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Gebyr- og betalingsregulativ2020

Saksnr.:
/
/
1/ 19
1/ 19
1/ 19
/
/

Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Planutvalg
UtvalgSamfunn
UtvalgHelse- Oppvekst
Eldrerådet
Funksjonshemmedes
råd

Møtedato
05.12.2019
14.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
19.11.2019

Innstilling:
1. Det visestil vedlagteforslagtil nytt gebyr- og betalingssatserfor Meløy kommunefor
2020.
2. Kommunestyretgodkjennerforslagettil nye betalingssatsergjeldendefra 01.01.2020.

Bakgrunn
Hvert år får kommunestyretsegforelagtforslagtil nyebetalingssatser
for kommunen.
Det nyesatsenesomvedtasnå gjelderfra 01.01.2020.

Saksutredning
Oppvekst:
SFO:
Satsenefor SFOer vedtattå væreentenpå skoledagene
eller helårs.
Satseneforeslåsøkt medkr. 70 somtilsvarer3,2% for skoledagene
og 2,6% for helårsSFO
Matpengerforeslåsøkt med5 kr. pr. mnd.for skoledagene
og kr. 10 pr. mnd.for helårs.
Matpengerble ikke økt fra 2018 til 2019.
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Barnehage
Statsbudsjettetfor 2019 leggeropp til en maxprispå kr. 3 135 somer en økningpå 3,13% fra
2019.
Deltidsplasserforeslåsøkt medrundt 3%.
Matpengeri barnehagene
foreslåsøkt medmellom2,6 og 3,5% alt etter størrelsenpå plassen.

Helseog velferd:
Satseneforeslåsøkt mellom0,8% og 3,3% alt etter inntektsgruppe.
Jo høyereinntektsgruppejo størreøkning.
Satsen
e for matsalg/matombringing
og vaskav privateklær økesikke.
Ingenøkningi satsenfor monteringav trygghetsalarmer.
Månedssatsen
fopr trygghetsalarmer
økesmedkr. 5,00,-.
Brukerbetalingkorttidsoppholdog dag- og nattoppholdfastsettesi forbindelsemed
Statsbudsjettet
Samfunn:
Fritidsbadet:
Billettsatsenei fritidsbadetforeslåsøkt mellom1,35og 16,67%
Enkeltbilletter barnforeslåsøkt med5 kr. til kr. 45,- somer en økningpå 12,5%.
Klippekort (12 klipp) barnforeslåsøkt med1,35%.
Ved kjøp av klippekort bli prisenkr. 31,25pr. gang,en differansepå rundt 30%.
Klippekort familie(2+2) har en gjennomsnitteligpris på kr. 37,50.
Bibliotek:
Det foreslåsingenøkningi purregebyrpå biblioteket.
Kulturskolen:
Satseneforeslåsøkt medrundt 2,5%.
Leie av lysanlegginntil 3 dagerøkesmed5%.
Idrettshallkulturhuset:
Satseneforslåsøkt mellom0,26%og 3,08%.
Aktivitetet for barner skjermetog har en beskjedenøkning.
Samfunnsdalen
kulturhuset:
Foreslåttøkningpå mellom0,76%og 3,45%.
Bruk av kantinaøker mest.
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Kulturhusetmedidrettshall:
Foreslåttøkningpå mellom0,70%og 2,38%.
Størstøkninghelehuset pr. døgntil næringslivsaktivitet.
Neverdalsamfunnshall:
Foreslåttøkningav satsenepå mellom0,45%og 3,9%.
Aktiviteter til barnog ungehar en beskjedenøkning.
Neverdalskolekorpshar gratisleie.
Vestibylener fortsatt gratisifm møterlag/foreninger.
Kommunalteknikk:
Meløy kommunehar brukt Momentumtil å beregnegebyrsatrsene
på selvkostområdene
for
2020.
Vann:
Årsgebyretfor vanner todelt, bestående
av et fast abonnementsgebyr
og et variabelt
forbruksgebyr.
Abonnementsgeby
ret for 2020 foreslåssatt til kr. 2 439 somer en økningpå 69,88%,mens
forbruksgebyretforeslåssatt til kr. 19,48somer en reduksjopnpå 20%.
Samletårsgebyrblir dag for en normalabonnent
medårlig vannforbrukpå 150m3vil for 2020
bli på kr. 5 361 inkl. mva.
For 2019 var årsgebyretkr. 5 088,- somgir en økningfra 2019 til 2020 på 5,4%.
Tilknytningsavgiftenforeslåsøkt med3%.
Avløp:
I likhet medårsgebyretfor vannbestårårsgebyretfor avløpav et fast abonnementsgebyr
og et
variabeltforbruksgebyr.
Abonnementsgebyret
for 2020 foreslåssatt til kr. 1 114 somer en reduksjonpå 3,7%, mens
forbruksgebyretforeslåssatt til kr. 28,75somer en økningpå 5,39%.
Samletårsgebyrblir dag for en normalabonnent
medårlig vannforbrukpå 150m3vil for 2020
bli på kr. 5 426 inkl. mva.
For 2019 var årsgebyretkr. 5 249,- somgir en økningfra 2019 til 2020 på 3,3%.
Slam:
Slamavgiftenble for 2019 redusertmed20%. Forslagetfor 2020 er en økningpå 20% slik at
en i 2020 er på sammenivå somi 2018.
Feiing:
Kommunestsyret
vedtok i sak107/17forskrift om gebyrfor gjennomføringav feie- og
tilsynstjenester.
Forskriftengjelderfra 01.01.2018.
I forskriftens§ 3, 2 ledd har følgendeordlyd:
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Det skal innkrevesgebyrfra samtligesommottar feie- og tilsynstjenester.Dette
gjelder uavhengigav om fyringsanleggeter i regelmessigbruk eller ikke, herunder
fritidsboliger.
Kommunenhar ikke hatt årsgebyrfor fritidsboliger.Etter forskrifteneskulledettevært gjort
fra og med2018,mener ikke gjennomført.
Det foreslåsnå fra 2020 å fastsetteet årsgebyrogsåfor fritidsboliger.
Årsgebyretforeslåssatt til kr. 300 inkl. mva.
Årsgebyretfor boligerforeslåssatt nedtil kr. 500 inkl. mva.somutgjør 29%.
Dette pga.av at gebyrinntektene
de sisteårenehar værten god del høyereennutgiftene.
Renovasjonsgebyr:
IRIS foreslårhvilke renovasjonsgebyr
vi må ha. Alle kommunentilknyttet IRIS har samme
gebyr.
Forslagetfra IRIS har vi ikke fått enda.
Vil bli lagt inn til kommunestyremøtet.
Det kommunaletilleggetforeslåsøkt medkr 5 til kr 70.
Kaivederlag:
Foreslåsikke økt. Kaivederlagble hellerikke økt i 2019.
Havne- og farvannsloven:
Satseneforeslåsøkt medrundt 3%.
Byggesaker:
Satseneforeslåsøkt medrundt 3%.
For å få selvkostpå detteområdetmå satseneøkesmedrundt 100%.
I forhold til Kostra-gruppe12 ligger Meløy 23% lavereenngjennomsnittetnår det gjelder
gebyrfor oppføringav enebolig.Ogsågruppe12 kommunenesupsidiererområdetkraftig.
Et mål bør væreå kommeopp på gjennomsnittliggruppe12 nivå i økonomiplanperioden.
Det foreslåsderfor at byggesaksgebyrene
øklesmed10% i 2020.
Oppmåling:
Foreslåsøkt med3%.
Andre satser:
Foreslåsøkt medmellom1 og 3%.

Vurdering
Rådmannen
tilrår at vedlagteforslagtil kommunalebetalingssatser
for 2019 godkjennes.
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Vedlegg
Forslagtil betalingssatser
2020

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
19/ 966
Arkiv:
124
Saksbehandler: EvaStokvik

Budsjett 2020og økonomiplan2020- 2023

Saksnr.:
/
/
/
2/ 19
2/ 19
2/ 19
23/ 19
/
/

Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonsutvalg
Planutvalg
UtvalgSamfunn
UtvalgHelse- Oppvekst
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet
Funksjonshemmedes
råd

Møtedato
21.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
11.11.2019
19.11.2019
19.11.2019

Innstilling:
1. Kommunestyretvisertil rådmannensbudsjett for 2020,samt økonomiplanfor
perioden2020– 2023.
2. Kommunestyretvedtar budsjettforslagetfor 2020med
økonomiplanfor perioden2020– 2023,samt bevilgningdrift vedlegg1, 2 og 3.
3. Handlingsreglerfor økonomiskbærekraft- følgendemåltall vedtas:
Netto driftsresultat 2 %
Disposisjonsfond8 %
Andellånegjeld75 %
4. Kommunestyretvedtar de økonomiskehovedtallpr. tjenesteområde
slik det fremkommeri tabellennedenfor.
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5. Kommunestyret vedtar investeringerslik de fremkommeri tabellen
nedenfor.
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6. Kommunestyretgodkjenneren lånerammefor 2020på kr 45.250.000
til finansieringav investeringerihht tabell ovenfor,og i tillegg lån til
videreutlån(Startlån)på kr 8.000.000.Renterpå byggelånbelastes
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det enkelte prosjekt.
7. Kommunestyretgodkjenneropptak av kassakredittlånpå
kr 30.000.000.
8. Kommunestyretvedtar mål for sykefraværpå 7,61% innen utgangen
av 2022.
9. Skattpå inntekt og formue skrivesut etter høyestlovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret2020skaldet skrivesut eiendomsskattpå
kraftverk,vindkraftverk,kraftnettet og anleggomfattet av
særskattereglenefor petroleum,jf. eigedomsskattelova(esktl.) § 3
første ledd bokstavc. Utskrivingsalternativetomfatter ogsåflytende
oppdrettsanleggi sjø,jf. esktl. § 4 tredje ledd.
For eiendomsskatteåret2020skaldet skrivesut eiendomsskattpå et
«særskiltfastsett grunnlag»i henholdtil overgangsregelen
til
eiendomsskatteloven§§ 3 og 4 første ledd. Det særskiltegrunnlaget
skali 2020værelik 5/7 av differansenmellom
eiendomsskattegrunnlaget
i 2018og 2019som er forårsaketav nye
verdsettelsesreglerog at produksjonsutstyr- og installasjonerikke
skal regnesmed i grunnlagetfor verk og bruk som fra og med 2019
blir ansett som næringseiendom.
For eiendomsskatteåret2020skaldet videre skrivesut
eiendomsskattpå bygningerog grunnarealfor verk og bruk som fra
og med 2019blir ansett som næringseiendom, sålangt dissevar
omfattet av eiendomsskattegrunnlaget
for verk og bruk i 2018,jf.
overgangsregelen
til eiendomsskatteloven§§ 3 og 4 andreledd.
Denalminneligeeiendomsskattesatsen
settes til 7 promille (esktl. §
11, 1. ledd). Skattesatsenpå det særskilteskattegrunnlagetskalvære
7 promille»
Utskrivingav eiendomsskattfor skatteåret2020er basertpå takster
fra sistealminneligetakseringi kommunensom ble gjennomførti år
2013,samt fastsattetakster ved retakseringsom følgeav lovendring
gjeldendefra 2019.Utskrivingav eiendomsskattpå
kraftproduksjonsanlegg
er basertpå eiendomsskattegrunnlag
mottatt fra SkatteetatenStorbedrift.
Eiendomsskattenskrivesut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
Førstetermin er mars2020og andre termin er september2020.
Side 10 av 56

Sak 2/19

Kommunener lovet «tilnærmet full kompensasjon»av skattetapet
kommunenefår som følgeav endringenei eiendomsskattpå verk og
bruk. Meløy kommunevil få et samlettap på kr. 7.496.000.Ifølge
departementetvil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunenmå
baseresitt budsjett i 2020basertpå denneberegningen,og leggertil
grunn at kommunensinntektsreduksjoni 2020på kr 2.141.000kun
blir kompensert90 %.

Saksutredning
Økonomiskbærekraft
I rådmannens
forslagtil budsjett2020og økonomiplan2020-2023 innføresøkonomisk
bærekraftsomet av tre satsingsområder
i UtviklingsprogramMeløy 2019-2024– bærekraftig
samfunns
- og stedsutvikling.
Økonomiskbærekrafthandlerom å styrkeMeløy kommunesøkonomiskeframtid gjennom
helhetligøkonomistyringog digitalisering.Økonomiskbærekraftforutsetteren
kunnskapsbasert
tilnærmingog metoderfor å synligjøremulighetsromi økonomientil å bevege
segmot et sett av handlingsregler.
I rådmannens
forslagtil budsjett2020og økonomiplan2020-2023 presenteres
sammenligningstall
fra inntektsmodellen
og KOSTRAtall fra gruppe12 og gruppe11.
Gjennomå sammenligne
medandrekommunerog presenterehandlingsregler
for økonomisk
bærekraftpresentereset utgangspunktfor en fellesforståelsefor hvordankommunens
økonomiskesituasjoner og hvordandenkan utvikle segi planperioden.Hensiktener å skape
en fellesplattform for å fortsettedet igangsattearbeidetmedå tilpasseutgifter i forhold til
inntektene.En god økonomistyringvil væreavgjørendefor å få til investeringeri
velferdstjenester,
samfunns
- og næringsutvikling.
Innføringav handlingsregler
I økonomiplan2019-2022 ble det i desember2018 vedtattto handlingsregler
for perioden.
Dette var et nedtrekkpå 15 millioneri drift fra 2021,samtat konsesjonskraftinntekt utover 26
øre avsettestil disposisjonsfond,
innarbeidesi mål for kommunensøkonomi.
Disseto handlingsreglene
videreføresi rådmannens
forslagtil økonomiplanfor 2020-2023.
Det foreslåsi tillegg handlingsregler
for økonomiskbærekraftmedmåltallfor netto
driftsresultat,disposisjonsfond
og andellånegjeld,jamførpunkt 3 i forslagtil vedtak. Dette er
i tråd medbestemmelsene
i ny kommunelovom at kommunestyre
t skal vedtafinansielle
måltall.I løpetav planperiodenskal det arbeidesmedkonkretetiltak for å nå måleneog skape
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et økonomiskhandlingsromtil å videreutvikleMeløysamfunnet
til bestefor de sombor,
arbeiderog besøkeross.
I gjeldendebudsjettfor 2019,samtrådmannens
forslagtil budsjett2020 og økonomiplan20202023 leggesfølgendeutvikling for handlingsreglene
til grunn,forutsattnedtrekkdrift på kr. 15
mill. fra 2021,samtat inntekt utover 26 øre avsettestil disposisjonsfond.
År
2019
2020
2021
2022
2023
Netto driftsresultat
2,70%
1,20%
1,80%
2,40%
2,90%
Disposisjonsfond
7,17%
6,54%
5,61%
7,01%
8,92%
Andel lånegjeld
59,40%
59,80%
80,66%
77,15%
75,10%

I 1000
År
Netto driftsresultat
Disposisjonsfond
Andel lånegjeld

2019
18 160
47
836
396
237

2020
8 066
46
190
422
136

2021
12847

2022
16739

2023
20 459

40 489

50 705

64 640

582 469

557 823

543 969

Dersomforutsetningenei fremlagtebudsjettinnfris og at det i periodenvedtastiltak somvil
omstilleog reduseredrift vil Meløy kommuneha økonomiskbærekrafti utgangenav
økonomiplanperioden.
FondsoversiktMeløy kommune
I handlingsregelen,
sombeskrivesovenfor,for økonomiskbærekrafter det sum
disposisjonsfond
sombrukes.
I rådmannens
forslagtil budsjett2020og økonomiplan2020-2023 foreslåsen delingi to fond
for praktiskeformål.
For å tydeliggjørebruk av fond gjennomøkonomiplanperiode
n foreslårrådmannenå innføreen
todelingav disposisjonsfond
til disposisjonsfond
drift og utvikling og disposisjonsfond
næringsstøtte
og utvikling. Det følgerog av handlingsreglene
somer vedtatti gjeldende
økonomiplan.I planperiodenvil det vurderesom det er hensiktsmessig
å rapporteresærskiltpå
disposisjonsfond
premieavvikfor å tydeliggjøreutvikling i pensjonsforpliktelsene
i og medat
pensjonsforpliktelser
kan ha stor betydningfor økonomiskbærekraft.
Bundnefond videreføresslik de er i dag.
Historisk utvikling og statuspr oktober2019.
År
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Bundne
investeringsfond
Ubundne
investeringsfond

2015

2016

2017

2018

2019

16 565
34 482

11 248
26 822

9 479
24 527

26 276
30 559

41 844
30 149

1 052

2 810

1 946

4 291

4 291

17 533

1 391

890

1 322

1 322
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NæringsfondII
30 GWH

14 874

11 665

11 598

13 028

13 001

845

0

992

1 625

1 625

NæringsfondII avsettesfra konsesjonsavgift
og er et bundetfond fordi det har formål knyttet
til næringsutviklingog infrastruktur.
30 GWH – inngåri disposisjonsfond,
avsettesfra netto driftsresultatog er et ubundetfond.
Konsekvensjustert
budsjett
I kommunestyrei juni 2019,sak37/19,ble følgendevedtakgjort:
Med bakgrunni saksutredelsen
underog evalueringenav budsjettprosessen
for 2019,vedtar
Meløy kommunestyre
å endremetodefor budsjett- og økonomiplanprosess
for perioden2020
– 2023 fra rammebudsjettering
til konsekvensjustert
budsjett.
Meløy kommunehar gjennommangeår brukt rammebudsjettering
sombudsjettmetode
Det vil si at en tar utgangspunkti inneværende
års driftsrammevedtatti budsjettog
økonomiplanfor hvert tjenesteområde
og justererdennefor kjenteog vedtatteendringer
gjennomåret. Etter detteer det opp til hvert enkelttjenesteområde
å finne løsningerfor driften
innenfordentildelte rammen.
Det er særligto forhold ved rammebudsjettering
somer årsakentil at rådmannen la frem
forslagtil endretbudsjettformi juni. For det førstevil rammebudsjettering
over år kunne
medførestoreforskjellerinnadi tjenesteområdene
mellomde enkelteenhetene.Det gir igjen
utslagi ulike tilbud og kvalitet til innbyggere,eksempelvi
s på skoleområdet.For det andreer
det vanskeligereå ta høydefor endringeri eksempelvisdemografii budsjettarbeidet
i og med
at manvidereførerrammerfra tidligereår basertpå en annendemografisomgrunnlagfor
inntektenetil kommunen.
Dersomvi skal lykkesmedutvikling av økonomiskbærekraftog en helhetligøkonomistyring
er det avgjørendeat det utvikleset sterkerefellesansvarfor de endringeneog utfordringenevi
ser.Dette gjeldersærligå forståhvordandendemografiskeutviklingensomer i de fleste
kommunenei Norge påvirkerdet økonomiskehandlingsrommet
og vår omstillingskraft.I
Meløy, somandresteder,fødesdet færrebarn,innvandringenhar bremsetopp og vi står
ovenfordet mankan kalle en sølvgråvekst.
Ved å benyttekonsekven
sjustertbudsjettframskrivesdagensdrift ut fra kjenteog vedtatte
endringeri driften på hvert enkelttjenesteområde
i kommunen.Erfaringenefra innføringav
dennemetodeni Meløy viserat det er behovfor økt kompetanseblant ledere,bådei de
verktøyene sombenyttes,samthvordanendringeri demografiskal innarbeidesi de
økonomiskeforutsetningenefor drift. Derfor foreslåsdet å igangsetteet lederprogramog det
vil i løpetav 2020 innføreslederavtalerpå alle nivå.
I åretsbudsjettprosess
er det ogsåinnført bruk av tiltaksmoduli verktøyetArena.En egen
tiltaksmodulgir rådmannog politikereoversiktover alle forslagtil endringeri prioriteringeri
budsjettetog økonomiplanen.
I tiltaksmodulenskal alle nyetiltak leggesinn somikke er mulig
å håndtereinnenforegetbudsjettgjennomåret. Erfaringenefra åretsbudsjettprosess
viserat
det er stor forskjell i hvordanlederneklarer å gjørejusteringerinnadi egnebudsjett,somigjen
gir sværtforskjelligeutslagi bruk av tiltaksmodellen.Det er i segselven indikator på at
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rammebudsjetteringen
somer brukt har skaptskjevheteri fordelingenav økonomiskerammer
mellomenhetene.
Gjennomarbeidetmedkonsekvensjustert
budsjettog tiltak, enderen til slutt opp meden
budsjettramme
for de ulike tjenesteområdene.
Ved å benyttekonsekvensjustert
budsjettsom
metodemenerrådmannenat Meløy kommunevil kommefrem til mer riktige og realistiske
budsjettfor de ulike tjenesteområdene
etter hvert somkompetansen
øker blant lederne.
Rådmannens
forslagtil budsjett2020 og økonomiplan2020-2023 etter dennemetodenlegges
frem til politiskebehandlingmedoversiktover økonomiskehovedtallpr. tjenesteområdesom
det presenteres
i punkt 4 i forslagtil vedtak.

