og anleggsteknikk samt
entreprenørtjenester innen kommunalteknikk og boligtomter. De har kunder
over hele landet, og nå er behovet stort for en fysisk base.
Bygginor AS dekker prosjektering og oppsett av bygg i tiltaksklasse 1 og 2.
De har også avtale om et regnskapskontor som leietager i tillegg til rørlegger og
sannsynligvis også elektriker. Det settes også av kontorplass og lagerplass til
flere interessenter.
BAKS AS og Bygginor AS ønsker en tomt på 100mx100m (10da), men etter en
gjennomgang gikk de med på 80 m langs E6, men samme areal. Denne
eksponeringa mener de er svært viktig. Det må synes at her er et bredt faglig
miljø innen bygg og anlegg. Fronten vil være kontorfløy i to etasjer. Bakenfor
ligger lager og produksjonsseksjoner med gjennomkjøring. Denne avdelinga vil
kunne bygges ut etter behov.

Jensen Maskin &Transport
Er et ganske nystarta firma som leverer grave- og transporttjenester. De har
behov for en hall til lager og verksted, samt lagerplass ute.
Arealbehovet er 8 da. og vil kunne ligge noe tilbaketrukket i området.
Vedlagte skisse viser omforent plassering til begge prosjektene.
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Tilbud til Storfjord kommune
Bygginor AS, BAKS AS og Jensen Maskin & Transport la fram dette tilbudet til
kommunen:
1. De ønsker å kjøpe tomt, og de tilbyr å betale 20 kr. pr. m2. Dette mener
de er sammenlignbar pris med det A. Pedersen betalte, indeksregulert til
i dag.
2. Da det er kommunens oppgave å legge fram vei og vann, så ber de om å
få gjøre dette sjøl mot at prisen for arbeidet trekkes fra i prisen for
tomtene.
3. De er innforstått med at de sjøl må prosjektere og bygge avløp med
infiltrasjon for egen regning. Dersom kommunens egen avløpsledning
kommer på plass i tide, kan de koble avløp på denne ledningen. Hvis
kommunens avløpsledning komme seinere, så kan de bli pålagt å koble
på denne.
4. Industriområdet er ikke opparbeidd. Derfor mener de at dersom det
viser seg nødvendig å kjøre inn fyllmasser, så må de fritt få hente det
som er nødvendig i kommunens deponi i Njallvoupio.