Foreslåttedriftstiltak
I rådmannens
forslagtil budsjett2020 og økonomiplan2020-2023 foreslåsdriftstiltak som
gjengitt i tabellennedenfor.Tiltakeneslik de er foreslåtter innarbeideti denøkonomiske
oversiktenpr tjenesteområde
somforeslåsvedtatti punkt 4 i forslagtil vedtak.Dette er og en
endringi forhold til tidligerebruk av rammebudsjett
der det i driftsoversiktenpresenteres
hvordantiltakeneentenøker eller redusererrammen,og er ogsåen følgeav innføringav
konsekvensjustert
budsjett.
Når budsjett2020 og økonomiplan2020-2023er vedtattog det eventuelter kommetendringer
og/ellertiltak utover de rådmannenpresentererfra kommunestyretvil tiltaksoversiktenbli
oppdatertog tiltak innarbeidesi denøkonomiskeoversiktenpr. tjenesteområde
slik at det
fordelestil tj enesteområdenes
budsjetter.
Innføringav konsekvensjustert
budsjettog vurderingenesomer redegjortfor ovenforblir
tydeligei denneoversikten.Førsteversjonav konsekvensjustert
budsjettviste at kompetansen
på bruk av tiltaksmodulog konsekvensjustert
budsjetter svaki organisasjonenog må bedres.
Budsjettarbeidetble dermedpregetav klargjøringav forskjellenmellomkonsekvensjustert
budsjettog rammebudsjett
og omfattendegjennomganger
av tjenesteområdene
for å kunne
levereet budsjetti balanse.
Oversiktenover foreslåttedriftstiltak viserat det er storeforskjelleri kompetanseog
mulighetenede ulike enhetenehar til å gjennomføreendringeri egetbudsjettgjennomåret.
Nedenforredegjøresfor bakgrunnenfor noenav de tiltak sompresenteres
i rådmannens
forslag
til budsjett2020 og økonomiplan2019-2023.
I UtviklingsprogramMeløy 2019-2024 – en bærekraftigsamfunns
- og stedsutviklinger i tillegg
til økonomiskbærekraft,sosialbærekraftet satsingsområde.
Sosialbærekrafthandlerom å
styrkeMeløy sombo-, arbeids- og nærmiljø,der folk møtesog trives. Eksempelviser det å
utvikle riktige tjenestertil lavestkostnadgjennomarbeidetmedkommunedelplan
for helse,
omsorgog velferdviktig for bådesosialbærekraftog økonomiskbærekraft.Videre er det å
fortsettearbeidetmeden næringsvennlig
kommunegjennomstrategisknæringsplan
eksempler
på arbeidmedsosialbærekraft.
Når det gjelderMeløy sombo- og arbeidssteder en satsingpå stedsutviklingi heleMeløy et
foreslåttsatsingsområde
i prioriteringenav nyet iltak på drift. Meløy er summenav 10
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bygder/tettsteder
sompå hvert sitt vis settersitt preg på Meløy sombo- og arbeidssted.
Stedsutviklingi alle 10 bygdeneog kommunikasjonen
mellombygdeneog inn til
kommunesenteret
vil ha stor betydningfor om vi l ykkesmedsatsingsområdet
sosialbærekraft.
I kommunestyrets
vedtaki sak3/19 i februarble det vedtattå oppetteen stilling i rådmannens
stab.I førsteomgangforeslårrådmannenå oppetteet engasjement
i 50% somprosjektlederfor
Bygdeutvikling– Sammen for meløy.Prosjektethar sommålsettingå styrkehver
bygd/tettstedsidentitet,biståi konkreteutviklingsprosjekterigangsatti bygdene/tettstedene,
samtlageet kunnskapsgrunnlag
til bruk i arbeidetmedrevideringav samfunnsdel
og arealdeli
denneplanperioden.Det er særligarbeidetmedde 9 andrebygdenesomskal prioriteresi dette
prosjekteti og medat rapportfra parallelloppdraget
vil gi et kunnskapsgrunnlag
til arbeidet
medutvikling av kommunesenteret
Ørnes.
Programbeskrivelsen
for parallelloppdragetsomer igangsatt,samttilbakemeldingene
fra
grendelagog innbyggerebådegjennomMeløy tettpåog alle møtenei forkant av arbeidetmed
prosjektetVi byggerKystbyenØrnessammen– for Meløy, har forsterketrådmannens
utgangspunktfor sakeni februarog behovfor å styrkekompetansen
i arbeidetmed
stedsutvikling.Finansieringav dennestillingener i førsteomgangforeslåttved bruk av
resterendefondsmidlersomble vedtatti sakeni februar2019.Erfaringenefra arbeidetvil bli
tatt medinn i nestebudsjettprosess
for å vurderevidereføringav engasjement
og overgangtil
permanentstilling på 100%.
De er flere aktørersombidrartil sosialbærekraftsomtrengerbedrelokaler.Det er blant annet
frivillighetssentralen
og tilflytterkontoret. Videre har det fremkommetsomen tydelig
forventingtil Ørnesfra grendelagene,
særligi fra sør-bygdaog øyeneat det er behovfor
møtestedersomer åpneog tilgjengeligenår de kommertil kommunesenteret.
Aktører i
reiselivsnæringen
har etterspurtbedre informasjonom de mangemulighetenesomfinnesi
Meløy, og flere har påpektbetydningenav å ha møtestedertil ulike tider på døgnet.
I arbeideti Meløy tettpå og i strategisknæringsplan
har behovetfor lokaler til stedsavhengige
arbeidsplasser
og arenaerfor utvikling av gründerskaputover industrienblitt fremhevet.Og
ikke minsthar ungdommene
bådegjennommedvirkningsprosesser
og via ungdomsrådet
uttrykt sterkt behovfor møteplasser
bådepå Ørnesog i de øvrigebygdene.Eldrerådethar og
uttrykt behov for nytt møtestedetter at dereslokaler måttevike plassenfor nyeMeløy helseog
velferdssenter.
Derfor foreslårrådmannenå leie tidligeresparebankbygget
og utvikle konsepterfor hvordan
dettelokalet kan bli et flerbrukshusmedulike funksjonersom kan dekkebehovog skapesosial
bærekraftfor innbyggerne,besøkende,
lag og foreninger,ulike tjenesteområder
i kommunenog
privat næringsliv.
Finansieringav Tilskuddtil bygdeutviklingtatt inn i forslagetfra rådmannen.Dette ble også
vedtatti sak 3/19 og fulgt opp medretningslinjerog tildeling av midler for 2019. Erfaringene
fra innkomnesøknaderog dialogenmedgrendelag,trivselspatrulje,samtlag og foreninger
viserat det er et sværtpositivt tiltak.
En satsingpå å få flere flyktningerintegrerti arbeid.Veileder– arbeidsrettetoppfølgingav
flyktninger.Stillingeninnebæreri hovedsakarbeidsrettetoppfølgingav flyktningerde 5 første
åreneetter bosetting,og er et samarbeidmellomKunnskapog inkludering(tidligere
flyktningetjene
stenog voksenopplæringen)
og NAV. Finansieringen
er foreslåttgjennomå
brukeen del av integreringstilskuddet
fra IMDI til en stilling somkan bidra til å løfte denne
gruppenut av livsoppholdsytelse
og ut i selvforsørgelse.
Imidlertid er detteet tiltak som
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forventeså redusereutgifter til livsoppholdog derfor en viktig satsingi arbeidetmedbåde
sosialog økonomiskbærekraft.Tjenesteneoppfatterdet somhensiktsmessig
at tiltaket lysesut
somen prosjektstillingover 2 år, slik at det kan evalueresfør eventuellvidereføring.
Sosialbærekrafthandlerom bådesmåog størretiltak. Derfor foreslårrådmannenogså
opprettelseav en pensjonistklubbfor tidligereansattei Meløy kommune.Det er gjort forsøki
høstder tidligereansatteer invitert inn og på pensjonistvilkårbistårmedgjennomføringav
folkemøterog andrestørrearrangementer.
Det har vært en sværtpositiv erfaringog foreslås
derfor somet tiltak i drift.
Utvikling av nyenæringsområder
er en viktig satsingi Meløy kommuneog det foreslåsarbeid
medbådeKilvika og Galtneseti perioden.Dette er driftstiltak sommå seesi sammenheng
med
investeringstiltakforeslåtti punkt 5 i forslagtil vedtak.
Prosjektetbærekraftigarealog transportplanlegging
er finansieringav egenandeli forbindelse
medmottatt tilskudd til økt kompetansepå bærekraftigareal- og transportplanlegging
på
300.000fra Miljødirektoratet.Prosjektetskal starteopp i 2020 og levererapporti 2021.
Tiltaket viseren prioriteringav ressursertil arbeideti perioden.
Dennekompetansehevingen
er og viktig i arbeidetmedå utvikle egetsamferdselsprosjekt
i
Meløy.
Nedenforfølgeroversiktover driftstiltakenesomer innarbeideti denøkonomiskeoversikten
pr. tjenesteområde
somforeslåsvedtatti punkt 4
Av de tiltak somer innarbeideti rådmannens
forslagtil budsjettog økonomiplan,er følgende
tiltak finansiertved bruk av disposisjonsfond,
NæringsfondII og/ eller tilskudd fra andre
private:
Lederutviklingsprogram
Prosjektlederbygdeutvikling– sammenfor Meløy
Til skuddtil bygdeutvikling
Prosjekt– Bærekraftigarealtransportplanlegging
Grunnundersøkelser
Galtneset
Konsekvensutredning
reguleringsplan
Æsvika– Galtneset
Reguleringsplan
Holandsvika
Når det gjelderveiledertil arbeidsrettetoppfølgingav flytningerdekkesdennegjennom
omdisponeringav andelintegreringstilskudd
fra IMDI. Midlenehar til nå vært benyttettil
livsoppholdsytelse
for dennegruppen.
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Momentertil forslaginvesteringsbudsjett
Investeringsprosjektene
presenteres
underpunkt 5 i forslagtil vedtak,utvalgteprosjekter
kommenteressærskilti det følgende.
Veiutbyggingpå kr. 5.125.000.Gjelderopprustingog reasfalteringav kommunaleveier.
Utover det somforeslåsi budsjett2020 menerrådmannenat ytterligereopprustingog
reasfalteringbør skje etter en samletplan for kommunaleveier,og nyedrift og
investeringstiltaki periodenvil fremkommesomen del av denneplanenog innarbeidesi
fremtidigbudsjettog økonomiplan.
I ti llegg vil rådmannenat trafikksikkerhetsplanen
seesi sammenheng
meddennesamlede
planenslik at ogsåtiltak for myketrafikanter,herundergangog sykkelveipå Reipåkan
arbeidesmedi perioden,og da opp mot Nordlandfylkeskommunefor å kommeinn i regionale
planer.
Bredbåndkr. 2.500.000.Det er satt av midler til fiberutbyggingi 2020.Det er behovfor å få
etablerten strategifor fiberutbyggingfor å nå måletom å ha fiberutbyggingtil husstanderog
næringslivinnen2023.Og i dettemå ogsåutvikli ng av et bedremobilnettivaretas.
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Miniboligerkr 6.000.000.Videreføringav budsjett2019.K om ikke i mål medsisteutlysning
av miniboligeri 2019 og det er stort behovfor dennetypenbotilbud.Må få gjennomført
utlysningi 2020 for å kunnebeholdedeler av tilskudd fra Husbanken.

Vedleggtil saksfremlegget
Rådmannens
forsalgtil budsjett2020 og økonomiplan2020-2023.
Samttre oversiktersomfølgerav forskriftskrav:
Bevilgningdrift netto budsjett2020 og økonomiplan2020-2023.
Bevilgninginvestering2020og økonomiplan2020– 2023
Økonomiskoversiktdrift

Det leggesi tillegg ved flere talloversiktersomvedleggtil saken:
Nettoutgift alle områderviseren litt dypereoversiktinnentjenesteområdene
Inntekstoversikter et utdragav inntektspostene.
Tiltaksoversikter et utdragav budsjettetsomvisertiltak somikke er en del av
tjenesteområdenes
budsjetter.
Interkommunaltsamarbeidviserforpliktelsenetil samarbeidet
vi har medandrekommuneri
Salten.

Vedlegg
1.Rådmannens
forslagtil budsjett2020 og økonomiplan2020-2023
2. Bevilgningdrift netto budsjett 2020og økonomiplan2020-2023
3. Bevilgninginvestering2020og økonomiplan2020- 2023
4. Økonomiskoversiktdrift
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Mer detaljerte oversikterover tallbudsjettet leggessom utdypendevedleggtil
saksfremlegget.
5. Nettoutgift alle områder
6. Inntektsoversikt
7. Tilskuddsoversikt
8. Interkommunalsamarbeid

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
19/ 881
Arkiv:
PLANI2012003
Saksbehandler: Ida SofieMienna Olsen

Gnr. 38/56 - Dispensasjonfra kommunedelplanEngavågen

Saksnr.: Utvalg
3/ 19
Planutvalg

Møtedato
12.11.2019

Rådmannensinnstilling :
1. Håkon Andre Mikalsen,hjemmelshaver
på gnr. 38 bnr. 56, har søkt om dispensasjon
fra
kommunedelplan
for Engavågenog fra byggeforbudeti hundremetersbeltet
langssjøen.
Søknadengjelderetableringav ny fritidsbolig og atkomstveipå gnr. 38 bnr. 56.
2. I medholdav plan- og bygningsloven§ 19-2 innvilgerPlanutvalgetdispensasjon
fra
kommunedelplanen
for Engavågenmedbestemmelser
og byggeforbudeti strandsonen
for etableringav ny fritidsbolig og atkomstveipå gnr. 38 bnr. 56.
Utvalgetstiller følgendevilkår for tillatelsen:
a) Tiltakshaverskal ikke iverksettetiltak somkan forhindreallmennferdseli
strandsonen.
b) Tiltakshaverskaffererklæringom rettigheti fast eiendomfor atkomstveiover
gnr. 38/1 og gnr. 38/13.
3. Søknadener begrunnetslik plan- og bygningsloven§ 19-1 krever.Planutvalgetvurderer
at dispensasjonen
ikke stridermot naturmangfoldloven
§ 7 eller mot prinsippenei §§ 8
til 12.
4. Tiltakshaverhar aktsomhets
- og meldepliktetter kulturminneloven§ 8. Dersom
tiltakshaverstøterpå kulturminnereller gamlegjenstanderundermarkinngrep,skal
arbeidetstansesog varslingtil NordlandFylkeskommune
og Samtingetskje
umiddelbart.

5. Dispensasjonen
gjelder for 3 år etter plan- og bygningsloven§ 21-9. Er tilt akeneik ke
satt i gangsenest3 år etter at tillatelseer gitt, faller tillatelsen bort . Det sammegjelder
hvis tiltakeneblir innstilt i mer enn2 år.
6. Dette vedtaketer kun en planmessigavklaringi forhold til gjeldendearealplaneri
området.Tiltakshavermå gjennomegensøknadtil kommuneninnhentetillatelsetil
byggingetter plan- og bygningsloven.
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Oppsummering
Rådmannen
anbefalerat Planutvalgetinnvilgerdispensasjon
medvilkår for byggingav en ny
fritidsbolig og atkomstveipå gnr. 38 bnr. 56 på Vall, Engavågen.

Bakgrunn
HåkonAndre Mikalsen,8170 Engavågenhar søkt om dispensasjon
fra kommunedelplanens
arealdelog byggeforbudeti hundremetersbeltet
langssjøenfor å få etablereen fritidsbolig og
atkomstveipå gnr. 38/56 på Vall, Engavågen.Søknadengjelderetableringav fritidsbolig med
grunnflatepå inntil 70 m2 og atkomstveipå ca. 90 meter(luftlinje). På eiendommener det i dag
et eksisterende
sjøhussomvil bli revetpå sikt på grunnav detsdårligeforfatning.
Det aktuelleområdeter omfattetav kommunedelplanen
for Engavågen,medplanident
2012010.Kommunedelplanen
for Engavågenfastsetterframtidigarealbruki kommunenog er
ved kommunestyrets
vedtakbindendefor nyetiltak seplan- og bygningsloven§ 11-6.
Kommunestyretvedtok gjeldendekommunedelplan
for Engavågen19. desember2013 i sak
12/343.I tillegg ligger det omsøkteområdetinnenforbyggeforbudeti hundremetersbeltet
langs
sjø,seplan- og bygningsloven§ 1-8.

Saksutredning
Plangrunnlaget
De omsøktetiltakeneligger innenforet områdesomifølge kommunedelplanen
er avsatttil
arealformållandbruks,- natur og friluftsformålsamtreindrift sone1 (LNFR-1). Deler av
atkomstveienligger innenforarealformålfritidsbebyggelse.
Dispensasjonen
vil i dennesaken
dreiesegom LNFR-1 formålet.
Det fremgårav bestemmelsene
til kommunedelplanen
pkt. 2.1 a) om landbruks,- natur,- og
friluftsformålsamtreindrift (LNFR-1) er at det innenforområdenemerketmedLNFR-1 ikke
tillatesspredtbolig, - næringseller fritidsbebyggelse
samtfradeling,medunntakav tiltak
tilknyttet stedbundennæring.
I enkeltetilfeller gir plan- og bygningsloven(pbl) § 19-1 anledningtil å dispenserefra
gjeldendebestemmelser
og forskrifter. Søknadenmå værebegrunnet,og naboenemå varsles.
Det er gjort i dennesaken.Pbl. § 19-2 andreavsnittførsteog andrepunktumoppstiller
vilkårenefor å innvilgedispensasjon.
Planog bygningsloven(pbl) § 19-2
Bestemmelsen
oppstillerto vilkår for dispensasjon.
Beggevilkårenemå væreoppfylt før
dispensasjon
kan bli gitt. Det førstevilkåret hjemlerat det ikke kan bli gitt dispenasjondersom
hensynene
bak bestemmelsen
det blir gitt dispensasjon
fra, eller hensynenei lovens
formålsbestemmelse
(pbl. § 1-1), blir vesentligtilsidesatt.Det andrevilkåret leggertil grunnat
fordeleneved å gi dispensasjonen
må væreklart størreenn ulempeneetter en samletvurdering.
De to vilkårenebegrensermedandreord kommunensadgangtil å gi dispensasjon.
Det kan
likevel påpekesat pbl. § 19-2 er en «kan»-bestemmelse.
Det betyr at ingen har krav på å få
innvilgetdispensasjon
selvom de formellevilkårenei § 19-2 er oppfylt. Det ligger til
kommunensutøvelseav forvaltningsskjønnet(det frie skjønn)om dispensasjon
blir innvilget
eller ikke.
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Utgangspunktetved vurderingenav vilkåreneer de konkretehensynsomligger til grunnfor
denbestemmelsen
det er ønskeom å dispensere
fra. Vesentlighetskravet
i det førstevilkåret
innebærerat ikke enhvernegativpåvirkningeller tilsidesettelseav hensyner tilstrekkeligfor å
utgjøreen vesentligtilsidesettelse.Det er først når hensynene
ikke blir vesentligtilsidesatt,men
baretilsidesattat det må gjøresen konkret vurdering av det andrevilkåret, altsåom fordelene
ved dispensasjonen
er klart størreennulempene.
Det følgerav lovensforarbeider(Ot.prp.nr.32 (2007-2008)s. 242-243) at de hensynsomer
relevantei vurderingenvil ha sammenheng
medde offentligehensynsom blir ivaretattgjennom
lovenog kommunensplanlegging.Kommuneplaner
har somoftest blitt til gjennomen
omfattendebeslutningsprosess
og er vedtattav kommunensøversteorgan,kommunestyret.
Det er derfor ingenkurant sakå fravike gjeldendeplan.Arealplanerskal derfor bli fulgt inntil
de blir endreteller opphevet,og endringeri planerav betydningbør bli behandletetter
ordinærereglerfor kommuneplanlegging
og reguleringsplaner.
Lovensforabeiderpåpekerat kommunenmå gi en reell og etterprøvba
r begrunnelse
når det
blir gitt dispensasjon.
Begrunnelsen
skal viseat det er foretatt en helhetligvurderingav om det
foreliggerovervektav fordelereller ulemperved vedtaket.Hvilke fordelerog ulempersomkan
vektleggesvil variereut ifra denenkelte sak.Det vil ikke bli lagt avgjørendevekt på personlige
fordeleri dispensasjonssaker,
og det vil normaltikke bli gitt dispensasjon
når hensynene
bak
bestemmelsene
i arealplanendet er søkt dispensasjon
fra gjør seggjeldendemedstyrke.
Formålsbest
emmelseni plan- og bygningsloven§ 1-1 er vidt formulert og vil ikke bli brukt
direktei dispensasjonssaker.
Formålsbestemmelsen
angirlikevel at det skal bli gjort en reell
vurderingav dispensasjonens
konsekvenser
ut ifra et helhetligog langsiktigperspektiv.
Planog bygningsloven§ 1-8 førsteledd
Bestemmelsen
inneholderet genereltbyggeforbudlangssjø og vassdrag.Det følgerav
bestemmelsen
at det «i 100-metersbeltetlangs sjøen(…) skal tas særlighensyntil natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskapog andreallmenneinteresser(…)».
Det følgerav lovensforabreider(ot.prp.nr.32 (2007-2008)side243) at det er et nasjonaltmål
at strandsonen
skal værebevartsomnatur- og friluftsformåltilgjengeligfor alle. Regjeringen
ønskeren strengereog mer langsiktigstrandsoneforvaltning.
Det er derfor nødvendigmeden
strengpraksisved behandlingav dispensasjoner
i hundremetersbeltet
langssjøen.Forbudet
veier tungt, og det skal sværtmyetil for at dispensasjon
blir gitt til byggingi strandson
en,
spesielti områdermedstort utbyggingspress.
Oppsummeringav plangrunnlagog lovverk
Gjennomgangen
over viserat terskelenfor å gi dispensasjoner
fra kommuneplaner
og fra det
generelleforbudetmot utbyggingi strandsonen
er relativt høy.Det innebærerat kommunen
skal føre en restriktiv praksishva angårdispensasjonssaker,
og kommunensadgangtil å gi
dispensasjoner
er derfor begrenset.
Beskrivelseav tiltakene
Eiendommengnr. 38 bnr. 56 ligger i Engavågen,og er på 1 501 m2. Eiendommener i dag
benyttettil fritidsformål.Hjemmelshavere
er Håkon Andre Mikalsen,Vall 277, 8170
Engavåge
n. På eiendommenstår et eldresjøhus.Bebyggelsen
i områdeter i dag en blandingav
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boligerog fritidsboliger,og søkermenerat denomsøktefritidsboligenikke vil skille segut fra
nabohusene
i vesentliggrad,meninngåfint i deneksisterende
bebyggels
en.
Eier av eiendommenønskerå byggefritidsboligpå tomtenog etter hvert rive det nedslitte
sjøhusetsomstår på eiendommen.
Inntil sjøhusetblir revet vil dennyefritidsboligenøke antall
bygningerpå eiendommen,
og vil uavhengigav om riving blir gjennomførtøke det bebygde
arealetpå eiendommen.
Etableringenav ny atkomstveiskjer somfølgeav at eldreatskomstveitil sjøhuset/slipen
på
eiendommenblir sperretslik at tiltakshaverikke kan benyttesegav veientil ny fritidsbolig.
Tiltakshaverønsker derfor å etablereny atkomstvei,og har opplystom at etableringenav
atkomstveiover eiendommene
gnr. 38/1 og gnr. 38/13 er godkjentav de aktuelle
hjemmelshaverne.
Naturmangfold,kulturminnerog friluftsliv
VerkenArtsdatabankens
artskarteller i Miljødirektoratetsnaturbasevisertruedeeller
rødlistedearter eller utvalgtenaturtyperinnenfordet omsøkteområdet.På naboeiendommen,
gnr. 38 bnr. 1 er det i Riksantikvarenskulturminnebase
registrertfrededekulturminneri
området.I Miljødirektoratets naturbaseer det ikke registrertnoenfriluftsinteresseri området.
Administrasjonen
vurdererat tiltakeneikke er i strid mednaturmangfoldlovens
bestemmelser.
Sikkerhetmot naturpåkjenninger
Det omsøkteområdethar i følgeNasjonalLøsmassedataba
setykk morenegrunn.NVE Atlas
viserat det omsøkteområdetikke er spesieltutsatt for naturpåkjenninger.
Det følgerav Byggetekniskforskrift (TEK17) § 7-1 nr. 1 at «Byggverkskal plasseres,
prosjekteresog utføresslik at det oppnåstilfredsstillendesikkerhetmot skadeeller vesentlig
ulempefra naturpåkjenninger».
Administrasjonen
finnerdet ikke nødvendigå stille ytterligere
krav til tiltakshaver.
Høringsuttalelser
Meløy kommunesendtesøknadenfor fridtidsboligenpå høringtil Fylkesmannen
i Nordland,
Nordlandfylkeskommune,Sametingetog Hestmannen/Strandtindene
Reinbeitedistrikti
perioden1. juli til 2. august2019.Søknadenfor atkomstveienble sendtut på høringtil de
sammeinstansene
i perioden3. septembertil 7. oktober2019.
Kommunenhar mottatt kulturminnefagligeuttalelserfra fylkeskommunen
og Sametinget.
Reinbeitedistriktethar ingeninnvendingertil søknadene.