Ref: Knut Jentoft
1 vedlegg: Kartskisse
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Merknadsbehandling – offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Elvevoll
settefisk
Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven
Vedlegg:
1. Reguleringsplankart Elvevoll settefisk
2. Reguleringsbestemmelser Elvevoll settefisk (tas med inn i møte 3/4)
3. Planbeskrivelse Elvevoll settefisk (tas med inn i møte 3/4)
4. Merknadsbehandling til varsel om oppstart - reguleringsplan for Elvevoll
settefisk. (tas med inn i møte 3/4)
5. Merknadsbehandling av følgende innspill:
 Statens vegvesen 22.02.19
 Troms Fylkeskommune 18.03.19
 Sametinget 18.02.19
 Forsvarsbygg 14.02.19
 Kystverket 25.03.19
Flere er det ikke kommet inn pr. 27. mars da saken måtte kjøres til SPD. Høringsfristen er 1.
april.
Saksopplysninger
Elvevoll Settefisk har behov for å utvide produksjonskapasiteten og fremmer derfor forslag om
detaljregulering av nødvendig område.
Det planlegges nybygg på oversiden av eksisterende bygningsmasse, og planforslaget er
utformet med dette i tankene. Planforslaget legger retningslinjer for utforming av avkjøring fra
fylkesveien, atkomstvei med tilgjengelighet for allmennheten til friluftsområder utenfor
planområdet, samt bestemmelser for bygninger og utforming av området rundt.
Planområdet ligger ved utløpet av Storelva på Kobbeøra i sørenden av Elvevoll, på vestsiden av
Storfjorden. Planområdet avgrenses av sjøen mot øst og nord, delvis av elveløpet mot nord, og
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følger grense for industriområde i kommuneplanens arealdel mot sør og vest i tillegg til
atkomstvei fra Fylkesveien.
Forslagsstiller er Elvevoll Settefisk AS. Kontaktperson er Sigmar Arnasson.
Plankonsulent er AR-Ing AS, Skjervøy. Kontaktperson er Anne Henriksen.
Det er ikke kommet inn høringsuttalelser som går mot planene i forbindelse med
oppstartsvarselet, og alle mottatte merknader herfra er innarbeidet i det endelige planforslaget.
Reguleringsplanforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn den 15. februar 2019 med svarfrist
1. april 2019. Innen svarfristens utløp var det innkommet 5 innspill/merknader.
I vedlagte merknadsbehandling gis en kort sammendrag av innkomne uttalelser, samt
administrasjonens vurdering av disse. Bakerst i vedlegget er alle innspill vedlagt i sin helhet.
Vurdering
Reguleringsplanen er i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt 2016, og har ingen uønsket
virkning på omliggende områder. Rådmann ser ingen klare ulemper med planforslaget slik det
legges fram.
Merknader til varsel om oppstart er innarbeidet i planforslaget.
Det vises til kommunens kommentar til hvert enkelt innspill i vedlagte merknadsbehandling.
Rådmannens innstilling
Vedlegg 5 - Merknadsbehandling Elvevoll settefisk datert 2. april 2019 godtas.
Detaljregulering for Elvevoll settefisk oversendes Storfjord kommunestyre for sluttbehandling.
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Sammendrag

Elvevoll

Settefisk

AS

har

engasjert

GeoNord

AS

for

gjennomføring

av

grunnundersøkelse med hydraulisk borerigg på eiendom gnr/bnr 61/30 på Elvevoll,
Storfjord kommune
Grunnundersøkelsene består av 7 totalsondering og 4 naverprøver i 2 punkter.
Sonderingene viser relativ høy sonderingsmotstand på grunn av grus og stein. Det er
ikke påvist kvikkleire. Laboratorieundersøkelsene viser at jordart hovedsakelig består
av sandig og grusing materiale.
Det er ikke påvist sprøbruddsmateriale/kvikkleire på tomta. På bakgrunn av utførte
grunnundersøkelser og terreng observasjoner vurderes det som lite sannsynlig for
utvikling av ulike skredmekanismer.
Det må tas hensyn til telefarlighet (T1) i relevant fundamenteringsdybde. Grunnen
består hovedsakelig av ikke telefarlige materiale.

18133 –Elvevoll Settefisk, Storfjord

Side ii

56

William Hagell 24/08/2018

Innholdsfortegnelse
1.

Innledning................................................................................................... 1

2.

Geotekniske grunnundersøkelser .............................................................. 1

3.

Grunnforhold .............................................................................................. 2

4.

Geotekniske vurdering ............................................................................... 5

5.

Referanser ................................................................................................. 6

Bilag 1: Geotekniske bilag .......................................................................................... 7
Bilag 2: Grunnundersøkelsene oversikt ...................................................................... 1
Bilag 3: Totalsondering-Boreprofiler ........................................................................... 1
Bilag 4: Korngradering ................................................................................................ 1

18133 –Elvevoll Settefisk, Storfjord

Side iii

57

William Hagell 24/08/2018

Figur liste
Figur 1: Oversiktskart viser undersøkt område i Elvevoll, Storfjord kommune
(seeiendom.no)........................................................................................................... 3
Figur 2: Utsnitt fra Løsmasse kart (www.ngu.no)........................................................ 4

18133 –Elvevoll Settefisk, Storfjord

Side iv

58

William Hagell 24/08/2018

1.