Nordlandfylkeskommuneuttaler at sålangt de kjenner,er det ikke registrertkonflikt med
kjenteverneverdigekulturminner.De understrekerat ikke alle kulturminnerer registrert,og at
tiltakshaverhar aktsomhets
- og meldepliktdersomen undermarkinngrep skullestøtepå
fornminner,sekulturminneloven§ 8 andreledd. Dersomtiltakshaverskulleoppdagegamle
gjenstander,ansamlingerav trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsenstrasjoner,
må
Kultuminneri Nordlandunderrettesumiddelbart.Det forutsettesat nevntepåleggbringes
videretil demsomskal utførearbeidi marken.
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Sametingetuttaler at det ikke er fare for at det omsøktetiltakenekommeri konflikt med
automatiskfredede,samiskekulturminner.Sametingethar ingenspesiellemerknadertil
dispensasjonssøknaden,
menminnerom at Sametingetogsåskal varslesetter kulturminneloven
§ 8 annetledd. Det minnesogsåom at alle samiskekulturminnerfra 1917 eller eldreer
automatiskfredetetter kulturminneloven§ 4 annetledd. Mangeav de samiskekulturminnene
er fortsatt ikke funnetog registrertav kulturminnevernet.Sametingetpåpekerat det ikke er
tillatt å skadeeller skjemmefrededekulturminner,eller sikringssonenpå 5 meterrundt
kulturminnet,sekulturminneloven§§ 3 og 6.

Vurdering
Rådmannenhar vurdert hvorvidt innvilgelseav dispensasjonen
i dennesakenvil medføreat
hensynene
bak bestemmelsene
det blir gitt dispenasjonfra, eller hensynene
i lovens
formålsbestemmelse
blir vesentligtilsidesatt.I tillegg er det vurdert om fordelene med
dispensasjon
er klart størreennulempeneetter en samletvurdering.
I det omsøkteområdeter det fra før bådeeneboligerog fritidsboliger,det er ogsåetablertet
sjøhuspå eiendommen.
Rådmannen
vil påpekeat dispensasjon
etter pbl. § 19-2 må vurderes
konkret i hver enkeltsak,og at betydningenav andresakervil såledesværebegrenset.
Alleredeetablertsjøhuspå eiendommenvil ha et annetutgangspunkt,bådehva angår
planstatusog artenav tiltakenedet er søkt om. At det alleredeer etablertet sjøhuspå
eiendommenog atkomstveii strandsonen
vil dermedikke ha særligvekt i vurderingen.
Plangrunnlaget,formålsbestemmelsen
i pbl. § 1-1 og forbudeti pbl. § 1-8
Underkommunenshøringav sakenhar ingenpåpektviktige landbruks,- natur,friluf ts, - og
reindriftsinteresser
i det omsøkteområdet.Områdeter likevel avsatti kommunedelplanen
for
Engavågen(LNFR-1) til å ivaretaslike særligeinteresser.I dennesakener de omsøkte
tiltakeneikke i direktekonflikt medallmennhetens
utnyttelseav strandsonen,og eiendommen
brukesikke aktivt til landbrukeller reindrift i dag.
Tiltakeneansesikke å virke begrensende
for ferdseleni strandsonen,
og områdetvil væreegnet
for allmenneaktiviteter,selvetter at tiltakeneer iverksatt.Selv om det ikke skal væreen
kurant sakå fravike de særligehensynene
somer ivaretatti kommunedelplanens
LNFR-1 sone,
vil ikke de særligehensynene
fortsatt gjør seggjeldendemedstyrkei det omsøkteområdet.På
eiendommener det alleredeet eldresjøhussomtilt akshaverplanleggerå rive etterhvert.Den
planlagtefritidsboligener ønsketetablertlengreinn på land ennsjøhuset,og vil fremståmindre
privatiserendefor brukereav strandområdet.
Atkomstveienvil ikke føre til at strandsonen
blir
mindretilgjengelig, og kan medføreat det blir enklereå ta segnedtil strandområdene.
For å fortsatt kunneivaretade særligehensynene
i kommunedelplanens
LNFR-1 soneog
hensynetbak byggeforbudeti pbl. § 1-8 etter at tiltakeneer iverksatt,krevesdet at tiltakshaver
ikke oppførertiltak somkan føre til at allmennferdseli strandsonen
blir forhindret.Det
innebærerat tiltakshaverikke har adgangtil å stengeav atkomstveieller andredelerav
områdetsomgrensermot strandsonen.
Dersomtiltakshaverikke oppførertiltak somkan forhindreallmennferdseli strandsonen,
vil
fritidsboligenog atkomstveieni et langsiktigog fremtidsrettetperspektivikke væretil hinder
for allmennferdselog oppholdi strandsonen.
Hensynenebak kommunedelplanens
LNFR-1 sone,formålet medpbl. § 1-1 og forbudeti § 1-8
vil derfor ikke bli vesentligtilsidesattved innvilgelseav dispensasjonssøknaden.
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Det er ogsået vilkår at fordeleneved å gi dispensasjonen
er klart størreennulempeneetter en
samletvurdering.Det må foreliggeklar overvektav hensynsomtaler for at dispensasjon
skal
bli gitt.
I dennesakengjør ikke hensynene
somligger bak bestemmelsene
det søkesdispensasjon
fra
seggjeldendemedstyrke.Det er i dettekonkretetilfellet mer hensiktmessig
å bruke
dispensas
jon somstyringsmiddelfremfor en endringi kommunedelplanens
arealdel.Hensynet
til offentlighet,samrådog medvirkningi planprosesser
er viktige i sakerhvor det skjer
endringerav betydning.Det er ikke tilfellet i dennesaken,hvor de omsøktetiltakene berørerfå
og vil innebæreen liten endringi plansammenheng.
Hensynettil prosesseffektivitet
taler derfor
for at det blir gitt dispensasjon
somstyringsmiddel.
Det er overfor konkludertmedat det ikke kan påvisesnoenulemperfor allmenneinteresser
dersomdispensasjonen
innvilges.Fordelendispensasjonen
vil gi tiltakshaverer derfor relevant
ved vurderingen,og taler for at det blir gitt dispensasjon.
Det omsøkteområdeter ikke utsatt
for stor interessekonkurranse,
og tiltakenevil ikke hindreallmennheteni å brukestrandsonen
til aktiviteteri fremtiden.
Etter en samletvurderinganserRådmannen
fordeleneved å gi dispensasjonen
å væreklart
størreennulempene.
Konklusjon
Rådmannen
vurdererat vilkårenefor å gi dispensasjon
etter pbl. § 19-2 andreavsnittførsteog
andrepunktumer oppfylt. Rådmannen
anbefalerat Planutvalgetinnvilger
dispensasjonssøknaden.
Rådmannen
anbefalerat det stillesvilkår om at tiltakshaverikke skal iverksettetiltak somkan
forhindreallmennferdseli strandsonen,og at tiltakshaverskafferegenerklæring
om rettigheti
fast eiendom.

Vedlegg
Oversiktskart,detaljkart,ortofoto og utsnitt av kommunedelplanens
arealdel
Søknadfor fritidsbolig medvedlegg
Søknadfor atkomstveimedvedlegg
Høringsuttalels
e fra Nordlandfylkeskommune,datert15. juli 2019
Høringsuttalelse
fra Samediggi/Sametinget,
datert7. august2019
Høringsuttalelse
fra Nordlandfylkeskommune,datert9. september2019
Høringsuttalelse
fra Samediggi/Sametinget,
datert4. oktober2019
Høringsuttalelsefra Hestmannen/Strandtindene
v/Kurt Gaup,datert15.september
2019
AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
19/ 1057
Arkiv:
PLANI2012003
Saksbehandler: Ida SofieMienna Olsen

Saksfremlegg- Gnr. 39/23 - Dispensasjonfra kommunedelplanenfor Engavågenvest Garasje

Saksnr.: Utvalg
4/ 19
Planutvalg

Møtedato
12.11.2019

Innstilling:
1. HalsaByggAShar på vegneav Mona og KristenHalsan, hjemmelshaverepå gnr. 39
bnr. 23, søkt om dispensasjonfra kommunedelplanfor Engavågenvest. Søknaden
gjelderetableringav garasjepå over 50 m2 på gnr. 39/ 23.
2. I medholdav plan- og bygningsloven§ 19-2 innvilgerPlanutvalgetdispensasjonmed
vilkår fra kommunedelplanenfor Engavågenvest med bestemmelserfor etableringav
garasjepå inntil 91 m2, på gnr. 39 bnr. 23, og fra byggeforbudeti hundremetersbeltet
langssjøen.
Vilkårfor dispensasjonen:
a) Tiltakshavermå i tråd med TEK17engasjereret fagligkompetent foretak til å
dokumentereat byggegrunnener stabil før garasjenkan etableres.
b) Tiltakshaverskalikke iverksettet iltak som kan forhindre allmennferdseli
strandsonen.
3. Søknadener begrunnetslik plan- og bygningsloven§ 19-1 krever.Planutvalget
vurdererat dispensasjonenikke strider mot naturmangfoldloven§ 7 eller mot
prinsippenei § 8 til § 12.
4. Tiltakshaverhar aktsomhets- og meldepliktetter kulturminneloven§ 8. Dersom
tiltakshaverstøter på kulturminnereller gamlegjenstanderunder markinngrep,skal
arbeidetbli stansetog varslingav Kulturminnemyndigheteneskjeumiddelbart.
5. Dispensasjonen
gjelderfor 3 år etter plan- og bygningsloven§ 21-9. Er tiltaket ikke
satt i gangsenest3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsenbort. Det samme
gjelderhvis tiltaket blir innstilt i mer enn 2 år.
6. Dette vedtaket er kun en planmessigavklaringi forhold til gjeldendearealplaneri
området. Tiltakshavermå gjennomegensøknadtil kommuneninnhentetillatelsetil
byggingetter plan- og bygningsloven.
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Oppsummering
Rådmannenanbefalerat Planutvalgetinnvilgerdispensasjonfor utbyggingav garasjepå gnr.
39 bnr. 23, på Engavågenmed vilkår om at tiltakshaveri tråd med TEK17engasjereret faglig
kompetent foretak til å dokumentereat byggegrunnener stabil før garasjen kan etableres.
Rådmannenstiller vilkår om at tiltakshaverikke har adgangtil å iverksettetiltak som kan
forhindre allmennferdseli strandsonen.

Bakgrunn
HalsaBygg AS har på vegneav Mona og KristenHalsan,8150 Ørnessøkt om dispensasjon
fra
kommunedelplanen
for Engavågenog byggeforbudeti hundremetersbeltet
langssjø for å
byggeen bobilgarasjepå inntil 91 m2 (BYA) og mønehøyde
på 5,7 meterpå gnr. 39/23.
Garasjener planlagtetablerttett inntil eiendommedgnr. 39/66.Bådegnr. 39/23 og gnr. 39/66
har sammehjemmelshavere.
Søkeropplyserat tiltaketsinngrepkun knytter segarealbehovet
for bygningen,og at tiltaket ikke er til hinderfor landbruketeller reindrifteni området.
Garasjenvil benytteeksisterende
atkomstvei.
Det aktuelleområdeter omfattetav kommunedelplanen
for Engavågenvest,medplanident
2012011.Kommunedelplanen
fastsetterfremtidigarealbruki området,og er ved
kommunstyretsvedtakbindendefor nyetiltak seplan- og byningsloven§ 11-6.
Kommunestyretvedtok gjeldendekommunedelplan
19. desember2013 i sak12/343.

Saksutredning
Plangrunnlaget
Det aktuelleområdeter omfattetav kommunedelplanen
for Engavågenvest.I planener det
omsøkteområdetavsatttil landbruks,- natur,og friluftsformålsamtreindrift sone1 (LNFR-1).
Det fremgårav bestemmelsene
i kommunedelplanen
pkt 2.1 a at det innenforområdenemerket
medLNFR-1 ikke tillates spredtbolig, - næringeller fritidsbebyggelse,
medunntakav tiltak
tilknyttet stedbundennæring.I dennesakenmå det vurderesom det er grunnlagfor å
dispenserefra begrensningen
i kommunedelplanens
bestemmelse
ved å gjøreunntakfra
hovedregelenom at det ikke er mulig å byggeut eiendommeri LNFR-1 områder.
I det tilfellet at det kan gjøresunntakfra kommunedelplanens
pkt 2.1a,vil garasjensstørrelse
væreregulertetter kommunedelplanens
punkt 1.6 a. I bestemmelsen
er det satt en begrensning
på at garasjerkan oppføresmedet arealder verkenBRA eller BYA overstiger50 m2.
I enkeltetilfeller gir plan- og bygningslovenanledningtil å dispenserefra gjeldende
bestemmelser
og forskrifter. Søknadenmå værebegrunnetog naboenemå varsles.Det er gjort
i dennesaken.Det er plan- og bygningsloven§ 19-2 somoppstillervilkårenefor å innvilge
dispensasjon.
Plan- og bygningsloven§ 19-2 og formålsbestemmelsen
i § 1-1
Det er to vilkår for å gi dispensasjon.
Beggevilkårenemå væreoppfylt før dispensasjon
kan bli
gitt. Det førstevilkåret sier at dispensasjon
ikke kan bli gitt dersomhensynene
bak
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bestemmelsene
det blir gitt dispensasjon
fra, eller hensynene
i lovensformålsbestemmelse
blir
vesentligtilsidesatt. Det andrevilkåret leggertil grunn at fordeleneved å gi dispensasjon
må
væreklart størreenn ulempeneetter en samletvurdering.
De to vilkårenebegrenserkommunensadgangtil å gi dispensasjon.
Lovbestemmelsen
er
likevel en «kan»- bestemmelse.
Det betyr at ingenhar krav på å få i nnvilgetdispensasjon
selv
om de to vilkårenei lovbestemmelsen
er oppfylt. Det innebærerat kommunenkan bestemme
om dispensasjon
skal bli gitt eller ikke.
Utgangspunktetfor vurderingenav vilkåreneer de konkretehensynsomligger til grunnfor
denbestemmelsen
det er ønskeom å dispensere
fra. For det førstevilkåret vil det ikke
innebæreat enhvernegativpåvirkningeller tilsidesettelse
av hensyner tilstrekkelig for å
utgjøreen vesentligtilsidesettelse
.
Hvilke hensynsomer relevantei vurderingenvil ha sammenheng
medde offentligehensynsom
blir ivaretattgjennomloven og kommunensplanlegging.Kommunedelplaner
har somoftest
blitt til gjennomen omfattendebeslutningsprosess
og er vedtattav kommunensøversteorgan,
kommunestyret.Det er derfor ingenkurant sakå fravike gjeldendeplan. Arealplanerskal
derfor bli fulgt inntil de blir endreteller opphevet,og endringeri planerav betydningbør bli
behandletetter ordinærereglerfor kommuneplanlegging
og arealplane
r.
Kommunenmå gi en reell og etterprøvbarbegrunnelse
når det blir gitt dispensasjon.
Begrunnelsen
skal viseat det er foretatt en helhetligvurderingav om det foreliggerovervekt
av fordelereller ulemperved vedtaket.Hvilke fordelerog ulempersomkan vektleggesvil
variereut ifra denenkeltesak.Det vil ikke bli lagt avgjørendevekt på personligefordeleri
dispensasjonssaker,
og det vil normaltikke bli gitt dispensasjon
når hensynenebak
bestemmelsene
i arealplanendet er søkt dispensasjon
fra gjør seggjeldendemedstyrke.
Formålsbestemmelsen
i plan- og bygningslovener vidt formulert og vil ikke bli brukt direktei
dispensasjonssaker.
Formålsbestemmelsen
angir likevel at det skal bli gjort en reell vurdering
av dispensasjonens
konsekvenser
ut ifra et helhetligog langsiktigperspektiv.
Plan- og bygningsloven
§ 1-8
Lovbestemmelsen
inneholderet genereltbyggeforbudlangssjø og vassdrag.I hundremetersbeltet
skalsærligehensyntil natur- og kulturmiljø,friluftsliv, landskapog andreallmenneinteresserbli
vektlagt.Det er et nasjonaltmål at strandsonen
skalværebevartsomnatur- og friluftsformål
tilgjengeligfor alle.Regjeringenønskeren strengereog mer langsiktigstrandsoneforvaltning.
Det er
derfornødvendigmeden strengpraksisved behandlingav dispensasjoner
i hundremetersbeltet
langssjøen.Forbudetveier tungt,og det skalsværtmyetil for at dispensasjon
blir gitt til byggingi
strandsonen,
spesielti områdermedstortutbyggingspress.

Oppsummeringav plangrunnlagog lovverk
Gjennomgangenover viserat terskelenfor å gi dispensasjonerfra kommunedelplanerog det
generelleforbudet mot utbyggingi strandsonener relativt høy. Det innebærerat kommunen
skalføre en restriktiv praksishva angårdispensasjonssaker,
og kommunensadgangtil å gi
dispensasjonerer derfor begrenset.
Beskrivelseav tiltaket
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Eiendommengnr. 39 bnr. 23 liggerpå Grønøyai Meløy,og er på 19 155 m2. Eiendommener i
dag bebygdmed naust og benyttessom friluftsområdei tilknytning til hjemmelhavernes
fritidsboligpå gnr. 39/65. Hjemmelshavereer Mona og KristenHalsan.Bebyggelseni
området er i dag en blandingmellom fritidsboliger,eneboligerog naust.
Garasjener ønsketetablert med bebygdareal(BYA)på inntil 91 m2 og med en mønehøyde
på ca. 5,7 meter. Adminstrasjonenvurdererat garasjenikke skillesegut fra eksisterende
byggi vesentliggrad,og at garasjenvil inngåfint i den eksisterendebebyggelsen.
Naturmangfold,kulturminnerog friluftsliv
VerkenArtsdatabankensartskart eller Miljødirektoratetsnaturbasevisertruede eller
rødlistedearter eller utvalgte naturtyper innenfor det omsøkteområdet. Det er ikke
registrert viktige friluftsinteresseri området. RiksantikvarenskulturminnebaseAskeladden
viserat det ikke er kjente kulturminnerpå stedet. Ifølgekulturminneloven§ 8 har
tiltakshaveraktsomhets- og meldeplikt. Det betyr at tiltakshaverer pliktig å melde fra til
kulturminnemyndighetendersomhan oppdagerkulturminnerunder arbeidi grunnen.
Rådmannenvurdererat tiltaket ikke er i strid med naturmangfoldlovensbestemmelser.
Sikkerhetmot naturpåkjenninger
NVEatlasviserat det omsøkteområdet ikke er spesieltutsatt for naturpåkjenninger.
Det omsøkteområdet har i følgeNasjonalløsmassedatabase
tynn hav-/strandavsetning.
Slikeløsmasserkan væreen indikasjonpå kvikkleireeller ustabil grunn.I tråd med kravenei
kapittel 7 i byggetekniskforskrift (TEK17),må tiltakshaverengasjereet fagligkompetent
foretak til å dokumentereat byggegrunnener stabil før etableringenav garasjenkan skje.
Høringsuttalelser
Meløy kommune sendtesøknadenpå hørigtil Fylkesmanneni Nordland,Nordland
fylkeskommune,Sametingetog Hestmannen/Strandtinden
reinbeitedistrikti perioden
18.septembertil 21. oktober 2019.Kommunenhar mottatt kulturminnefagligeuttalelserfra
Sametingetog Nordland fylkeskommune.
Nordlandfylkeskommunehar ingenmerknadertil saken,og uttaler at tiltaket så langt en
kjennertil, ikke er i konflikt med kjente verneverdigekulturminner.Alle kulturminnerer
imidlertid ikke registrert, og fylkeskommunenviserti l at tiltakshaverhar aktsomhets- og
meldepliktdersomen under markainngrepskullestøte på fornminnerse kulturminneloven§
8 andreledd. Dersomdet under arbeidetoppdagesgamlegjenstander,ansamlingerav
trekull eller unaturlige/uventedesteinkonsentrasjoner,må Kulturminneri Nordland
underrettesumiddelbart.
Sametingetuttaler at det ikke er fare for at det omsøktetiltaket kommeri konflikt med
automatiskfredede,samiskekulturminner.Sametingethar ingenspesiellemerknadertil
dispensasjonssøkn
aden,men minner om at Sametingetogsåskalvarslesetter
kulturminneloven§ 8 annet ledd. Det minnesom at alle samiskekulturminnerfra 1917eller
eldre er automatiskfredet etter kulturminneloven§ 4 annet ledd. Mangeav de samiske
kulturminneneer fort satt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.Sametinget

Side 30 av 56

Sak 4/19
påpekerat det ikke er tillatt å skadeeller skjemmefrededekulturminner,eller sikringssonen
på 5 meter rundt kulturminnet, se kulturminneloven§§ 3 og 6.