Innledning

Elvevoll

Settefisk

AS

har

engasjert

GeoNord

AS

for

gjennomføring

av

grunnundersøkelse med hydraulisk borerigg på eiendom gnr/bnr 61/30 på Elvevoll,
Storfjord kommune.
Grunnundersøkelsene

gir

grunnlag

for

vurdering

av

områdestabilitet

ved

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper i forhold til kravet fra NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot
kvikkleireskred».

2.

Geotekniske grunnundersøkelser

Geotekniske grunnundersøkelsene omfatter felt- og laboratorieundersøkelser for
klassifisering og identifisering av jordarter, med bestemmelse av fysiske - geofysiske
– hydrogeologiske og miljømessige egenskaper av løsmasser og berg, inklusive
rapportering av rådata (NGFs Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser).
Geotekniske bilag for tegnforklaring av felt- og laboratorieundersøkelser er vist i bilag
1.
2.1.

Feltundersøkelser

Feltundersøkelser ble utført den 3-5 Juli 2018. Boringene ble utført med Beretta T.44
borerigg. En oversikt over plassering av feltundersøkelsene (borepunkt og
prøvetaking) fremgår av bilag 2.
Feltundersøkelsene omfattet følgende metoder:
•

7stk. totalsondering

•

Opptak av 4stk. naverprøver i to borepunkter

•

Feltobservasjoner

Totalsondering

gir

informasjon

om

løsmassenes

lagringstetthet

og

materialegenskaper. Totalsondering har god nedtrengingsevne i fast grunn, og kan
brukes til fjellpåvisning. Resultatene av totalsondering er presentert i boreprofil og er
vist på bilag 3.
18133 –Elvevoll Settefisk, Storfjord
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Tabell 1 gir en oversikt over boringene med overflåte, fjellkote, løsmasse og prøveserie
med koordinater.
Tabell 1: Feltundersøkelser (totalsonderinger), koordinater, fjellkote, og
prøvelokasjoner.
ID

Metode

X

Y

Overflate
(moh)

Fjellkote
(moh)

Løsmasse
(m)

18133-A

Totalsondering

695512.908

7699898.427

29.48

10.34

19.14

18133-B

Totalsondering

695523.258

7699919.049

27.47

-

>17,11

18133-C

Totalsondering

695620.997

7699977.379

23.52

3.89

19.63

18133-D

Totalsondering

695699.335

7699997.014

17.16

-0.32

17.48

18133-E

Totalsondering

695626.04

7700047.371

9.19

-3.11

12.3

18133-F

Totalsondering

695701.233

7700082.636

3.35

-6.03

9.38

18133-G

Totalsondering

695786.767

7700002.008

14.95

-

>11,52

18133BP

Naverboring

695523.258

7699919.049

27.47

-

4

Poseprøve 1; 2-3m
Poseprøve 2; 3-4m

18133FP

Naverboring

695701.233

7700082.636

3.35

-

2

Poseprøve 3; 1-1.5m
Poseprøve 4; 1.5-2m

2.2.
De

opptatte

Kommentar

Laboratorieundersøkelser
prøveseriene

er

analyserte

ved

vårt

laboratorium

i

Alta.

Laboratorieundersøkelser inkluderer følgende undersøkelser:
•

Kornfordeling

•

Korndensitet

•

Vanninnhold

Resultatene fra laboratorieforsøk er gitt i bilag 4.

3.

Grunnforhold
3.1

Områdebeskrivelse

Området er lokalisert i Elvevoll, Storfjord kommune med gårdsnr. 61 og bruksnr 30,
52, 7 (figur 1). Det undersøkte området ligger mellom ca. 30moh og 3.5moh.
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Terrenget i området har en slak helning på ca. 7º stigning mot sør. Tomta ligger på
nord siden av Rv868 veien ved elveutløpet til Storelva.
Tomta ligg i et område med breelvavsetning. Sedimentet består av sorterte, ofte
skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. (NGU)

Figur 1: Oversiktskart viser undersøkt område i Elvevoll, Storfjord kommune (seeiendom.no).