Rådmannensvurdering
Rådmannen
har vurdert hvorvidt innvilgetdispensasjon
i dennesakenvil medføreat hensynene
bak bestemmelsene
det blir gitt dispensasjon
fra, eller hensynene
i lovensformålsbestemmelse
blir vesentligtilsidesatt. I tillegg er det vurdert om fordelenemed dispensasjonen
er klart
størreenn ulempeneetter en samletvurdering.
I nærhetenav og i det omsøkteområdeter det eksisterende
bebyggelse.
Rådmannen
vil påpeke
at dispensasjon
etter plan- og bygningslovenblir vurdert konkret i hver enkeltsak,og at
betydningenav andresakervil værebegrenset.De tiltakenesomalleredeer etablertvil ha et
annetutgangspunkt,bådehva angårplanstatusog artenav tiltaket det blir søkt om. At det
alleredeer etablertlignendetiltak i områdetvil ikke ha særligvekt i vurderingen.
Plangrunnlaget,vilkårenei § 19-2, formålsbestemmelsen
i § 1-1 og byggeforbudeti § 1-8
Underkommunenshøringav sakenhar ingenpåpektviktige landbruks-, natur,frilufts og
reindriftsinteresser
i det omsøkteområdet.Områdeter likevel avsatti kommunedelplanen
til å
ivaretaslike særligeinteresser.I dennesakener det omsøktetiltaket ikke i direktekonflikt med
allmennhetens
utnyttelseav strandsonen,
og eiendommenbrukesikke aktivt til landbrukeller
reindrift i dag.
Tiltaket ansesikke å virke begrensende
for ferdseleni strandsonen,
og områdetvil væreegnet
for allmenneaktiviteter,selvetter at tiltaket er iverksatt.Selv om det ikke skal væreen kurant
sakå fravike de særligehensynene
somer ivaretatti kommunedelplane
ns LNFR-1 soneog
begrensningen
i punkt 1.6a,vil ikke de særligehensynene
fortsatt gjøreseggjeldendemed
styrkei det omsøkteområdet.Det er alleredeoppført eksisterende
bygg i nærhetenav omsøkt
plasseringav bobilgarasjen,og ved å samlebebyggelse
n på dennemåtenvil etableringen
fremståsommindreprivatiserendefor brukerneav strand- og friluftsområdene.Selv om
bobilgarasjener på 91 m2 vil denikke skille segut vesentligfra restenav bebyggelsen,
idet
flere av boligeneer over flere etasjer.
For å fortsatt kunneivaretade særligehensynene
i kommunedelplanens
LNFR-1 soneog
hensynetbak byggeforbudeti hundremetersbeltet
etter at tiltaket er iverksatt,krevesdet at
tiltakshaverikke oppførertiltak somkan føre til at allmennferdseli strandsonen
- og
friluftsområdetblir forhindret.Det innebærerat tiltakshaverikke har adgangtil å stengeav
atkomstveieller andredelerav eiendommen
somgrensermot strandsonen.
Det er i dennesakenikke kommetinn noennaboklager,og de berørtenaboene har skrevet
underpå nabovarselog samtykkettil tiltaket. Eksisterendebebyggelsei områdeter en blanding
mellomeneboligerog fritidsboliger,av en vissstørrelse.Når garasjenmedinntil 91 m2
etableresvil denikke skille segut vesentligfra eksisterendebebyggelse,
verkennå eller i et
fremtidsrettetperspetiv.
Hensynenebak kommunedelplanens
LNFR-1 sone,begrensningen
i pkt. 1.6 a, formåletmed
pbl. § 1-1 og forbudeti § 1-8 vil derfor ikke bli vesentligtilsidesattved innvilgelseav
dispensas
jonssøknaden.
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Det er ogsået vilkår at fordeleneved å gi dispensasjonen
er klart størreennulempeneetter en
samletvurdering.Det må foreliggeklar overvektav hensynsomtaler for at dispensasjon
skal
bli gitt.
I dennesakengjør ikke hensynene
somligger bak bestemmelsene
det søkesdispensasjon
fra
seggjeldendemedstyrke.Det er i dettekonkretetilfellet mer hensiktsmessig
å bruke
dispensasjon
somstryringsmiddelfremfor en endringi kommunedelplanen.
Hensyne
t til
offentlighet,samrådog medvirkningi planprosesser
er viktige sakerhvor det skjer endringer
av betydning.Det er ikke tilfellet i dennesaken,hvor de omsøktetiltakeneberørerfå og vil
innebæreen liten endringi plansammenheng.
Hensynettil prosesseffektivitettaler derfor for at
det blir gitt dispensasjon
somstyringsmiddel.
Det er overfor konkludertmedat det ikke kan påvisesnoenulemperfor allmenneinteresser
dersomdispensasjonen
innvilges.Fordelendispensasjonen
vil gi tiltakshaverer derfor relevant
ved vurderingen,og taler for at det blir gitt dispensasjon.
Det omsøkteområdeter ikke utsatt
for stor interessekonkurranse,
og tiltakenevil ikke hindreallmennheten
i å brukestrandsonen
til aktiviteteri fremtiden.
Etter en samletvurderinganserRådmannen
fordeleneved å gi dispensasjonen
å væreklart
størreennulempene.

Konklusjon
Rådmannen
vurdererat vilkårenefor å gi dispensasjon
er oppfylt. Rådmannen
anbefalerat
Planutvalgetinnvilgerdispensasjonssøknaden
medvilkår.
Rådmannenanbefalerat det stillesvilkår om at tiltakshaverikke skal iverksettetiltak somkan
forhindreallmennferdseli strandsonen,
og at t iltakshaveri tråd med TEK17engasjereret
fagligkompetent foretak til å dokumentereat byggegrunnener stabil f ør garasjenkan
etableres.

Kildeliste
Planog bygningsloven:
§11-6, § 19-1, § 19-2, § 1-1, § 1-8, § 21-9.
Naturmangfoldloven
§ § 8 til 12
Kulturminneloven§ 8
Lovforarbeider:Ot.prp.nr.32(2007-2008)side242-243
Plangrunnlaget:
Kommunedelplanen
for Engavågen
vest,punkt1.6aog 2.1 a
Klage:forvaltningsloven
§ 28 og § 29, samtplan- og bygningsloven
§ 1-9
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Vedlegg
Oversiktskart,detaljkart,ortofoto, utsnitt av kommunedelplanen
Søknadmedvedlegg
Høringsuttalelse
fra Sametinget,datert4.oktober2019
Høringsuttalelse
fra Nordlandfylkeskommune,datert20.september
2019.

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
19/ 701
Arkiv:
Saksbehandler: TrondSkoglund

Gnr. 49/202 - førstegangsbehandlingav detaljreguleringsplanfor NeverdalEnSpire
Angellbakken

Saksnr.: Utvalg
5/ 19
Planutvalg

Møtedato
12.11.2019

Innstilling:
1. Meløy kommunehar mottatt privat forslagtil detaljreguleringsplan
for EnSpireskole,
Angellbakkenpå Neverdal. Fagligansvarligfor planarbeideter Arkitekt EvenAursand
AS, 8016 Bodø, på vegneav forslagsstillerNeverdal EnSpireskoleAS, 8149 Neverdal.
2. Hensiktenmedreguleringsplanen
er å tilretteleggeet 11,4 dekarstort områdepå
Neverdalfor utbyggingav et privat skoleanlegg,forretning/kontor,friområdemed
infrastruktur.
3. I samsvarmedplan- og bygningslovens
§ 12-10 vedtarplanutvalgetå leggeforslagettil
detaljreguleringsplan
ut på offentlig høringi seksuker.
4. Planmyndigheten
vurdererat detaljreguleringsplanen
ikke vil medførevesentlige
virkningerfor miljø og samfunn og at denikke utløserbehandlingetter forskrift om
konsekvensutredninger
.
5. Planmyndigheten
vurdererat reguleringsplanforslaget
ikke stridermot
naturmangfold
lovens§ 7 og densprinsipperi §§ 8 til 12.

Oppsummering
Rådmannenvurdererat forslagettil detaljreguleringsplanfor NeverdalEnSpireAngelbakken
tilfredsstillerkravenetil planlegging.Rådmannenanbefalerat planutvalgetlegger
planforslagetut på offentlig høringi minimum 6 uker i samsvarmed plan- og bygningslovens
§ 12-10.
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Bakgrunn
NeverdalEnSpireskoleAS, 8149 Neverdalfikk utarbeideten detaljreguleringsplan
for
byggingav privat skolepå gnr. 49/90 ved Fjellmyrapå Neverdal.Denneplanenble godkjentav
kommunestyreti sak26/19 den9. mai 2019.A lleredefør planenvar ferdigbehandlet
konkluderteNeverdalEnSpireskoleAS at kostnadenemedutbyggingav dennetomta ble for
store,og de gikk i dialog medkommunenom å få disponerekommunenseiendomgnr. 49/202
øst for Jokerbutikkenpå Neverdalog reguleredetteområdetfor utbyggingav ny privat skole.
NeverdalEnSpireskoleAS har engasjertEvenAursandAS, Bodø til å utarbeide
detaljreguleringsplan
for byggingav skolepå eiendommen
gnr. 49/202på Neverdal.

Saksutredning
Planident
Reguleringsplanen
for NeverdalEnSpireAngelbakkenhar planident1837_2019002i Meløy
kommunesplanregisterpå http://webhotel3.gisline.no/webplan_1837/
.
Planområdet
Planområdet,somer på ca. 11,4 dekar,ligger øst for Strandveien(fylkesvei17) og nord for
denkommunaleveienAngellbakkeni Neverdalsentrum.

Figur 1. Planområdetsavgrensning.

Planstatusog forholdet til overordnetplan
Gjeldendearealplani området er kommunedelplanfor Neverdal,som ble vedtatt av
kommunestyreti sak115/13 den 19. desember2013,med planident1837_2012006.
Mestepartenav planområdet for reguleringsplanener i kommunedelplanenavsatt til
formålet «kombinert bebyggelse
- og anleggsformål
» med beskrivelse«KB401Neverdal
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sentrum,kombinert forretning/kontor». Det er stilt krav om reguleringsplanfor området. Om
lag 1,5 dekarav utbyggingsområdetfor den nye skolaer avsatt til LNFRsone1 (landbruks-,
natur- og friluftsformål samt reindrift).
Forslagettil reguleringsplaner ikke i samsvarmed kommunedelplanen.Om lag 3,2 dekarer
regulert til kombinert forretning/kontor, mens4,2 dekarer regulert til offentlig eller privat
tjenesteyting,der den nye skolen skaletableres.Nesten3 dekarav planområdeter regulert
til friområde.
Forholdettil andre planer
Statensvegvesenhar utarbeidet en reguleringsplanfor fylkesvei17 på strekningenNeverdalSelstad,som ble vedtatt av kommunestyret19. desember2013,planident1837_2011004.
Bygging/endringav fylkesveien, med blant annet rundkjøringi kryssetStrandveienAngelbakken,er ikke gjennomført.Ny detaljreguleringsplanfor EnSpireskolevil grenseinn
mot planenfra 2013.For å sikretrafikksikkertilknytning til eksisterendegang/sykkelveier
det lagt inn en rekkefølgebestemmelse
i § 8.1 om at fortau skalgå helt frem til
gang/sykkelveienselvom dette liggerutenfor denneplanensavgrensning.Dette krever
dialogmed veimyndighetenei forbindelsemed gjennomføring/opparbeidingav fortauet for å
sikreat det blir gjort forskriftsmessigog i overenstemmelsemed veimyndigheteneskrav og
gjeldendereguleringsplan.
Dagensog framtidig arealbruk
Planområdeter for det meste noksåflatt, men i den nordligedelen mellom fylkesvei17 og
Neverdalselvafaller terrenget mot elva.Dette området er ubebygdog er i planforslaget
regulert som friområde.Sørvestredel av planområdeter bebygdmed butikk og kafé, med
tilstøtendeparkerings- og veiarealer.Her vil arealbrukenbli viderført og foreslått regulert til
kombinert forretning/kontor. Øst for forretningsbyggeter det et ubebygdarealregulert til
offentlig eller privat tjenesteytingmed tanke på etableringav ny skole.
Områdeter, med unntak av næringsarealet
, et naturområdesom i dag ikke er mye brukt
hverkensom turområde,til beiting eller til kultiveringav skog/markeller annet. Enliten del
av området (mot øst) benyttesmest sannsynligtil slåttemark.
Planforslagetleggeropp til følgendereguleringsformål:
Bebyggelseog anlegg
- Offentlig eller privat tjenesteyting(4204m2)
- Energianlegg(18,6m2)
- Øvrigekommunaltekniskeanlegg(415m2)
- Forretning/kontor(3162m2)
Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
- Fortau(123,5m2)
- Gang- og sykkelvei(124m2)
- Parkering(459m2)
Grønnstruktur
- Friområde(2899m2)
Hensynssoner
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Faresonefor skred(H310)

Eiendomsforhold
Planforslagetomfatter beggeeiendommenegnr. 49/202 og 49/210 i sin helhet, som er eid av
Meløy kommune,samt hele eiendommengnr. 49/204,som er eid av Neverdal SenterAS, der
det i dag er butikk og spisested.I tillegg omfatter planforslagetdeler av eiendommengnr.
49/1, der det er fire hjemmelshavere;RandiIren Andersen,Aud ToveJohansen,SylvaKristin
Leinog GullbjørgAnniePedersen.
Planprosess
Oppstartsmøtetfor planarbeidetble gjennomført20. mai 2019,og varselom planoppstartble
sendtut den12. juni 2019.I tillegg til oppstartsmøtet,har forslagsstillerog plankonsulent
avholdtto møtermedkommunen,der det den20. juni ble gjort avklaringer av arealformålog
den29. augustble gjennomgåttet planforslag.Den 22. septemberhar forslagsstillerog
plankonsulentavholdtet egetinformasjonsmøte
mednaboer,samtat de har gjennomførtto
møtermedStatensvegvesen27. augustog 23. september.
Det kom inn seksuttalelsertil varselom planoppstart.Disseer beskrevetog kommenterti
kapittel 8 i vedlagteplanbeskrivelse.

Figur 2. Illustrasjonsplan Enspire Angellbakken Neverdal.

Vurdering
A. Konsekvensutredning
I tråd medgjeldendeforskrift om konsekvensutredninger
(FOR-2017-06-21-854), skal den
somfremmerforslagtil reguleringsplan
etter plan- og bygningslovenselvvurdereom
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reguleringsplanen
utløserkrav om konsekvensutredning.
Plankonsulenten
har foretatt en slik
vurdering,somble oversendtkommunen22. mai 2019.
Planmyndigheten
har i notat av 31. mai 2019, medutgangspunkti opplysningergitt av
forslagsstiller,vurdert om reguleringsplanen
kan få vesentligevirkningerfor miljø og samfunn.
Detaljreguleringsplan
for NeverdalEnSpireskoleer vurdert etter forskriftens§ 6 b) med
vedleggI og § 8 a) medvedleggII, herunderogsåandre,tredjeog fjerdeledd i forskriftens§
10. I tråd medforskriftens§ 11, har planmyndigheten
vurdert at plantiltaketikke vil medføre
vesentligevirkningerfor miljø og samfunnog derfor konkludertat detaljreguleringsplanen
ikke
er utredningspliktigetter forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvenserav reguleringsplanen
er beskreveti kapittel 7 i planbeskrivelsen.
Forslagsstiller
vurdererat det er få negativekonsekvenser
av planen.De somer mestberørt,naboeneog
butikken, har ikke hatt innvendingermot planenom å etablereen skole i området. LNFR –
områdetsomblir berørter lite og kan i prinsippetbli tilbakeført til LNFR områdehvis det ikke
lengreskal væreskoleher. Reguleringsplanen
utløserfå tiltak ut over en eventuellflytting av
kabeli bakken, selvebyggingenav skolen,etableringav infrastrukturi bakken,fortau fra
fylkesvei17 frem til skoletomta og fortau/avog påstigningsareal
for bussog bil innepå
eiendommentil NeverdalsenterAS. Det går en privat vannforskyningover skoletomta og
dennemå det tas hensyntil i opparbeidingav tomta.
Områdetmot elvavil bli «sikret», og delerav det somfør var avsatttil byggeformåler nå
foreslåttregulerttil friområde.På denmåtenvil adgangentil elvaog elvaskvalitetersom
friluftsområdebli bedresikret gjennomplanforslaget.Neverdalvil da misteet
utbyggingsområde
avsatttil forretningog kontor, menområdeter krevendeå byggepå og
egnerseglangt bedretil det somnå ligger i planforslaget.
Områdetvil medriktig utformingog forbedredeløsningerøke sitt potensialesomsentermed
flere og bedrekvaliteterfor alle aldersgrupper.Dette er positivt bådefor stedetNeverdalog
for kommunensomsådan.
B. Risiko- og sårbarhetsanalyse
I samsvarmed§ 4-3 i plan- og bygningslovener det gjennomførten risiko- og
sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)for planområdet,seplanbeskrivelsens
kapittel 6 og eget
vedlegg. ROS-analysenskal viserisiko- og sårbarhetsforhold
somer knyttet til planområdetog
eventuelleendringersomfølgerav planlagtetiltak. Hensiktener å avdekkeom de planlagte
tiltakenei reguleringsplanen
kan forårsakeeller vil bli påvirketav uønskedehendelser,samtå
beskriveavbøtendetiltak til akseptabeltrisikonivå.
NorconsultAS har på oppdragfra forslagsstillervurdert grunnforholdeneog farenfor fl om fra
elva. Når det gjelderflomfarenhar Norconsultgjort følgendevurdering:
«Områdetligger innenfor en aktsomhetssone
for flom vedmaksimal
vannstandsstigning.
Det er ikke noe tegn i terrengetpå at en flom av slik størrelse
noengang har inntruffet. Elvensvannivåmå stigemedminimum7 meterog flomme
over brua der fylkesveg17 krysserelva for at en slik nivå skal væremulig, eventuell
konsekvens
ville værtat deler av sentraleNeverdalkommerundervannivå.Det
bedømmes
somat det er sværtliten sannsynlighetat detteskal inntreffe og for å
unngåen slik flom må byggethøyesmed ca. 2 meter.Vår vurderinger at en slik flom
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over skoleområdetikke er reel, for å væresikkerpå effektenav en 100 års flom kan
det gjøresflommodelleringer
».
Norconsulthar vurdert grunnforholdeneslik:
«Generelter det godegrunnforholdpå tomten, meddårligere grunnforholdinn mot
skogområdeti øst (myrmasser).Masseneer å klassifiseresomtelefarligeog
telesikringbør påregnesi den videreprosjekteringen.Dagensskråningned mot
Neverdalselva(vedtomtegrense),står medtilstrekkeligsikkerhetsmarginfor dagens
situasjonmedunntakav lav overflatestabilitet.Vedutbyggingav tomtener det
anbefaltat byggetplasseresminimum10 meterfra skråningskant.Plasseringav
byggetnærmereskråningener ikke utelukketog kan vurderes,mendet er ikke
anbefalt.Forskjelligeanbefalteavstanderfra skråningentil bygg,basertpå last og
fundamenttypefor planlagt bygg er listet i rapporten».
I plankarteter det regulertinn en faresonesomsammenfaller
medbyggegrensen
mot elva.
Sonener primærtknyttet til sikring i forbindelsemedskred. Avstandener satt til 10 meter,
mendengeotekniskerapporten/vurderingen
viserat det ligger noe fleksibiliteti forhold til
denneabsolutteavstandenut fra bygningenstyngde(etasjeantall)og fundamentering.
På eiendommengnr. 49/202(sør for Jokerbutikken)står det en trafokiosk.Herfra går det
høyspentkabelunderdelerav denaktuellebyggetomta frem til luftspennog master.Det er litt
usikkertakkurathvor selveskolenvil bli plassertpå tomta per i dag.Hvis skolen får en nærhet
til kabelsomkreveromleggingav dennevil det bli håndterti god tid før igangsetting/bygging.
En høyspentmast
vil kommei konflikt medskolensuteoppholdsareal
og vil bli erstattetmed
jordkabel.EnSpireskoleAS er i dialog medMeløy energii forhold til hvordandetteskal
håndterespå en forskriftsmessigmåtei forkant av byggesaken.
C. Støy
Støyer en viktig faktor sommå vurderesi forbindelsemedalle nyebyggeprosjekterlangs
fylkesveier, og fylkesvei17 er en aktiv turistrute spesieltsommerstidnår skolenikke er i drift.
Statensvegvesenutarbeidetstøyanalyser
i forbindelsemedegenreguleringsplan
for fylkesvei
17 Neverdal-Selstad,somble vedtatti 2013.Her har vegvesenetkonkludert at støyfra
fylkesveienutgjør en sværtbegrensetutfordring. Plankonsulenten
har vurdert at dette
materialetkan benyttesi forbindelsemedutbyggingav skole, og at tiltakenesomer drøftet
(utformingav bygg,bevisstplasseringav bygg og lekearealog skjermingmed
gjerder/vegetasjon)
vil redusereeventuellestøyplagerpå en akseptabelmåte.
D. Barn og ungesinteresser
Det er ikke registrertnoenleke- eller rekreasjonsområder
for barnog ungei planområdet.I
2
planener det regulertom lag 3000m til friområde, mensområdemensarealerregulerttil
byggeformålfor offentlig og privat tjenesteytinger på omlag4200 m2. Av dettevil selve
skolebyggetog eventuellebodermaksimaltta 1000 m2. Områdetsomblir avsatttil friområde
kan (etter avtalemedgrunneiersomer kommunen)disponerest il lekeplassog uteaktiviteterog
utviklesvideretil lekeplassi samarbeidmedNeverdalvelforeningog Meløy kommune.
Områdetvil bli utformet somen del av dengenerellenærmiljøsatsningen
og på sikt bli et tilbud
for helebygda.Det vurderesderfor slik at det er tilfredsstillendeutearealertilknyttet skolenog
at dissevil kunneha forskjellig karaktersomkan inviteretil ulike aktiviteterog opparbeidesi
tråd medskolensundervisningsopplegg,
elevenesalderog funksjonsnivå.Områdetvil etter
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behovbli gjerdet inn mot fylkesvei17 og sikret mot elva.I planbestemmelsene
er det medegne
bestemmelser
i § 4.1.6 for uteoppholdsarealer
og § 6 for grøntarealene.
E. Universellutforming
Når det gjeldertilgjengelighetog universellutforming,er det i planbestemmelsens
§ 4.1.2 tatt
medat «bygning(er),adkomstog parkeringsarealskal utføresi henholdtil krav om universell
utforming. Dette gjelder ogsåfra parkeringsplassfrem til inngangpå bygget». Kraveneer
nedfelti byggtekniskforskrift (TEK17), som vil ivaretanødvendigetilpasningerav tiltaket.
F. Trafikksikkerhet
Forslagsstillerhar regulertatkomstentil skoleområdetlike øst for trafokioskenved
Angellbakken.Forslagsstillerforutsetterat dagensadkomsttil Joker, vestfor trafokiosken,vil
bli holdt åpenogsåi fremtidenmedtankepå varetransporttil butikken, selvom Statens
vegveseni sin reguleringsplan
fra 2013 har regulertavkjørselentil formålet«Annenveigrunn–
tekniskanlegg».
Forslagsstillerleggeropp til at leveringog hentingav ungermedbil eller bussskal skje i
områdetmellomtomta til Jokerog denframtidigeskoletomta,sefigur 3. Hvis av- og
påstigningfor bussikke blir etablert innepå Joker-tomta, har en vurdert at deneksisterende
bussholdeplassen
i kryssetStrandveien
-Fjellmyra,om lag 200 meternord for planområdet
, kan
fungeregodt. Derfra er det gang- og sykkelveipå sammesideav fylkesveienhelt fram til
Joker-/skoleområdet.Planmyndigheten
er skeptisktil at forslagsstillerleggeropp til at all
bilbasert leveringav unger,bådemedskolebussog privatbil, blir etablertsånærtopp til
skoleområdet.Vår erfaringved flere av kommunensskoler,er at dettekan medføre
uoversiktligeog trafikkfarligesituasjoner,og kommunenprøverflere stederå finne løsninger
der all slik trafikk skal bort fra skoleområdet.Før forslagsstillerkonkluderermeden endelig
løsning,bør en foreta en grundigtrafikksikkerhetsmessig
vurderingav beggealternativ.
For å sikre adkomstenfor myketrafikanterer det mellomAngellbakkenog trafokiosken sør
for Jokerforeslåttlagt et fortau somvil krysseinn- og utkjøringentil områdeavsatttil
kombinertforretningog kontor. Fortauetvil gå helt fra fylkesvei17 frem til områdetavsatttil
offentlig eller privat tjenesteyting.Dette har forslagsstillervurdert er forsvarligfordi inn- og
utkjøringer oversiktlig, og fordi det er relativt liten trafikk generelt.Eventuellvareleveringtil
Jokerblir sjeldeneller aldri gjennomførtpå de tidspunktenesomelevenekommertil skolen
eller drar derfra.
For ansatteog besøkende
er det regulertinn egenparkeringsplass
helt øst på planområdet.
Dennefår egengangstifrem til bygningensinngangsparti.
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Figur 3. Atkomst og trafikksystemi planområdet.

G. Naturmangfoldloven
Ved offentlig beslutningstaking
skal kommunenvurdereforhold etter naturmangfoldloven.
Det
er naturmangfoldlovens
§ 7 somkreverdettegjennomordlyden«prinsippenei §§ 8 til 12 skal
leggestil grunn somretningslinjervedutøvingav offentlig myndighet,herundernår et
forvaltningsorgantildeler tilskudd,og vedforvaltning av fast eiendom.Vurderingenetter
førstepunktumskal fremgåav beslutningen
». Nevnteparagraferomfatteren vurderingsomvil
bli utført av kommunenpå basisav kunnskapsgrunnlaget,
føre-var-prinsippet,vurderingav
økosystemtilnærming
og samletbelastning,at kostnadeneved miljøforringelseskal bæresav
tiltakshaverog bruk av miljøforsvarligeteknikker/ driftsmetoder.
I planområdeter det ingenrødlistearter,regionaltsjeldnearter eller naturtypersomblir direkte
berørt.Planforslageter vurderti forhold til naturmangfoldloven,
og kravenei
naturmangfoldlovens
§§ 8-12 er ansettsomoppfylt.
H. Vannforskriften
EUsvanndirektivble innført i norskrett da forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften)trådte i kraft 1. januar2007.Paragraf12 i vannforskriftenkommertil
anvendelsenår kommunenskalfatte enkeltvedtakom ny aktivitet eller nye inngrepi en
vannforekomst,som kan medføreat miljømåleneikke blir nådd eller at tilstandenblir
forringet. Kommunenmå vurdereom § 12 kommerinn ved behandlingav reguleringsplaner,
eller om vurderingenskalbli ivaretatt gjennomseneresaksbehandling.
Det er tiltakshaver
som har ansvarfor å fremskaffe informasjonom virksomhetensvirkningi tråd med forskrift
om konsekvensutredninger,
sektorlovverkog naturmangfoldloven.Det er
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sektormyndighetensom må ta stilling til om den omsøktevirksomhetenvil medføreen
forringelseav vannforekomsten,om virksomhetenkan bli tillatt, og eventuelt på hvilke vilkår.
I IfølgeVann-nett (www.vann-nett.no) grenserplanområdettil vannforekomsten
Neverdalselva(ID 160-76-R),som har sitt utløp i vannforekomstenMeløyfjordenGlomfjorden(ID 0362040800
-2-C). Den nye aktiviteteni planområdeter skole- og lekeareal.
Skolenskal koblespå kommunensavløpsnettog gjennomføreavfallshåndtering.
Opparbeidelsen
av tomta vil ikke medføreendringav vannføringav overflatevannav
betydning.Etter planmyndighetens
vurderingvil dennyeaktivitetenikke forringe
vannkvaliteteneller væretil hinderfor at miljømåleneoppfylles.

Konklusjon:
Rådmannenvurdererat forslagettil detaljreguleringsplantilfredsstillerkravenetil
planlegging.Rådmannenanbefalerat planutvalget leggerplanforslagetut til offentlig høringi
minimum seksuker i samsvarmed plan- og bygningslovens§ 12-10.

Vedlegg
Plankart,planbestemmelser
og planbeskrivelse
Referatfra oppstartsmøte
Kommunensvurderingetter forskrift om konsekvensutredninger
Sjekklistefor risiko og sårbarhet
Geotekniskfeltrapportog geotekniskvurdering
Varselom planoppstart
Innspill til varselom planoppstart

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
18/ 291
Arkiv:
L83
Saksbehandler: FrankHoldal

Gnr. 90/1 - Dispensasjonfra kommunenesarealdel - Etableringav ny hytte ved Øvre
Navervatn

Saksnr.: Utvalg
6/ 19
Planutvalg

Møtedato
12.11.2019

Innstilling:
1. GlomfjordJegerog Fiskeforening,Postboks3, 8161Glomfjordhar søktom dispensasjon
for fradelingav tomt til oppføringav ny foreningshytte
ved Øvre Navervatn.Hyttener
planlagtoppførtpå eiendommen
gnr. 90 bnr. 1. Hytta skalværeerstatningfor tapt hytteved
Holmvatnsomde mistetunderkraftutbyggingen
på 90 tallet.
2. Søknadengjelderdispensasjon
for byggeog delingsforbudinnenforområdeavsattsom
landbruks
-, natur-, frilufts- og reindriftsområde
(LNFR) sone1.
3. Planutvalgetvurdererat hensynene
somkommuneplanens
arealdelskalivaretablir vesentlig
tilsidesatt,seplan- og bygningslovens
§ 19-2. Fordeleneved å gi dispensasjon
er ikke klart
størreennulempene,slik plan- og bygningslovens
§ 19-2 krever.Fylkesmannenog
Saltfjelletreinbeitedistrikts
sin negativeuttalelsei sakenskalbli vektlagt.
4. Etteren samletvurderinger konklusjonenat lovensvilkår ikke er oppfylt,og at kommunen
ikke kangi dispensasjon
for fradelingav tomt for oppføringav ny foreningshytte
5. Med hjemmeli plan- og bygningslovens
§ 19-2 avslårplanutvalgetsøknadom dispensasjon
for fradelingav hyttetomtfor oppføringav ny foreningshytte
ved Øvre Navervatn,på
eiendommen
gnr. 90 bnr. 1.
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Historikk
Sakenble lagt frem for plan- og kommunalteknikki møte den 31. mai 2018.Utvalgfor plankommunalteknikkbesluttet i dette møte å utsette sakeninntil befaringi omsøkteområdet
var gjennomført.
Planlagtbefaringden 29. august2018måtte avlysesmed bakgrunni den tragiske flyulykken
dagenfør den avtalte befaringen,der to personeromkom.Enav de omkomnevar
reindriftsutøverog nær slektningav den som skulledelta fra reindriftsnæringenpå denne
befaringen.Det ble etter dette vanskeligå få gjennomførtbefaringi 2018 pågrunnav vær og
snøforhold.
Ny dato for befaringble fastsatt til 24 mai 2019.Dissedeltok i befaringen:
Per Olof Oskald – Saltfjellet reinbeitedistrikt
Per Thomas Kuhmunen - Saltfjellet reinbeitedistrikt
Eli Forthun – Landbruksleder Meløy Kommune
Christian Bruun Jensen – Fylkesmannen
Leif Kristiansen – Glomfjord JFF
Tor-Anton Andersen – Glomfjord JFF

Ingenav medlemmenei utvalg fra plan- og kommunalteknikkdeltok på befaringen.
Jegvedleggerrapport fra dennebefaringenført i pennenav Glomfjord Jeger- og
Fiskeforeningved Leif Kristiansen.
Av notat fremgårdet at GlomfjordJFFvil ta opp dennesakenpå styremøtei løpet av juni
måned.
Den17. september2019mottar kommunenbrev fra GJFFder de foreslårdette:
Hytteplasseringopprettholdessom før. Motforestillingenefra reindriftsutøvereneer ikke
hytta i segselv,men den menneskeligeaktiviten i området rundt hytten.
GlomfjordJFFforeslårderfor å stengehytten for utleie med 3 dagersvarseli de perioder
sameneskaldrive rein forbi hytten.
Med dennenye løsningenble sakensendt ut på høringtil Fylkesmannenog Saltfjellet
reinbeitedistriktmed høringsfrist31. oktober 2019.
Kommunenmottar den 28 oktober merknaderSaltfjelletreinbeitedistriktpå løsningen som
GlomfjordJFFforeslår.De skriver:
Det ble dessverreikke laget noe fellesbefaringsnotat/møtereferatsomer godkjent fra
beggeparter. Noesomabsolutt skulle vert gjort da det ser ut for at Jegerog fisk sine
representanterikke har forstått vår bruk av området og viktigheten av frie trekk og
flyttleier.
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De skrivervidere at den menneskeligeaktiviteten på Glomfjellethar økt de sisteåreneetter
at Lahkonasjonalparkble opprettet, noe som medførerat reinen ikke får den beiteroensom
de trenger, i et områdesom tidligere var kjerneområdefor rein.
De skriver:
Derfor ser vi nå at for reinen sin del så er disseutkantene av nasjonalparkenog områder
utenfor nå enda mer brukt og er i dag veldig viktige trivselsområderfor rein hvor de får
beitero.
De opplyserat derestilrådningved befaringenvar at GlomfjordJFFskulleundersøke
mulighetenefor heller å byggeut eksisterendehytter eller en ny hytte ved sidenav
eksiterendehytter på Glomfjellet.Hvisdette ikke lot seggjennomføreav nasjonalparkstyret
så kunnede se på mulighetenefor plasseringen ny hytte ved sidenav Hillestadhytta(det
skalher bemerkesat i dette området er det en annengrunneier,grunneierher er Statkraft
EnergiAS.) eller Jacobsenhytta.
Det er ikke mottatt kommentarer fra Fylkesmannenpå forslagettil løsningfra GlomfjordJFF.
Sakenleggesfrem for planutvalgetuten noen ny innstillingi saken.

Bakgrunn
Rådmannen
la frem denneinnstillingentil plan- og kommunalteknikktil møteden31. mai 2018

1. Glomfjord Jegerog Fiskeforening,Postboks3, 8161Glomfjordhar søktom dispensasjon
for fradelingav tomt til oppføringav ny foreningshytte
ved Øvre Navervatn.Hyttener
planlagtoppførtpå eiendommen
gnr. 90 bnr. 1. Hytta skalværeerstatningfor tapt hytteved
Holmvatnsomde mistetunderkraftutbyggingen
på 90 tallet.
2. Søknadengjelderdispensasjon
for byggeog delingsforbudinnenforområdeavsattsom
landbruks
-, natur-, frilufts- og reindriftsområde
(LNFR) sone1.
3. Planutvalgetvurdererat hensynene
somkommuneplanens
arealdelskalivaretablir vesentlig
tilsidesatt,seplan- og bygningslovens
§ 19-2. Fordeleneved å gi dispensasjon
er ikke klart
størreennulempene,slik plan- og bygningslovens
§ 19-2 krever.Fylkesmannen
og
Saltfjelletreinbeitedistrik
ts sin negativeuttalelsei sakenskalbli vektlagt.
4. Etteren samletvurderinger konklusjonenat lovensvilkår ikke er oppfylt,og at kommunen
ikke kangi dispensasjon
for fradelingav tomt for oppføringav ny foreningshytte
5. Med hjemmeli plan- og bygningslovens
§ 19-2 avslårplanutvalgetsøknadom dispensasjon
for fradelingav hyttetomtfor oppføringav ny foreningshytte
ved Øvre Navervatn,på
eiendommen
gnr. 90 bnr. 1.
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Oppsummering
Rådmannen
er av denoppfatningat her vil ulempenemedå gi dispensasjon
værestørreenn
fordelenemedå innvilgesøknaden.
Rådmannen
vil henstilleGJFFom å vurdereandreog bedre
alternativerfor plasseringav dennyehyttenutenat noenav landbruks-, natur-, frilufts- eller
reindriftsinter
esseneblir skadelidende.

Bakgrunn
GlomfjordJegerog Fiskeforening(heretterkalt GJFF)har søktom dispensasjon
fra
kommuneplanens
arealdeletterplan- og bygningslovens
§ 19-1. Søknadengjelderfradelingav tomt
og byggingav ny hyttegnr. 90 bnr. 1 ved Øvre Navervatnpå Glomfjellet.Den planlagtehyttener
tenktplassertsørvestfor Øvre Navervatn,cirka 600 meteroverhavet.

Oversiktskartmedplanlagtplasseringav ny hyttetil GJFF

Saksutredning
Lovverkog bestemmelser
Kommuneplanens
arealdelfastsetterframtidigarealbruki kommunenog er ved kommunestyrets
vedtakbindendefor nyetiltak eller utvidelseav eksisterende
tiltak, seplan- og bygningslovens
§ 116. Kommunestyret
vedtokgjeldendekommuneplan
den19.12.2013i sak115/13.
Kommuneplanensbestemmelse
2.1 a) tillater ikke fradelingeller spredtbolig-, nærings
-eller
fritidsbebyggelse
innenforområderavsatttil LNFR-1 (landbruk-, natur- og friluftsliv samtreindrift
sone1).
I enkeltetilfeller gir plan- og bygningslovens
§ 19-1 anledning til å dispensere
fra gjeldende
bestemmelser
og forskrifter.Det må foreliggeen begrunnetsøknad,og i lovens§ 19-2 heterdet at
«dispensasjonkan ikke gis dersomhensynene
bak bestemmelsen
det dispenseres
fra, eller
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hensynene
i lovensformålsbestemm
else,blir vesentligtilsidesatt.I tillegg må fordelenevedå gi
dispensasjonværeklart størreennulempeneetter en samletvurdering»
Beskrivelseav tiltaket
Omsøkteområdeligger på gnr. 90/1,ved Øvre Navervatn,cirka 500 metervestfor Lahko
nasjonalpark.Eiendommen
er eid av staten,i matrikkelenstårStatskogSF oppførtsomtinglyst
hjèmmelsinnehaver.
Eiendommen
omfatterheleGlomfjellet,bortsettfra de områdersomer eid av
StatkraftEnergiAS. GJFFopplyseri søknadenat Statskoger positivtil å inngåavtaleom
festekontraktpå tomt til denplanlagtehytten.
Områdeter i kommuneplanens
arealdelavsatttil arealformåletLNFR-1 (landbruk-, natur- og
friluftsliv samtreindrift sone1).
GJFFopplyseri søknadenat de haddehytteved Holmvatn.Denne mistetde i forbindelsemed
kraftutbyggingen.
De har stor etterspørsel
etterhytterfra medlemmene
sineog alle får ikke
mulighetå leie det de har av hytterpå Glomfjellet.En ny hyttepå Glomfjelletvil væreet viktig
bidragtil prosjekt«BolystMeløy» og på satsingenMeløy kommunegjør innenforreiseliv.
Høring
Sakenble sendtut på høring5. april 2018.Høringsfristvar satttil 5 mai 2018.Nordland
fylkeskommune,
Fylkesmannen,
Sametingetog Saltfjelletreinbeitedistrikthar hattsakentil høring.
Nordlandfylkeskommune
skriveri svarbrevdatert11 april 2018at tiltaketer sjekketopp mot deres
arkiverog sålangten kjennertil, er det ikke i konflikt medkjenteverneverdigekulturminner.
Fylkesmannen
i Nordlandskriveri sitt svarbrevdatert4. mai 2018:
Av hensyntil reindriftsinteressene
fraråderFylkesmannen
at kommunengir dispensasjon
som
omsøkt.Vi vil vurdereå påklagevedtaketdersomkommunenvedtarå innvilgedispensasjonen.
Fylkesmannen
begrunnerdettemedat områdeter et viktig fri luftsområdesomhar høy
bruksfrekvensog god tilgjengelighet.
Områdeter viktig i forholdtil reindriften,områdetbrukessomflytt- og trekklei,og at detteer eneste
muligepassasjei områdetpå grunnav ulendtterrengvestog østfor området.De vurderer det slik
at omsøktplasseringav ny hyttevil væretil hinderfor bruk av flyttleia.
De vurdererdet ogsåsomuheldigfor utnyttelsenav reinbeitenei områdetdersomdet åpnesfor
hyttemedtilhørendemenneskelig
aktivitetsomomsøkt.
Fylkesmannen
fraråderat kommunengir dispensasjon
og begrunnerdettemedordvalgeti pbl. § 192 innebærerat det normaltikke vil væreanledningtil å gi dispensasjon
når hensynene
bak
bestemmelsen
det søkesdispensasjon
fra fortsattgjør seggjeldendemedstyrke.Dispensasjoni
dettetilfelle vurdereså vesentligtilsidesettede
reindriftsfagligehensynene
somligger bak LNFR-formålet.Dispensasjon
kanetterdettefølgelig
ikke innvilges,jf. pbl. § 19-2.
Saltfjelletreinbeitedistriktv/ LederPerOle Oskalskriveri sitt svarbrevdatert5. mai at de ikke er
positivtil at det settesopp hytteved Øvre Navervatn.
Detteer denenesteflytte/ trekkveifor rein på tur nordeller sørovermellomRuffenog Fykanelva,
før vattnanfryser.Det er megetviktig at det ikke blir bygdut merepå densmalepassasjen.

Vurdering
Plan- og bygningslovens
§ 19-2 lyder:
«Dispensasjonkan ikke gis dersomhensynene
bak bestemmelsen
det dispenseres
fra, eller
hensynene
i lovensformålsbestemmelse,
blir vesentligtilsidesatt.I tillegg må fordelenevedå gi
dispensasjonværeklart størreennulempeneetter en samletvurdering».
Søknadenble drøfteti det internesaksbehandlerforumet
den14 mars2018.Det ble på dettemøte
opplystfra:
Landbruk:
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Parsellenligger i god avstandtil kalvings- og sankeområdet
til reindriftenog tiltaketantaså ikke
medførevesentligeulemper.
Plan:
Øvre Navervatner et regulertvann,områdethar flere privatehytterspredtrundtvannetog flere
naust.Glomfjellethar genereltstor tetthetav utleiehytter.
Natur/miljø/friluftsliv:
Utleiehyttei regi av GJFFvil væretilgjengeligfor allmennheten
og slik settværepositivtfor
friluftslivet.Hyttenvil ikke kommei berøring/nært
etablerteturløyperog vil dermedikke medføre
sjenansefor friluftslivet.
GJFFhar oppgittdissegrunnenefor at kommunenbør gi dispensasjon.
Etterspørselen
ettervårehytterpå Glomfjellet/Lahkonasjonalpark
er sværtstor.
GlomfjordJegerog Fisk mistetei av sinehytterved Holmvatnmedetableringav
Holmvassdammen.
Hytta vil væretilgjengeligfor alle
Lokaliseringenav dennehyttavil gjøredennelett tilgjengeligfor barnefamilier.
Grunneierhar stilt segpositivtil tiltaket
GJFFhar pr. i dagdissehyttene:
1. Sundvann– oppsatti 1964,hyttaer cirka 50 m2
2. Ruffehytta– oppsatti 1958,renoverti 1991.22 m2
3. Torsbu
4. Svalvann– 1934– erstattetmedSaltdalshytte
i 1996.
5. Gåsvann– 2001areal41 m2
6. Fiskvann
I tillegg har GildeskålJFFflere utleiehytteri fjellområdet,slik at tilbudetav utleiehytterer svært
bra.
I plan- og bygningsloven
§ 19-2 går det frem at for å innvilgedispensasjon
såmå fordelenemedå
gi dispensasjon
væreklart størreennulempene.
Dispensasjon
kanikke gis dersomhensynene
bak bestemmelsen
det dispenseres
fra, eller
hensynene
i formålsbestemmelsen
blir vesentligtilsidesatt.
Fylkesmannen
og reindriftsnæringa
har kommetmeduttalelserder de fraråderkommuneå gi
dispensasjon
utfra forholdsomgår på reindriftasomutøvesi detteområdet.
I veiledertil behandlingav dispensasjonssaker
stårdette:
Det at et offentligorgangir en uttalelsei negativeller positivretninginnebærerimidlertid
Ikke automatiskat dispensasjonssøkn
adenmå avslåseller godkjennes,
menuttalelsen
skaltilleggessærligvekt ved kommunensdispensasjonsbehandling.

Vedlegg
Søknadfra GlomfjordJegerog Fiskeforening
Uttalelsefra Statskog
Høringsuttalelsefra Fylkesmannen
i Nordland
Høringsuttalelsefra Nordlandfylkeskommune
Høringsuttalelsefra Saltfjelletreinbeitedistrikt
Notat fra befaringden 24. mai 2019fra GlomfjordJFF
Oppdatertdispensasjonssøknad
fra GlomfjordJFF
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Merknaderfra Saltfjelletreinbeitedistrikttil ny løsningforeslått av GlomfjordJFF

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
19/ 1068
Arkiv:
L83
Saksbehandler: FrankHoldal

Gnr 61/31 - Kjøp av tilleggstomt til gnr. 61/36.

Saksnr.: Utvalg
7/ 19
Planutvalg

Møtedato
12.11.2019

Innstilling:
1.

GunnarLangfjord,Bergveien7, 8150Ørnes,søkerom kjøp av et tilleggsarealpå cirka
560 m2 fra kommunaleiendom,gnr. 61 bnr. 31.

2.

Søknadenkanikke innvilgesmedfølgendebegrunnelse:

a. Vi ønskeri fremtidige forhandlingermed eier av gnr. 61 bnr. 229. å holde
mulighetenåpent for et makebyttefor å få på plasset mere trafikksikkert
kryssmellom Åsveienog Idrettsveien.
b. Tomtai selvhar en størrelsesom muliggjørbyggingav en minibolig.
c. Søkerhar pr. i dag en romsligtomt der det vil væremulig å få realisert
eventuellefremtidige byggeplaner.