3.2

Henvisninger

Det er tidligere blitt utført geotekniske undersøkelser ca.100m vest fra område langs
veien. Statens vegvesen har utført en dreietrykksondering i forbindelse med en
utglidning på veien Rv868. I undersøkelsen ble jordart hovedsakelig vurdert til å
inneholde sandig, siltig materiale med litt leire (Statens vegvesen, Rv868 Elvevoll,
utglidning: X1054, 2002).
3.3

Kvartærgeologi

Kvartærgeologisk kart viser at løsmassene i øvre lag i det aktuelle området
hovedsakelig består av breelvavsetning (Glasifluvial avsetning). Dette sedimentet
består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og
blokk (ngu.no).
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Figur 2: Utsnitt fra Løsmasse kart (www.ngu.no).

3.4

Kvikkleire vurdering

Eiendommen gnr/bnr 61/30 ligger ikke i en kjent kvikkleire faresone. Det er ikke
registrert stor mektighet av kvikk/sensitiv leire ut fra NVEs kvikkleiresone database.
3.5

Løsmasse tolkning

3.5.1 Resultater fra feltundersøkelsene
5 av 7 totalsonderinger er avsluttet i fjell etter fjellkontrollboring fra 9,4m til 19,6m under
terreng. Grunnundersøkelsene viser forskjellig løsmassemektighet i alle hull.
Sonderingene viser relativ høy sonderingsmotstand på grunn av grus og stein.
Derunder er det påtruffet sporadiske siltig, sandig og grusig materiale.
3.5.2 Resultater fra laboratorieundersøkelsene
Prøvene er ble nærmere analysert fra borehull 18133B og 18133F. Typiske kornkurver
viser at jordart hovedsakelig består av sandig og grusing materiale med korndensitet
2,76g/cm3.

Vanninnhold er målt 13,9% i dybdeintervallene 2-3m og 12,1% i

dybdeintervallene 3-4m i borehull 18133B.
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Borehull 18133F viser et vanninnhold på 3,6% i dybdeintervallene 1,-1,5m og 5,3% i
dybdeintervallene 1,5-2m.
Prøveserien og sonderingene viser at område består av dominerende morene material
under terreng.
3.6

Grunnvannstand

Grunnvannstanden er ikke registrert.

4.

Geotekniske vurdering

Området gnr/bnr 61/30, 61/52,61/7 i Elvevoll ligger i et område med breelvavsetning.
Dette breelvavsetning består av lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og
blokk.
Det er påvist lyng vegetasjon på topplaget. Det anbefales at all humusholdig jord under
planlagt bebyggelse fjernes før fundamentering.
Det er ikke påvist sprøbruddsmateriale/kvikkleire på tomta. På bakgrunn av utførte
grunnundersøkelser og terreng observasjoner vurderes det som lite sannsynlighet for
utvikling av ulike skredmekanismer. (6)

4.1.

Konklusjon

•

Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende på nåværende tidspunkt.

•

Geoteknisk grunnundersøkelse har ikke avdekket sprøbruddsmateriale/ kvikkleire
på tomten.

•

Grunnen består hovedsakelig av ikke telefarlige materiale.

•

Grunnen på eiendommen er egnet til fundamentering iht. reguleringsformål.

•

Klassifiseringen er gjennomført ihht. Håndbok N200 vegbygging, kap. 510.3 (7)

Stedlig sand, Cu < 15 klassifiseres i
• Telefarlighetsgruppe T1
• Bæreevnegruppe 4
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Bilag 1: Geotekniske bilag
Feltundersøkelser
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Geotekniske bilag
Laboratorieundersøkelser
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Bilag 2: Grunnundersøkelsene oversikt
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Bilag 3: Totalsondering-Boreprofiler
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Bilag 4: Korngradering
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18133 Elvevollsettefisk

18133

Totalsondering
M = 1 : 125
Forsök nr. :
Dato boret :05.07.2018
Borhull 18133G
Sonde nr. :
Posisjon: X 7700002.01 Y 695786.77
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