Oppsummering
Rådmannenvisertil søknadfra GunnarLangfjord,Bergveien7, 8150Ørnespå kjøp av
tilleggsarealtil boligeiendommen
gnr. 61 bnr. 36. Søknadenkanikke innvilgesmedfølgende
begrunnelse:
Vi ønskeri fremtidige forhandlingermed eier av gnr. 61 bnr. 229. å holde muligheten
åpent for et makebyttefor å få på plasset mere trafikksikkertkryssmellom Åsveien
og Idrettsveien.
Tomtai selvhar en størrelsesom muliggjørbyggingav en minibolig.
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Søkerhar pr. i dag en romsligtomt der det vil væremulig å få realiserteventuelle
fremtidige byggeplaner.

Bakgrunn
GunnarLangfjord,Bergveien7, 8150Ørnes,søkerom kjøp av et tilleggsarealpå cirka 560 m2 fra
kommunaleiendom,gnr. 61 bnr. 31.

Oversiktskart

Utsnitt av grunnkartmed omsøkteareal markert
Han begrunnersøknadenmedat sidenhanflyttet til Bergveien7 i 1997har hansteltområdetsom
sitt eget(kjennerikke til at det er inngåttnoenavtaleom dette)
Kjøpetvil muligensgjøredet letteremedtankepå tilbygg/utvidelseav garasjepå eiendommen
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Saksutredning
GunnarLangfjordsin tomt har et arealpå 1092 m2. Med tilleggsarealhannå søkerom å få
kjøpt, vil tomta få et arealpå 1650 m2. (somvil væregodt over gjennomsnittsstørrelsen
på
boligtomteri regulerteboligfelt)
I kommuneplanbestemmelsene
gjelderfor eiendommengnr. 61 bnr. 36 at bebygdarealikke
skal overstige30 % av tomtensareal(BYA 30%) noe sominnebærerat hankan bebyggeopp
til 327.6m2 på eiendommenhanhar i dag.I dag har eiendommen
bygningeret arealpå ca. 190
2
2
m , dvs at hanhar mulighettil å utvide medinntil 137 m på dagensareal,såda vil ervervav
tilleggsarealetikke værenoe argumentfor å få realiserten utvidelseav dagensbygninger.

Vurdering
I trafikksikkerhetsplanen
handlingsdelenover f ysisketiltak som skal
gjennomføres,står kryssÅsveien/Idrettsveienmed 2. prioritet.
Trafikksikkerhetsplanen
gjelderfra 2018til 2020.
Tiltakpå endringav kryssÅsveien/Idrettsveienkreverat kommunenfår
gjennomførtgrunnavståelsefra eiendommengnr. 61 bnr. 229.

Kartutsnitt kryssÅsveien- Idrettsveien

Tiltak som foreslåsfor å gjøre kryssetmer trafikksikkert.
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Det har vært gjennomførtdrøftelsemed grunneiermed målsettingå få på plassen frivillig
grunnavståelse.Vi har foreløpigikke lykkesmed dette. Vi ønskeri fremtidige forhandlinger
med grunneierå holde mulighetenåpent for et makebyttemellom Meløy kommuneog eier
av gnr. 61 bnr. 229.
Det er med dennebakgrunnikke ønskeligå selgedette arealet.Det må ogsåbemerkesat
søkerpr. i dag har en romsligtomt der det vil væremulig å få realiserteventuellefremtidige
byggeplaner.
Tomtai selvhar en størrelsesom muliggjørbyggingav en minibolig.

Vedlegg:
Søknadfra GunnarLangfjord

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Arkivsaksnr
19/ 1268
Arkiv:
GNR40/1, 2 og 3
Saksbehandler: EliForthun

Gnr. 40/1,2 og 3 - Konsesjonpå erverv av fast eiendom

Saksnr.: Utvalg
8/ 19
Planutvalg

Møtedato
12.11.2019

Innstilling:
1. TrondTindvikf. 01.11.1982har søkt om konsesjonfor erverv av gnr. 40 bnr. 1,2 og 3.
2. Planutvalgetinnvilgerkonsesjonsom omsøkttil oppgitt pris kr 820.000,-.
3. Vi gjør oppmerksompå at jordlovenfastslårat det er driveplikt på all dyrket mark.

Oppsummering
TrondTindvikhar søkt om konsesjonfor kjøp av en landbrukseiendom.Han eier fra før
landbrukseiendom,men driver selvikke i landbruketpr i dag.Administrasjonenfremmer
sakenmed positiv innstillingmed vekt på følgende:
Det er ingenandrereelle kjøpere.
Ervervetinnebærerat vi får en landbrukseiendommed såpassgoderessurserat den
kan gi grunnlagfor selvstendigdrift i fremtiden.

Bakgrunn
Trond Tindvik oppgir i søknadensin at hanønskerå kjøpebruketfor å selvdrive skogen.
Jordaskal drivesved utleie.Han har muntlig opplystat hanønskerå ha driftsbygningenog
benyttedennetil redskapshus.
Bruket er på totalt ca 1042 dekar,hvorav76 dekarjordbruksarealog 389 dekarproduktiv
skog.Søkereier fra før gnr. 38 bnr. 3 og 42 og gnr. 41 bnr. 1, et bruk medtil sammeni
overkantav 40 dekarjordbruksarealog 236 dekarproduktiv skog.
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Saksutredning
Lovverk
Søknadenskal behandlesetter Konsesjonsloven
av 28. november2003. Konsesjonsloven
har til
formål å regulereog kontrollereomsetningenav fast eiendomfor å oppnået effektivt vern om
landbruketsproduksjonsarealer
og slike eier - og bruksforholdsomer mest gagnligefor
samfunnet,jf. konsesjonsloven
§ 1. Loven er et redskapsombyggeropp om samfunnspolitiske
mål. Bestemmelsen
gir en vid rammefor hvilke hensynsomkan trekkesinn. Loven selvnevner
uttrykkelig framtidigegenerasjoners
behov,landbruksnæ
ringen,behovetfor utbyggingsgrunn,
hensynettil miljøet,allmennenaturverninteresser
og friluftsinteresserog hensynettil
bosettingen.
Retningslinjerfor behandlingen
er gitt i RundskrivM - 3/2017- konsesjon- priskontroll - og boplikt. Her står det bl.a.: «Ved konsesjonsvurderingen
skal det tasutgangspunkti søkers
formål medervervet.Dette formåletskal vurderesi forhold til hvilke relevante
samfunnsinteresser
somgjør seggjeldendei saken,jf. konsesjonslovens
formål,
konsesjonsloven
§ 1. Gjeldererverveten landbrukseiendom,gjelderdessuten§ 9 og § 9 a.
§ 9. (særligeforhold for landbrukseiendommer)
Vedavgjørelsenav søknadom konsesjonfor ervervav eiendomsomskal nyttestil
landbruksformålskal det leggessærligvektpå:
1. om den avtalte prisentilgodeseren samfunnsmessig
forsvarlig prisutvikling,
2. om erverversformål vil ivareta hensynettil bosettingeni området,
3. om ervervetinnebæreren driftsmessiggod løsning,
4. om erververenansesskikkettil å drive eiendommen,
5. om ervervetivaretar hensynettil helhetlig ressursforvaltningog kulturlandskapet.
Konsesjonskal i alminnelighetikke gis dersomdet vedervervetoppstårsameiei
eiendommen,eller antallet sameiereøkes.
Når det gjelderkommunensrolle og skjønnsutøvels
e sier retningslinjenefølgende:«Kommunen
skal forvalte virkemidlenei loven slik at lokalesamfunnsbehov
ivaretasinnenforrammeneav
nasjonalpolitikk. …. Rasjonellutformingav landbrukseiendommer,
plasseringog utformingav
bolig - eller fritidstomterog forhold knyttet til kulturlandskapeter eksemplerhvor kommunen
skal ha et vidt handlingsromog hvor lokal forankringer viktig. Jordverner på denannenside
et områdehvor kommunenmå ta forsvarlighensyntil nasjonaleføringer.En slik føring er git t i
konsesjonslovens
formålsbestemmelse.
En visertil at formåletmedloven bl.a. er å oppnået
effektivt vern om landbruketsproduksjonsarealer.
Det innebærerat kommunenmå ta hensyntil
nasjonensbehovfor å kunneproduseremat selvogsåi framtida.Kommunenmå ogsåta
hensyntil nasjonaleføringerfor bruksstrukturen.»

Vurdering
Gnr. 40 bnr. 1 m.fl. har ei driftsbygningi god standi tillegg til godejord- og skogressurser.
Prisenansesderfor somåpenbartakseptabel.Vi ser ikke at ervervethar noensærligeeffekter
for bosettingen.
Det er ingenaktive driftsenheteri landbruketmeddriftssenterpå Vall i dag,og driftsmessig
sett er løsningenhverkengod eller dårlig. I et fremtidsrettaperspektivkan løsningensieså
væregod, da søkermeddenneeindommenfår råderettover såpassmyeressurserat det blir
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mulig å ha en selvstendigdriftsenhetmedakseptabeltutkommehvis det blir aktuelt.Erverver
oppgir at hanhar vokst opp på gård.Hvorvidt haner skikket til å drive eiendommen
synes
likevel ikke å væreet avgjørendemomenti dennesaken,da jorda skal drivesved bortleie.
Ervervetvil trolig ha lite å si medtankepå jordvern,idet jorda skal leiesut til aktiv jordbruker.
Det er ingengrunntil å stille vilkår om utleie i dennesaken,da driveplikten følgerav
jordlovensbestemmelser.
I henholdtil retningslinjenefor behandlingav søknaderom konsesjon,er vi pålagtå vurdere
denløsningenvi har foran ossselvom det ideelt sett kan tenkesbedreløsninger.I tillegg står
det klart at konsesjon skal gis medmindredet er sakliggrunntil å avslå.Ervervetvil ikke være
negativtfor noenav de hensynene
vi har nevntovenfor,og ei samlavurderingtilsier at
konsesjonkan innvilges.

Vedlegg
Søknadom konsesjon.
Utskrift gårdskart40/1,2,3+ 41/1 og 38/3

AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Gaute Endal
19/1530

Arkiv: 233

Gebyr- og betalingsregulativ 2020
Rådmannens innstilling
1. Det vises til vedlagte forslag til nytt gebyr- og betalingssatser for Meløy kommune for
2020.
2. Kommunestyret godkjenner forslaget til nye betalingssatser gjeldende fra 01.01.2020.

Bakgrunn
Hvert år får kommunestyret seg forelagt forslag til nye betalingssatser for kommunen.
Det nye satsene som vedtas nå gjelder fra 01.01.2020.

Saksutredning
Oppvekst:
SFO:
Satsene for SFO er vedtatt å være enten på skoledagene eller helårs.
Satsene foreslås økt med kr. 70 som tilsvarer 3,2% for skoledagene og 2,6% for helårs SFO
Matpenger foreslås økt med 5 kr. pr. mnd. for skoledagene og kr. 10 pr. mnd. for helårs.
Matpenger ble ikke økt fra 2018 til 2019.
Barnehage
Statsbudsjettet for 2019 legger opp til en maxpris på kr. 3 135 som er en økning på 3,13% fra
2019.
Deltidsplasser foreslås økt med rundt 3%.
Matpenger i barnehagene foreslås økt med mellom 2,6 og 3,5% alt etter størrelsen på
plassen.

Helse og velferd:
Satsene foreslås økt mellom 0,8% og 3,3% alt etter inntektsgruppe.

Jo høyere inntektsgruppe jo større økning.
Satsene for matsalg/matombringing og vask av private klær økes ikke.
Ingen økning i satsen for montering av trygghetsalarmer.
Månedssatsen fopr trygghetsalarmer økes med kr. 5,00,-.
Brukerbetaling korttidsopphold og dag- og nattopphold fastsettes i forbindelse med
Statsbudsjettet
Samfunn:
Fritidsbadet:
Billettsatsene i fritidsbadet foreslås økt mellom1,35 og 16,67%
Enkeltbilletter barn foreslås økt med 5 kr. til kr. 45,- som er en økning på 12,5%.
Klippekort (12 klipp) barn foreslås økt med 1,35%.
Ved kjøp av klippekort bli prisen kr. 31,25 pr. gang, en differanse på rundt 30%.
Klippekort familie (2+2) har en gjennomsnittelig pris på kr. 37,50.
Bibliotek:
Det foreslås ingen økning i purregebyr på biblioteket.
Kulturskolen:
Satsene foreslås økt med rundt 2,5%.
Leie av lysanlegg inntil 3 dager økes med 5%.
Idrettshall kulturhuset:
Satsene forslås økt mellom 0,26% og 3,08%.
Aktivitetet for barn er skjermet og har en beskjeden økning.
Samfunnsdalen kulturhuset:
Foreslått økning på mellom 0,76% og 3,45%.
Bruk av kantina øker mest.
Kulturhuset med idrettshall:
Foreslått økning på mellom 0,70% og 2,38%.
Størst økning hele huset pr. døgn til næringslivsaktivitet.
Neverdal samfunnshall:
Foreslått økning av satsene på mellom 0,45% og 3,9%.
Aktiviteter til barn og unge har en beskjeden økning.
Neverdal skolekorps har gratis leie.
Vestibylen er fortsatt gratis ifm møter lag/foreninger.

Kommunalteknikk:
Meløy kommune har brukt Momentum til å beregne gebyrsatrsene på selvkostområdene
for 2020.
Vann:
Årsgebyret for vann er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt
forbruksgebyr.
Abonnementsgebyret for 2020 foreslås satt til kr. 2 439 som er en økning på 69,88%, mens
forbruksgebyret foreslås satt til kr. 19,48 som er en reduksjopn på 20%.
Samlet årsgebyr blir dag for en normalabonnent med årlig vannforbruk på 150m3 vil for
2020 bli på kr. 5 361 inkl. mva.
For 2019 var årsgebyret kr. 5 088,- som gir en økning fra 2019 til 2020 på 5,4%.
Tilknytningsavgiften foreslås økt med 3%.
Avløp:
I likhet med årsgebyret for vann består årsgebyret for avløp av et fast abonnementsgebyr
og et variabelt forbruksgebyr.
Abonnementsgebyret for 2020 foreslås satt til kr. 1 114 som er en reduksjon på 3,7%, mens
forbruksgebyret foreslås satt til kr. 28,75 som er en økning på 5,39%.
Samlet årsgebyr blir dag for en normalabonnent med årlig vannforbruk på 150m3 vil for
2020 bli på kr. 5 426 inkl. mva.
For 2019 var årsgebyret kr. 5 249,- som gir en økning fra 2019 til 2020 på 3,3%.
Slam:
Slamavgiften ble for 2019 redusert med 20%. Forslaget for 2020 er en økning på 20% slik at
en i 2020 er på samme nivå som i 2018.
Feiing:
Kommunestsyret vedtok i sak 107/17 forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og
tilsynstjenester. Forskriften gjelder fra 01.01.2018.
I forskriftens § 3, 2 ledd har følgende ordlyd:
Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette
gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder
fritidsboliger.
Kommunen har ikke hatt årsgebyr for fritidsboliger. Etter forskriftene skulle dette vært gjort
fra og med 2018, men er ikke gjennomført.
Det foreslås nå fra 2020 å fastsette et årsgebyr også for fritidsboliger.
Årsgebyret foreslås satt til kr. 300 inkl. mva.

Årsgebyret for boliger foreslås satt ned til kr. 500 inkl. mva. som utgjør 29%.
Dette pga. av at gebyrinntektene de siste årene har vært en god del høyere enn utgiftene.
Renovasjonsgebyr:
IRIS foreslår hvilke renovasjonsgebyr vi må ha. Alle kommunen tilknyttet IRIS har samme
gebyr.
Forslaget fra IRIS har vi ikke fått enda.
Vil bli lagt inn til kommunestyremøtet.
Det kommunale tillegget foreslås økt med kr 5 til kr 70.
Kaivederlag:
Foreslås ikke økt. Kaivederlag ble heller ikke økt i 2019.
Havne- og farvannsloven:
Satsene foreslås økt med rundt 3%.
Byggesaker:
Satsene foreslås økt med rundt 3%.
For å få selvkost på dette området må satsene økes med rundt 100%.
I forhold til Kostra-gruppe 12 ligger Meløy 23% lavere enn gjennomsnittet når det gjelder
gebyr for oppføring av enebolig. Også gruppe 12 kommunene supsidierer området kraftig.
Et mål bør være å komme opp på gjennomsnittlig gruppe 12 nivå i økonomiplanperioden.
Det foreslås derfor at byggesaksgebyrene økles med 10% i 2020.
Oppmåling:
Foreslås økt med 3%.
Andre satser:
Foreslås økt med mellom 1 og 3%.

Vurdering
Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til kommunale betalingssatser for 2019 godkjennes.

Vedlegg
Forslag til betalingssatser 2020

Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmann

Meløy kommune
FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020
Oppvekst
Skolefritidsordningen
SFO skoledager
Helårs SFO pr. mnd. 11 mnd.
Matpenger skoledager
Matpenger helårs
Barnehager
2 dager pr. uke 40% plass
3 dager pr. uke 60% plass

Sats 2019
2 180,00
2 630,00
205,00
270,00
Sats 2019
1 360,00
2 020,00

5 dager pr. uke
* Maxpris
Matpenger 2 dager pr. uke 40 % plass
Matpenger 3 dager pr. uke 60 % plass
Matpenger 5 dager pr. uke

Sats 2020
Endring
End. i %
2 250,00
70,00
3,21
2 700,00
70,00
2,66
210,00
5,00
2,44
280,00
10,00
3,70
Sats 2020 Endring
End. i %
1 400,00
40,00
2,94
2 080,00
60,00
2,97

3 040,00
190,00
285,00
475,00

3 135,00
195,00
295,00
490,00

Sats 2019
*
1 260,00
305,00
1 830,00
400,00
2 980,00
440,00
3 450,00
455,00

Sats 2020

95,00
5,00
10,00
15,00

3,13
2,63
3,51
3,16

Omsorg
Egenandeler *
Inntektsgruppe inntil 2G, pr. mnd.
Inntektsgruppe inntil 2G - 3G, pr. mnd.
Inntektsgruppe inntil 2G - 3G pr. time
Inntektsgruppe inntil 3G - 4G, pr. mnd.
Inntektsgruppe inntil 3G - 4G pr. time
Inntektsgruppe inntil 4G - 5G, pr. time
Inntektsgruppe inntil 4G - 5G pr. time
Inntektsgruppe over 5G pr. mnd.
Inntektsgruppe over 5 G pr. time

tak
tak
tak
tak

1 270,00
308,00
1 850,00
405,00
3 030,00
450,00
3 550,00
470,00

Endring
10,00
3,00
20,00
5,00
50,00
10,00
100,00
15,00

End. i %
0,79
0,98
1,09
1,25
1,68
2,27
2,90
3,30

(* Statlig fastsetting. Forslag statsbudsjettet 2020)

Salg
Matsalg/matombringing
Vask av klær
Leieinntekter
Trygghetsalarmer pr. mnd. inntekt over 2G
Motering trygghetsalarm
Brukerbetalinger
Korttidsopphold *
Dag- og nattopphold *
Dagsenter, utvikl. hemmede fritatt *

Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
100,00
100,00
150,00
150,00
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
180,00
185,00
5,00
2,78
800,00
800,00
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
165,00 *
85,00 *
-

(* Statlig fastsetting. Forslag statsbudsjettet 2020)

Samfunn
Kultur og folkehelse
Salg
Sats for arbeidsoppgaver i prosjekter
Billettintekter fritidsbad
Barn 3 - 16 år
Klippekort barn (12 ganger)

Sats 2019
490,00
Sats 2019
40,00
370,00

Sats 2020 Endring
End. i %
510,00
20,00
4,08
Sats 2020 Endring
End. i %
45,00
5,00
12,50
375,00
5,00
1,35
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FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020
Pensjoniser/studenter/elever v.g.
Klippekort pensj./stud./v.g skole (12 ganger)
Voksne
Klippekort voksne (12 ganger)
Familie 2+2
Klippekort familie (2+2) (12 ganger)
Tillegg pr. barn over 2
Meløy svømmeklubb pr. time
Leie lag/foreninger i åpningstiden pr. time
Inntil 25 personer pr.time
Over 25 pers. pr. time
Bibliotek
Purregebyr voksne 1. purring
Purregebyr voksne 2. purring
Purregebyr voksne 3. purring
Purregebyr barn 1. purring
Purregebyr voksne 1. purring
Purregebyr voksne 1. purring
Kulturskolen
Elevkontingent
Elevkontingent dans
Aspirantopplæring korps pr. halvår
Instrumentleie 1
Instrumentleie 2
Materiellavgift 1
Materiellutgift 2 Etter utlegg
Elevkontingen voksne
Leie lysanlegg inntil 3 dager
Idrettshall kulturhuset
Arr. frivillige med deltagere under 18 år
Deltagere over 18 år
Arr. i regi av andre
Øving/tilrettelegging pr. døgn
Trening deltagere under 18 år pr. time
Trening over 18 år pr. time
Trening private og off. instanser
Arrangement pr. time
Samfunnsdelen kulturhuset
Arrengement frivillige lag/ foreninger pr døgn
Arr. Prof./nær.liv pr. døgn inkl. kantine
Øvrige (private) pr. døgn
Øving/tilrigging pr. døgn
Fast øving pr. time
Møter pr. time
Kantine, døgnl. konfirmasj./dåp
Kantine bursdager m/mulighet til hall leie
Kantina pr. time

65,00
580,00
75,00
690,00
180,00
1 740,00
30,00
105,00
550,00
1 800,00
2 450,00
Sats 2019
25,00
50,00
75,00
15,00
30,00
45,00
Sats 2019
2 705,00
2 155,00
5 590,00
644,00
987,00
645,00
6 225,00
2 000,00
Sats 2019
1 793,00
3 177,00
6 355,00
758,00
125,00
230,00
364,00
302,00
Sats 2019
2 132,00
6 047,00
3 024,00
681,00
138,00
225,00
1 588,00
738,00
174,00

70,00
5,00
590,00
10,00
80,00
5,00
700,00
10,00
190,00
10,00
1 800,00
60,00
35,00
5,00
110,00
5,00
580,00
30,00
1 900,00
100,00
2 500,00
50,00
Sats 2020 Endring
25,00
50,00
75,00
15,00
30,00
45,00
Sats 2020 Endring
2 775,00
70,00
2 210,00
55,00
5 730,00
140,00
660,00
16,00
1 012,00
25,00
661,00
16,00
6 380,00
155,00
2 100,00
100,00
Sats 2020 Endring
1 800,00
7,00
3 275,00
98,00
6 500,00
145,00
760,00
2,00
125,00
235,00
5,00
375,00
11,00
310,00
8,00
Sats 2020 Endring
2 150,00
18,00
6 200,00
153,00
3 100,00
76,00
685,00
4,00
140,00
2,00
230,00
5,00
1 600,00
12,00
750,00
12,00
180,00
6,00

7,69
1,72
6,67
1,45
5,56
3,45
16,67
4,76
5,45
5,56
2,04
End. i %
End. i %
2,59
2,55
2,50
2,48
2,53
2,48
2,49
5,00
End. i %
0,39
3,08
2,28
0,26
2,17
3,02
2,65
End. i %
0,84
2,53
2,51
0,59
1,45
2,22
0,76
1,63
3,45
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FORSLAG TIL GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2020
Kulturhuset med idrettshall
Sats 2019
Hele huset lag/foreninger pr. døgn
4 059,00
Hele huset nær. liv etc. pr. døgn
8 302,00
Øving/tilrettelegging pr. døgn hele huset
1 291,00
Leie lydanlegg, pr. gang
523,00
Neverdal Samfunnshall
Sats 2019
Hall og vestibyle, intektsbringende arr.
1 911,00
Arr. i reg av profesjonelle/næringsliv
4 776,00
Arr. i regi av private
2 388,00
Barnebursdager
896,00
Kurs og seminar
292,00
Ekstra for teppeleie pr. arr.
1 194,00
Tilrigging/øving til arr.
476,00
Trening/øving barn/unge u/18 år pr. time
110,00
Trening/øving o/18 år pr. time
179,00
Trening private og off. instanser
308,00
Vestibyle til privat arr. pr. døgn
840,00
Neverdal skolekorps gratis leie.
Vestibyle gratis til lag/foreninger i fbm møter og lignende.

Sats 2020 Endring
End. i %
4 100,00
41,00
1,01
8 500,00
198,00
2,38
1 300,00
9,00
0,70
530,00
7,00
1,34
Sats 2020 Endring
End. i %
1 930,00
19,00
0,99
4 930,00
154,00
3,22
2 460,00
72,00
3,02
900,00
4,00
0,45
300,00
8,00
2,74
1 200,00
6,00
0,50
480,00
4,00
0,84
110,00
185,00
6,00
3,35
320,00
12,00
3,90
865,00
25,00
2,98

Eiendom og kommunalteknikk
Gebyr
Søknad om tillatelse handel fyrverkeri
Vann inkl. mav.
Leie vannmåler pr. år.
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr (kr/m³)
Uten vannmåler: 1 m² (brutto areal) = 1,2 m³
Fastsetting av kategorifaktor:
Bygningstype/forbruk:
Bolig
Hytte/fritidshus
Næringsbygg etc. < 300 m³/år
Næringsbygg etc. 301 - 900 m³/år
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m³/år
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m³/år
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m³/år
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m³/år
Næringsbygg etc. > 15.000 m³/år
Fylling av vanntanker over 10m³ pr. m³
Gebyr pr. fylling vanntanker
Tilknytning vann inkl. mva.
Tilkobling pr. m² (ikke bolig)
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m²
Avløp inkl. mva.
Abonnementsgebyr

Sats 2019
2 884,00
Sats 2019
220,00
1 435,72
24,35

Sats 2020 Endring
End. i %
3 000,00
116,00
4,02
Sats 2020 Endring
End. i %
227,00
7,00
3,18
2 439,00
1 003,28
69,88
19,48
-4,87
-20,00

Kat. faktor

Sats 2019
186,30
18 543,60

Sats 2019 Sats 2020
End. i %
Ab. gebyr
Ab. gebyr
1 435,72
2 439,00
69,88
1 435,72
2 439,00
69,88
1 435,72
2 439,00
69,88
4 307,16
7 317,00
69,88
10 050,04
17 073,00
69,88
Sats 2019 Sats 2020
End. i %
17 228,64
29 268,00
69,88
22 971,52
39 024,00
69,88
28 714,40
48 780,00
69,88
43 071,60
73 170,00
69,88
34,32
36,15
5,33
240,24
253,00
5,31
Sats 2020 Endring
End. i %
192,00
5,70
3,06
19 100,00
556,40
3,00

Sats 2019
1 156,80

Sats 2020 Endring
End. i %
1 114,00
-42,80
-3,70

1
1
1
3
7
Kat.faktor
12
16
20
30
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Forbruksgebyr (kr/m³)
Uten vannmåler: 1 m² (brutto areal) = 1,2 m³
Fastsetting av kategorifaktor:
Bygningstype/forbruk:
Bolig
Hytte/fritidshus
Næringsbygg etc. < 300 m³/år
Næringsbygg etc. 301 - 900 m³/år
Næringsbygg etc. 901 - 3.000 m³/år
Næringsbygg etc. 3.001 - 7.000 m³/år
Næringsbygg etc. 7.001 - 10.000 m³/år
Næringsbygg etc. 10.001 - 15.000 m³/år
Næringsbygg etc. > 15.000 m³/år
Tilknytning avløp inkl. mva.
Tilkobling pr. m² (ikke bolig)
Tilkoblingsavg. minsteavg < 150m²
Slam inkl. mva.
Avgift pr. år pr. boenhet
Avgift pr. år fritidsbolig
Ekstra slamtømming
Feiing inkl. mva
Årsavgift feiing og tilsyn boliger
Årsavgift feiing og tilsyn fritidsboliger
Fjerning blanksot (bestilles)
Betaling medgått tid pr. time
Husholdningsgebyr eks. mva.
Kommunalt tillegg
Grunngebyr
80 liter
130 liter
190 liter
240 liter
350 liter
500 liter
Husholdningsgebyr eks. mva.
660 liter
750 liter
Pr. m³ i container
Levering pr. 100 L sekk i tillegg, gul sekk
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant
Grovavfallsruter pr. tonn

Husholdningsgebyr eks. mva.
Fradrag ved hjemmekompostering

Feriehenting
Bytting av dunk
Utslippstillatelse
Behandlingsgebyr

27,28

28,75

1,47

Sats 2019
Ab. gebyr
1
1 156,80
1
1 156,80
1
1 156,80
3
3 470,40
7
8 097,60
12
13 881,60
16
18 508,80
20
23 136,00
30
34 704,00
Sats 2019 Sats 2020
201,08
207,10
20 083,00 20 680,00
Sats 2019 Sats 2020
1 400,00
1 680,00
700,00
840,00
1 720,00
1 800,00
Sats 2019 Sats 2020
703,80
500,00
300,00
703,80
730,00
828,00
853,00
Sats 2019 Sats 2020
65,00
70,00
2 103,00
2 103,00
2 354,00
2 653,00
2 902,00
4 213,00
5 757,00
Sats 2019 Sats 2020
7 584,00
8 610,00
11 915,00
78,00
1 051,00
3 522,00
Sats 2019 Sats 2020
276,00
63,00
201,00
Sats 2019 Sats 2020
2 008,50
2 070,00

Sats 2020
Ab. gebyr
1 114,00
1 114,00
1 114,00
3 342,00
7 798,00
13 368,00
17 824,00
22 280,00
33 420,00
Endring
6,02
597,00
Endring
280,00
140,00
80,00
Endring
-203,80
300,00
26,20
25,00
Endring
5,00
-2 103,00
-2 103,00
-2 354,00
-2 653,00
-2 902,00
-4 213,00
-5 757,00
Endring
-7 584,00
-8 610,00
-11 915,00
-78,00
-1 051,00
-3 522,00
Endring
-276,00
-63,00
-201,00
Endring
61,50

Kat. faktor

5,39
End. i %
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
End. i %
2,99
2,97
End. i %
20,00
20,00
4,65
End. i %
-28,96
3,72
3,02
End. i %
7,69
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
End. i %
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
End. i %
-100,00
-100,00
-100,00
End. i %
3,06
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Utleie komm. tjenester inkl. mva.
Utstyr pr. time utleie
Rigg
Tilkjøring
Mannskap i arbeidstiden pr. time
Mannskap utenom ordinær arb. tid pr. time
Leie tyngre kjøretøy pr. time
Varevederlag over kai eks. mva.
Stykkgods pr. tonn
Trelast, bygningsmoduler 1m³=0,5 tonn
Tømmer 1m³=0,5 tonn
Metal, kjøretøy og annet tunggods
Stein- og sementbaserte byggevarer
Diverse m³-basert last 1m³=0,5 tonn
Sand, singel, grus, asfalt 1m³=1,5 tonn
Minstepris alle varer pr. kolli
Container med last pr. 10 fots lengde

Sats 2019 Sats 2020
338,87
350,00
594,31
610,00
231,75
240,00
504,70
520,00
841,51
870,00
657,14
680,00
Sats 2019 Sats 2020
30,00
30,00
30,00
30,00
12,00
12,00
25,00
25,00
14,00
14,00
30,00
30,00
10,00
10,00
60,00
60,00
170,00
170,00
Lagring på kai eller tilliggende areal pr. m² pr. døgn
5,00
5,00
Kaivederlag eks. mva.
Sats 2019 Sats 2020
For de første 300 BT
0,70
0,70
For de neste 300 BT
0,60
0,60
For de neste 600 BT
0,35
0,35
For de neste 1800 BT
0,25
0,25
Over 3000
0,20
0,20
Rutegående passasjerbåt kr. xxx enkeltanløp, kr. xxx pr. døgn
Havne og farvannsloven
Sats 2019 Sats 2020
Tiltaksklasse 1
1 751,00
1 800,00
Tiltaksklasse 2
3 502,00
3 600,00
Tiltaksklasse 3
7 004,00
7 210,00

Endring
11,13
15,69
8,25
15,30
28,49
22,86
Endring
Endring
Endring
50,00
100,00
210,00

End. i %
3,28
2,64
3,56
3,03
3,39
3,48
End. i %
End. i %
End. i %
2,86
2,86
3,00

Plan og utvikling
Byggesaker
Eneboliger 11 - 100 m²
Eneboliger 101 - 150 m²
Eneboliger 151 - 200 m²
Eneboliger 201+ m²
1-roms leiligheter
2-roms leiligheter
3-roms leiligheter
4-roms leiligheter
Større leiligheter
Andre nybygg, tillbyg 0 - 15 m²
Andre nybygg, tillbyg 16 - 50 m²
Andre nybygg, tillbyg 51 - 100 m²
Andre nybygg, tillbyg 101 - 200 m²
Andre nybygg, tillbyg 201 - 400 m²
Andre nybygg, tillbyg 401 - 700 m²
Andre nybygg, tillbyg 701 - 1000 m²

Sats 2019
5 201,50
7 261,50
9 167,00
10 918,00
2 678,00
3 656,50
4 841,00
6 798,00
8 240,00
937,30
2 214,50
3 708,00
5 562,00
8 343,00
11 072,50
16 583,00

Sats 2020 Endring
End. i %
5 720,00
518,50
9,97
7 990,00
728,50
10,03
10 080,00
913,00
9,96
12 020,00
1 102,00
10,09
2 945,00
267,00
9,97
4 025,00
368,50
10,08
5 325,00
484,00
10,00
7 480,00
682,00
10,03
9 065,00
825,00
10,01
1 032,00
94,70
10,10
2 436,00
221,50
10,00
4 080,00
372,00
10,03
6 120,00
558,00
10,03
9 180,00
837,00
10,03
12 190,00
1 117,50
10,09
18 250,00
1 667,00
10,05
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7 364,50
Andre konstruksjoner og anlegg
1 957,00
Tiltak knyttet til pipe/ildsted
494,40
Tiltak uten ansvarsrett med oppdatering av kart 1 957,00
Tiltak uten ansvarsrett uten oppdatering av kart
937,30
Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger
1 450,00
Ansvarsrettv etter SAK 10 § 11-4, 6. ledd
1 450,00
Utstedelse av midlertidig brukstillatelse
1 240,00
Oppmåling
Sats 2019
Plassering bolighus 0 - 50 m²
1 236,00
Plassering bolighus 51 - 400 m²
1 957,00
Plassering bolighus 401 - 800 m²
2 935,50
Plassering bolighus 801 - 1000 m²
4 377,50
Plassering bolighus 1000+ m²
4 686,50
Plassering hytter
1 236,00
Plassering naust, garasjer, elskap
1 236,00
Behandling av delingssaker
Sats 2019
Behandling av delingssaker
1 802,50
Behandling av delingssaker ekstra pr arealenhet
576,80
Jordlovsbehandling
2 000,00
Behandling arealoverføring/grensejustering
1 236,00
Arbeid etter matrikkelloven
Sats 2019
Tinglysingsgebyr
525,00
Oppretting av matrikkelenhet 0 - 500 m²
16 171,00
Oppretting av matrikkelenhet 501 - 2000 m²
22 608,50
Oppretting av matrikkelenhet 2001+ m² per påbegynt 1000 m²2 575,00
Maksbeløp
53 045,00
Matrikulering av umatrikulert grunn 0 - 500 m²
Matrikulering av umatrikulert grunn 501 - 2000 m²
Matrikulering av umatrikulert grunn 2001+ m² per påbegynt 1000 m²Arbeid etter matrikkelloven
Sats 2019
Utearel på eierseksjon 0 - 50 m²
7 570,00
Utearel på eierseksjon 51 - 250 m²
10 763,50
Utearel på eierseksjon 251 - 2000 m²
16 171,00
Utearel på eierseksjon 2001+ m² per påbegynt 1000 m²
2 575,00
Oppretting av anleggseiendom 0 - 2000 m³
32 599,50
Oppretting av anleggseiendom 2001+ m³ per påbegynt 1000 m³
4 326,00
Uten fullført oppmålingsforretning
7 570,50
Grensejustering 0 - 250 m²
6 489,00
Grensejustering 251 - 500 m²
10 815,00
Justering anleggseiendom 0 - 250 m³
16 171,00
Arbeid etter matrikkelloven
Sats 2019
Justering anleggseiendom 251 - 1000 m³
21 527,00
Arealoverføring 0 - 250 m²
6 489,00
Arealoverføring 251 - 500 m²
10 815,00
Arealoverføring 501+ m² per påbegynt 500 m²
1 339,00
Overføring anleggseiendom 0 - 250 m³
16 171,00
Andre nybygg, tillbyg 1001+ m² per påbegynt 500 m²

8 100,00
735,50
9,99
2 154,00
197,00
10,07
544,00
49,60
10,03
2 154,00
197,00
10,07
1 032,00
94,70
10,10
1 595,00
145,00
10,00
1 595,00
145,00
10,00
1 365,00
125,00
10,08
Sats 2020 Endring
End. I %
1 280,00
44,00
3,56
2 020,00
63,00
3,22
3 030,00
94,50
3,22
4 510,00
132,50
3,03
4 830,00
143,50
3,06
1 280,00
44,00
3,56
1 280,00
44,00
3,56
Sats 2020 Endring
End. i %
1 850,00
47,50
2,64
600,00
23,20
4,02
2 000,00
1 280,00
44,00
3,56
Sats 2020 Endring
End. i %
Fastsettes av staten
staten
16 300,00
129,00
0,80
22 800,00
191,50
0,85
2 600,00
25,00
0,97
53 500,00
455,00
0,86

Sats 2020 Endring
End. i %
7 640,00
70,00
0,92
10 860,00
96,50
0,90
16 320,00
149,00
0,92
2 600,00
25,00
0,97
32 900,00
300,50
0,92
4 365,00
39,00
0,90
7 640,00
69,50
0,92
6 550,00
61,00
0,94
10 920,00
105,00
0,97
16 330,00
159,00
0,98
Sats 2020 Endring
End. i %
21 740,00
213,00
0,99
6 550,00
61,00
0,94
10 920,00
105,00
0,97
1 352,00
13,00
0,97
16 320,00
149,00
0,92
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Overføring anleggseiendom 251 - 500 m³

21 527,00 21 740,00
213,00
0,99
Overføring anleggseiendom 501+ m³ per påbegynt 500 m³ 1 339,00
1 352,00
13,00
0,97
Klarlegging med eks målebrev - inntil 2 pkt
4 326,00
4 365,00
39,00
0,90
Klarlegging med eks målebrev - pr ekstra pkt
545,90
551,00
5,10
0,93
Klarlegging uten eks målebrev - inntil 2 pkt
8 652,00
8 730,00
78,00
0,90
Klarlegging uten eks målebrev - pr ekstra pkt
1 081,50
1 092,00
10,50
0,97
Matrikkelbrev inntil 10 sider
329,60
332,60
3,00
0,91
Matrikkelbrev over 10 sider
648,90
655,00
6,10
0,94
Kart
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
Byggekart 0 - 500 m²
490,00
510,00
20,00
4,08
Byggekart 501 - 2000 m²
970,00
1 000,00
30,00
3,09
Byggekart 2001+ m²
1 490,00
1 540,00
50,00
3,36
Tradisjonelle kart - A2
300,00
310,00
10,00
3,33
Tradisjonelle kart - hele kartblad
380,00
390,00
10,00
2,63
Innhenting eiendomsopplysninger
650,00
670,00
20,00
3,08
Reguleringsplaner
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
Mindre endringer av reguleringsplan
7 210,00
7 430,00
220,00
3,05
Reguleringsspørsmål forelagt kommunestyret, se PBLs § 12-11 3090
3 180,00
90,00
2,91
Område-/detaljreguleringsplaner - enkel plan
25 750,00 26 520,00
773,00
3,00
Område-/detaljreguleringsplaner - sammensatt plan
36 050,00 37 130,00
1 080,00
3,00
Område-/detaljreguleringsplaner - komplisert plan
51 500,00 53 050,00
1 550,00
3,01
Oppstartsanonsen
6 180,00
6 370,00
190,00
3,07
Dispensasjon
Dispensasjon enkelt sak av administrasjon
Dispensasjon sammensatt sak som behandles adm

Dispensasjon enkelt sak politisk
Dispensasjon sammensatt sak som behandles politisk

Refusjonssaker
1-5 parter
6-10 parter
11-20 parter
21-40 parter
41+ parter
Kommunalgrunn
Søknad om kjøp av kommunal grunn
Søkn. kjøp komm. grunn - pol. behandling tillegg
Opsjonsavtaler
Utleie av kommunalt areal til rigg etc. m² pr. mnd.

Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
2 060,00
2 120,00
60,00
2,91
4 120,00
4 240,00
120,00
2,91
6 180,00
6 370,00
190,00
3,07
12 360,00 12 730,00
370,00
2,99
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
10 150,00 10 450,00
300,00
2,96
15 710,00 16 180,00
470,00
2,99
24 200,00 24 930,00
730,00
3,02
33 890,00 34 910,00
1 020,00
3,01
43 620,00 44 930,00
1 310,00
3,00
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
1 000,00
1 030,00
30,00
3,00
1 000,00
1 030,00
30,00
3,00
5 000,00
5 150,00
150,00
3,00
90,00
95,00
5,00
3,00

Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst må kjøper
i sin helhet betale.
Felles
Sats 2019 Sats 2020 Endring
End. i %
Timesatser arkitekt/ingeniør/bestyrer
820
845
25
3,00
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eva Stokvik/Adelheid Buschmann Kristiansen
19/966

Arkiv: 124

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for
perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med
økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift vedlegg 1, 2 og 3.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
 Netto driftsresultat 2 %
 Disposisjonsfond 8 %
 Andel lånegjeld 75 %
4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr.
tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Meløy kommune
Sum utgifter
780 107 494
692 654 710
758 687 577
773 568 561
774 304 661
775 539 461
Sum inntekter
-780 107 451 -692 654 710 -758 687 577 -773 568 561 -774 304 661 -775 539 461
Sum netto utgift
43
0
0
0
0
0
Sentraladministrasjon
Sum utgifter
50 994 157
50 643 658
57 879 488
55 935 540
54 601 562
51 725 165
Sum inntekter
-4 563 075
-3 542 000
-4 533 816
-3 935 800
-3 700 900
-3 179 700
Sum netto utgift
46 431 082
47 101 658
53 345 672
51 999 740
50 900 662
48 545 465
Oppvekst
Sum utgifter
220 859 027
196 715 035
201 299 616
197 309 049
195 809 049
195 809 049
Sum inntekter
-60 596 704
-44 897 495
-39 796 553
-39 796 553
-39 796 553
-39 796 553
Sum netto utgift
160 262 323
151 817 540
161 503 063
157 512 496
156 012 496
156 012 496
Helse og omsorg
Sum utgifter
278 699 203
263 530 271
280 021 900
279 713 750
279 133 750
279 186 300
Sum inntekter
-74 944 596
-28 352 747
-29 626 890
-29 326 890
-28 826 890
-28 826 890
Sum netto utgift
203 754 607
235 177 524
250 395 010
250 386 860
250 306 860
250 359 410
Teknisk
Sum utgifter
45 667 284
45 082 567
46 801 265
46 251 265
46 349 267
46 349 267
Sum inntekter
-33 505 587
-29 234 968
-30 916 818
-31 985 818
-33 538 818
-35 378 818
Sum netto utgift
12 161 697
15 847 599
15 884 447
14 265 447
12 810 449
10 970 449
Eiendom
Sum utgifter
38 702 287
37 497 680
40 307 512
40 307 512
40 307 512
40 307 512
Sum inntekter
-15 815 530
-11 605 000
-12 440 000
-12 440 000
-12 440 000
-12 440 000
Sum netto utgift
22 886 757
25 892 680
27 867 512
27 867 512
27 867 512
27 867 512
Interkommunalt og offentlig samarbeid
Sum utgifter
3 593 229
3 561 000
3 835 000
3 835 000
3 835 000
3 835 000
Sum inntekter
-1 425 716
-1 211 000
-1 543 000
-1 543 000
-1 543 000
-1 543 000
Sum netto utgift
2 167 513
2 350 000
2 292 000
2 292 000
2 292 000
2 292 000
Fellesområder
Sum utgifter
141 592 307
95 624 499
128 542 796
150 216 445
154 268 521
158 327 168
Sum inntekter
-589 256 243 -573 811 500 -639 830 500 -654 540 500 -654 458 500 -654 374 500
Sum netto utgift -447 663 936 -478 187 001 -511 287 704 -504 324 055 -500 189 979 -496 047 332

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen
nedenfor.

Ansvar
12202
12319
30100
42223
42224
42226
42227
42914
43407
43408
43440
48117
48213
48215
48303
48307

Ansvar
46155
46156
46157
46158
46159
46160
48309
48310
48311
48312
48313
48314

Investeringsprosjekter
Egenkapitaltilskudd KLP
Bredbånd
Velferdsteknologi
Ombygging gamle Ørnes sykehjem
Vall omsorgssenter - ombygging - renovering
Miniboliger
Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak
Energibesparende tiltak formålsbygg
Grunnerverv Galtneset
Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå
Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes
Veiutbygging
Gang og sykkelvei Halsa
Stia - etablere gangvei
Grunnerverv Kilvik
Utskifting bilparken

Budsjett
2020
2 100 000
2 500 000
2 000 000
500 000
500 000
6 000 000
2 500 000
500 000
1 000 000
350 000
2 000 000
5 125 000
17 000 000
500 000
1 000 000
650 000

Budsjett
2021
2 100 000
0
2 000 000
20 000 000
30 000 000
0
0
1 000 000
0
0
0
0
0
300 000
0
700 000

Budsjett
2022
2 100 000
0
2 000 000
0
0
0
0
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0

Budsjett
2023
2 100 000
0
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sum investeringsutgifter

44 225 000

56 100 000

5 100 000

4 100 000

Finansiering:
Disposisjonsfond
Momskompensasjon
Lån
Sum finansiering

6 700 000
7 725 000
29 800 000
44 225 000

14 300 000
10 900 000
30 900 000
56 100 000

2 100 000
600 000
2 400 000
5 100 000

2 100 000
400 000
1 600 000
4 100 000

Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/
oppmåling
Ny sjøledning Ørnes - Reipå
Høydebasseng Reipå
Høydebasseng Spilderdalen
Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen
Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik
Utredning ny vannkilde Halsa Vassdal
Arbeidsbåt kommunalteknisk
Ny bil oppmåling
GPS utstyr oppmåling
Brøyteskjær
Ny hjullaster
Krokløftbil Sørbygda
Sum investeringsutgifter - Selvkost

Budsjett
2020
1 000 000
1 225 000
2 100 000
7 750 000
1 075 000
350 000
1 000 000
400 000
350 000
200 000
0
0
15 450 000

Budsjett
2021
1 000 000
1 225 000
2 100 000
7 750 000
1 075 000
0
0
0
0
0
1 500 000
1 000 000
15 650 000

Budsjett
2022
1 000 000
1 225 000
2 100 000
7 750 000
1 075 000
0
0
0
0
0
0
0
13 150 000

Budsjett
2023
1 000 000
1 225 000
2 100 000
7 750 000
1 075 000
0
0
0
0
0
0
0
13 150 000

Finansiering:
Lån
Sum finansiering - Selvkost

15 450 000
15 450 000

15 650 000
15 650 000

13 150 000
13 150 000

13 150 000
13 150 000

Startlån - lån til videre utlån

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Totalt låneopptak inklusive Startlån

53 250 000 54 550 000 23 550 000 22 750 000

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr
45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i
tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på

byggelån belastes det enkelte prosjekt.
7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på
kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen
utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av
særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3
første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende
oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på
et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget
skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye
verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke
skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019
blir ansett som næringseiendom.
For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut
eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra
og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var
omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf.
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. §
11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal
være 7 promille»
Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster
fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år
2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring
gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på
kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag
mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet
kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk
og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge
departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må
basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger
til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000
kun blir kompensert 90 %.

Saksutredning
Økonomisk bærekraft
I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 innføres økonomisk
bærekraft som et av tre satsingsområder i Utviklingsprogram Meløy 2019-2024–
bærekraftig samfunns- og stedsutvikling.
Økonomisk bærekraft handler om å styrke Meløy kommunes økonomiske framtid gjennom
helhetlig økonomistyring og digitalisering. Økonomisk bærekraft forutsetter en
kunnskapsbasert tilnærming og metoder for å synligjøre mulighetsrom i økonomien til å
bevege seg mot et sett av handlingsregler.
I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 presenteres
sammenligningstall fra inntektsmodellen og KOSTRAtall fra gruppe 12 og gruppe 11.
Gjennom å sammenligne med andre kommuner og presentere handlingsregler for
økonomisk bærekraft presenteres et utgangspunkt for en felles forståelse for hvordan
kommunens økonomiske situasjon er og hvordan den kan utvikle seg i planperioden.
Hensikten er å skape en felles plattform for å fortsette det igangsatte arbeidet med å
tilpasse utgifter i forhold til inntektene. En god økonomistyring vil være avgjørende for å få
til investeringer i velferdstjenester, samfunns- og næringsutvikling.
Innføring av handlingsregler
I økonomiplan 2019-2022 ble det i desember 2018 vedtatt to handlingsregler for perioden.
Dette var et nedtrekk på 15 millioner i drift fra 2021, samt at konsesjonskraft inntekt utover
26 øre avsettes til disposisjonsfond, innarbeides i mål for kommunens økonomi.
Disse to handlingsreglene videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2020-2023.
Det foreslås i tillegg handlingsregler for økonomisk bærekraft med måltall for netto
driftsresultat, disposisjonsfond og andel lånegjeld, jamfør punkt 3 i forslag til vedtak. Dette
er i tråd med bestemmelsene i ny kommunelov om at kommunestyret skal vedta finansielle
måltall. I løpet av planperioden skal det arbeides med konkrete tiltak for å nå målene og

skape et økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Meløysamfunnet til beste for de som
bor, arbeider og besøker oss.
I gjeldende budsjett for 2019, samt rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan
2020- 2023 legges følgende utvikling for handlingsreglene til grunn, forutsatt nedtrekk drift
på kr. 15 mill. fra 2021, samt at inntekt utover 26 øre avsettes til disposisjonsfond.
År
Netto driftsresultat
Disposisjonsfond
Andel lånegjeld

2019
2,70 %
7,17 %
59,40 %

2020
1,20 %
6,54 %
59,80 %

2021
1,80 %
5,61 %
80,66 %

2022
2,40 %
7,01 %
77,15 %

2023
2,90 %
8,92 %
75,10 %

2021
12847
40 489
582 469

2022
16739
50 705
557 823

2023
20 459
64 640
543 969

I 1000
År
Netto driftsresultat
Disposisjonsfond
Andel lånegjeld

2019
18 160
47 836
396 237

2020
8 066
46 190
422 136

Dersom forutsetningene i fremlagte budsjett innfris og at det i perioden vedtas tiltak som vil
omstille og redusere drift vil Meløy kommune ha økonomisk bærekraft i utgangen av
økonomiplan perioden.
Fondsoversikt Meløy kommune
I handlingsregelen, som beskrives ovenfor, for økonomisk bærekraft er det sum
disposisjonsfond som brukes.
I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslås en deling i to
fond for praktiske formål.
For å tydeliggjøre bruk av fond gjennom økonomiplanperioden foreslår rådmannen å innføre
en todeling av disposisjonsfond til disposisjonsfond drift og utvikling og disposisjonsfond
næringsstøtte og utvikling. Det følger og av handlingsreglene som er vedtatt i gjeldende
økonomiplan. I planperioden vil det vurderes om det er hensiktsmessig å rapportere
særskilt på disposisjonsfond premieavvik for å tydeliggjøre utvikling i pensjonsforpliktelsene
i og med at pensjonsforpliktelser kan ha stor betydning for økonomisk bærekraft.
Bundne fond videreføres slik de er i dag.
Historisk utvikling og status pr oktober 2019.
År

2015

2016

2017

2018

2019

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Bundne
investeringsfond
Ubundne
investeringsfond

16 565
34 482

11 248
26 822

9 479
24 527

26 276
30 559

41 844
30 149

1 052

2 810

1 946

4 291

4 291

17 533

1 391

890

1 322

1 322

Næringsfond II
30 GWH

14 874
845

11 665
0

11 598
992

13 028
1 625

13 001
1 625

Næringsfond II avsettes fra konsesjonsavgift og er et bundet fond fordi det har formål
knyttet til næringsutvikling og infrastruktur.
30 GWH – inngår i disposisjonsfond, avsettes fra netto driftsresultat og er et ubundet fond.
Konsekvensjustert budsjett
I kommunestyre i juni 2019, sak 37/19, ble følgende vedtak gjort:
Med bakgrunn i saksutredelsen under og evalueringen av budsjettprosessen for 2019,
vedtar Meløy kommunestyre å endre metode for budsjett- og økonomiplanprosess for
perioden 2020 – 2023 fra rammebudsjettering til konsekvensjustert budsjett.
Meløy kommune har gjennom mange år brukt rammebudsjettering som budsjettmetode
Det vil si at en tar utgangspunkt i inneværende års driftsramme vedtatt i budsjett og
økonomiplan for hvert tjenesteområde og justerer denne for kjente og vedtatte endringer
gjennom året. Etter dette er det opp til hvert enkelt tjenesteområde å finne løsninger for
driften innenfor den tildelte rammen.
Det er særlig to forhold ved rammebudsjettering som er årsaken til at rådmannen la frem
forslag til endret budsjettform i juni. For det første vil rammebudsjettering over år kunne
medføre store forskjeller innad i tjenesteområdene mellom de enkelte enhetene. Det gir
igjen utslag i ulike tilbud og kvalitet til innbyggere, eksempelvis på skoleområdet. For det
andre er det vanskeligere å ta høyde for endringer i eksempelvis demografi i
budsjettarbeidet i og med at man viderefører rammer fra tidligere år basert på en annen
demografi som grunnlag for inntektene til kommunen.
Dersom vi skal lykkes med utvikling av økonomisk bærekraft og en helhetlig økonomistyring
er det avgjørende at det utvikles et sterkere felles ansvar for de endringene og
utfordringene vi ser. Dette gjelder særlig å forstå hvordan den demografiske utviklingen
som er i de fleste kommunene i Norge påvirker det økonomiske handlingsrommet og vår
omstillingskraft. I Meløy, som andre steder, fødes det færre barn, innvandringen har
bremset opp og vi står ovenfor det man kan kalle en sølvgrå vekst.
Ved å benytte konsekvensjustert budsjett framskrives dagens drift ut fra kjente og vedtatte
endringer i driften på hvert enkelt tjenesteområde i kommunen. Erfaringene fra innføring av
denne metoden i Meløy viser at det er behov for økt kompetanse blant ledere, både i de
verktøyene som benyttes, samt hvordan endringer i demografi skal innarbeides i de
økonomiske forutsetningene for drift. Derfor foreslås det å igangsette et lederprogram og
det vil i løpet av 2020 innføres lederavtaler på alle nivå.
I årets budsjettprosess er det også innført bruk av tiltaksmodul i verktøyet Arena. En egen
tiltaksmodul gir rådmann og politikere oversikt over alle forslag til endringer i prioriteringer i
budsjettet og økonomiplanen. I tiltaksmodulen skal alle nye tiltak legges inn som ikke er
mulig å håndtere innenfor eget budsjett gjennom året. Erfaringene fra årets budsjettprosess
viser at det er stor forskjell i hvordan lederne klarer å gjøre justeringer innad i egne budsjett,
som igjen gir svært forskjellige utslag i bruk av tiltaksmodellen. Det er i seg selv en indikator

på at rammebudsjetteringen som er brukt har skapt skjevheter i fordelingen av økonomiske
rammer mellom enhetene.
Gjennom arbeidet med konsekvensjustert budsjett og tiltak, ender en til slutt opp med en
budsjettramme for de ulike tjenesteområdene. Ved å benytte konsekvensjustert budsjett
som metode mener rådmannen at Meløy kommune vil komme frem til mer riktige og
realistiske budsjett for de ulike tjenesteområdene etter hvert som kompetansen øker blant
lederne.
Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 etter denne metoden
legges frem til politiske behandling med oversikt over økonomiske hovedtall pr.
tjenesteområde som det presenteres i punkt 4 i forslag til vedtak.

Foreslåtte driftstiltak
I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 foreslås driftstiltak som
gjengitt i tabellen nedenfor. Tiltakene slik de er foreslått er innarbeidet i den økonomiske
oversikten pr tjenesteområde som foreslås vedtatt i punkt 4 i forslag til vedtak. Dette er og
en endring i forhold til tidligere bruk av rammebudsjett der det i driftsoversikten
presenteres hvordan tiltakene enten øker eller reduserer rammen, og er også en følge av
innføring av konsekvensjustert budsjett.
Når budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er vedtatt og det eventuelt er kommet
endringer og/eller tiltak utover de rådmannen presenterer fra kommunestyret vil
tiltaksoversikten bli oppdatert og tiltak innarbeides i den økonomiske oversikten pr.
tjenesteområde slik at det fordeles til tjenesteområdenes budsjetter.
Innføring av konsekvensjustert budsjett og vurderingene som er redegjort for ovenfor blir
tydelige i denne oversikten. Første versjon av konsekvensjustert budsjett viste at
kompetansen på bruk av tiltaksmodul og konsekvensjustert budsjett er svak i
organisasjonen og må bedres. Budsjettarbeidet ble dermed preget av klargjøring av
forskjellen mellom konsekvensjustert budsjett og rammebudsjett og omfattende
gjennomganger av tjenesteområdene for å kunne levere et budsjett i balanse.
Oversikten over foreslåtte driftstiltak viser at det er store forskjeller i kompetanse og
mulighetene de ulike enhetene har til å gjennomføre endringer i eget budsjett gjennom
året.
Nedenfor redegjøres for bakgrunnen for noen av de tiltak som presenteres i rådmannens
forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2019-2023.
I Utviklingsprogram Meløy 2019-2024 – en bærekraftig samfunns- og stedsutvikling er i
tillegg til økonomisk bærekraft, sosial bærekraft et satsingsområde. Sosial bærekraft
handler om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtes og trives.
Eksempelvis er det å utvikle riktige tjenester til lavest kostnad gjennom arbeidet med
kommunedelplan for helse, omsorg og velferd viktig for både sosial bærekraft og økonomisk

bærekraft. Videre er det å fortsette arbeidet med en næringsvennlig kommune gjennom
strategisk næringsplan eksempler på arbeid med sosial bærekraft.
Når det gjelder Meløy som bo- og arbeidssted er en satsing på stedsutvikling i hele Meløy et
foreslått satsingsområde i prioriteringen av nye tiltak på drift. Meløy er summen av 10
bygder/tettsteder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted.
Stedsutvikling i alle 10 bygdene og kommunikasjonen mellom bygdene og inn til
kommunesenteret vil ha stor betydning for om vi lykkes med satsingsområdet sosial
bærekraft.
I kommunestyrets vedtak i sak 3/19 i februar ble det vedtatt å oppette en stilling i
rådmannens stab. I første omgang foreslår rådmannen å oppette et engasjement i 50% som
prosjektleder for Bygdeutvikling – Sammen for meløy. Prosjektet har som målsetting å
styrke hver bygd/tettsteds identitet, bistå i konkrete utviklingsprosjekter igangsatt i
bygdene/tettstedene, samt lage et kunnskapsgrunnlag til bruk i arbeidet med revidering av
samfunnsdel og arealdel i denne planperioden. Det er særlig arbeidet med de 9 andre
bygdene som skal prioriteres i dette prosjektet i og med at rapport fra parallelloppdraget vil
gi et kunnskapsgrunnlag til arbeidet med utvikling av kommunesenteret Ørnes.
Programbeskrivelsen for parallelloppdraget som er igangsatt, samt tilbakemeldingene fra
grendelag og innbyggere både gjennom Meløy tettpå og alle møtene i forkant av arbeidet
med prosjektet Vi bygger Kystbyen Ørnes sammen – for Meløy, har forsterket rådmannens
utgangspunkt for saken i februar og behov for å styrke kompetansen i arbeidet med
stedsutvikling. Finansiering av denne stillingen er i første omgang foreslått ved bruk av
resterende fondsmidler som ble vedtatt i saken i februar 2019. Erfaringene fra arbeidet vil
bli tatt med inn i neste budsjettprosess for å vurdere videreføring av engasjement og
overgang til permanent stilling på 100%.
De er flere aktører som bidrar til sosial bærekraft som trenger bedre lokaler. Det er blant
annet frivillighetssentralen og tilflytterkontoret. Videre har det fremkommet som en tydelig
forventing til Ørnes fra grendelagene, særlig i fra sør-bygda og øyene at det er behov for
møtesteder som er åpne og tilgjengelige når de kommer til kommunesenteret. Aktører i
reiselivsnæringen har etterspurt bedre informasjon om de mange mulighetene som finnes i
Meløy, og flere har påpekt betydningen av å ha møtesteder til ulike tider på døgnet.
I arbeidet i Meløy tettpå og i strategisk næringsplan har behovet for lokaler til
stedsavhengige arbeidsplasser og arenaer for utvikling av gründerskap utover industrien
blitt fremhevet. Og ikke minst har ungdommene både gjennom medvirkningsprosesser og
via ungdomsrådet uttrykt sterkt behov for møteplasser både på Ørnes og i de øvrige
bygdene. Eldrerådet har og uttrykt behov for nytt møtested etter at deres lokaler måtte
vike plassen for nye Meløy helse og velferdssenter.
Derfor foreslår rådmannen å leie tidligere sparebankbygget og utvikle konsepter for
hvordan dette lokalet kan bli et flerbrukshus med ulike funksjoner som kan dekke behov og
skape sosial bærekraft for innbyggerne, besøkende, lag og foreninger, ulike
tjenesteområder i kommunen og privat næringsliv.
Finansiering av Tilskudd til bygdeutvikling tatt inn i forslaget fra rådmannen. Dette ble også
vedtatt i sak 3/19 og fulgt opp med retningslinjer og tildeling av midler for 2019.
Erfaringene fra innkomne søknader og dialogen med grendelag, trivselspatrulje, samt lag og
foreninger viser at det er et svært positivt tiltak.

En satsing på å få flere flyktninger integrert i arbeid. Veileder – arbeidsrettet oppfølging av
flyktninger. Stillingen innebærer i hovedsak arbeidsrettet oppfølging av flyktninger de 5
første årene etter bosetting, og er et samarbeid mellom Kunnskap og inkludering (tidligere
flyktningetjenesten og voksenopplæringen) og NAV. Finansieringen er foreslått gjennom å
bruke en del av integreringstilskuddet fra IMDI til en stilling som kan bidra til å løfte denne
gruppen ut av livsoppholdsytelse og ut i selvforsørgelse. Imidlertid er dette et tiltak som
forventes å redusere utgifter til livsopphold og derfor en viktig satsing i arbeidet med både
sosial og økonomisk bærekraft. Tjenestene oppfatter det som hensiktsmessig at tiltaket
lyses ut som en prosjektstilling over 2 år, slik at det kan evalueres før eventuell videreføring.
Sosial bærekraft handler om både små og større tiltak. Derfor foreslår rådmannen også
opprettelse av en pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune. Det er gjort
forsøk i høst der tidligere ansatte er invitert inn og på pensjonistvilkår bistår med
gjennomføring av folkemøter og andre større arrangementer. Det har vært en svært positiv
erfaring og foreslås derfor som et tiltak i drift.
Utvikling av nye næringsområder er en viktig satsing i Meløy kommune og det foreslås
arbeid med både Kilvika og Galtneset i perioden. Dette er driftstiltak som må sees i
sammenheng med investeringstiltak foreslått i punkt 5 i forslag til vedtak.
Prosjektet bærekraftig areal og transportplanlegging er finansiering av egenandel i
forbindelse med mottatt tilskudd til økt kompetanse på bærekraftig areal- og
transportplanlegging på 300.000 fra Miljødirektoratet. Prosjektet skal starte opp i 2020 og
levere rapport i 2021. Tiltaket viser en prioritering av ressurser til arbeidet i perioden.
Denne kompetansehevingen er og viktig i arbeidet med å utvikle eget samferdselsprosjekt i
Meløy.
Nedenfor følger oversikt over driftstiltakene som er innarbeidet i den økonomiske
oversikten pr. tjenesteområde som foreslås vedtatt i punkt 4
Av de tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, er
følgende tiltak finansiert ved bruk av disposisjonsfond, Næringsfond II og/ eller tilskudd fra
andre private:








Lederutviklingsprogram
Prosjektleder bygdeutvikling – sammen for Meløy
Tilskudd til bygdeutvikling
Prosjekt – Bærekraftig areal transportplanlegging
Grunnundersøkelser Galtneset
Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika – Galtneset
Reguleringsplan Holandsvika

Når det gjelder veileder til arbeidsrettet oppfølging av flytninger dekkes denne gjennom
omdisponering av andel integreringstilskudd fra IMDI. Midlene har til nå vært benyttet til
livsoppholdsytelse for denne gruppen.

Driftstiltak innarbeidet i rådmannens forslag
Sentraladministrasjon
Bytte av PC for web-tv i kommunestyresal
Flytting av e-post og kalendertjeneste til sky
Lederutviklingsprogram
Oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen
Prosjektleder bygdeutvikling - sammen for Meløy
Tilskudd til bygdeutvikling
Renovering av trådløst nettverk
Pensjonistklubb for tidligere ansatte i Meløy kommune
Uttrekk helsesjekk ESA
Oppvekst
Fagfornyelsen
Leasingbil for PPT
Nedtrekk årsverk i skolen tilsvarende 12 pedagogårsverk
Oppvaskmaskin til bilblioteket
Testmateriell PPT
Utbygging av tak over soveplass - Reipå barnehage
Helse og omsorg
Elsykkel - Fysio- og ergoterapitjenesten
Sykesenger Vall omsorgssenter
Veileder - arbeidsrettet oppfølging av flyktninger
Økning i KVP fra 6 til 10-11
Teknisk
Prosjekt - Bærekraftig areal og transportplanlegging
Grunnundersøkelser Galtneset
Konsekvensutredning reguleringsplan Æsvika-Galtneset
Reguleringsplan Holandsvika
Eiendom
Leie kommunale bygg
Fellesområder
Avsetning til disposisjonsfond

2020
1 848 616
25 000
100 000
300 000
100 000
386 116
500 000
62 500
25 000
350 000
-2 206 902
1 500 000
123 664
-3 920 566
10 000
30 000
50 000
1 120 500
15 000
80 000
500 000
525 500
875 000
150 000
250 000
300 000
175 000
500 000
500 000
2 272 746
2 272 746

2021

2022

2023

727 500
200 000
500 000
2 500
25 000
-6 197 469
1 500 000
123 664
-7 841 133
20 000
1 105 500
80 000
500 000
525 500
325 000
150 000
175 000
500 000
500 000
10 812 444
10 812 444

727 500
200 000
500 000
2 500
25 000
-7 697 469
123 664
-7 841 133
20 000
525 500
525 500
500 000
500 000
14 529 235
14 529 235

527 500
500 000
2 500
25 000
-7 697 469
123 664
-7 841 133
20 000
578 050
578 050
500 000
500 000
18 148 938
18 148 938

Momenter til forslag investeringsbudsjett
Investeringsprosjektene presenteres under punkt 5 i forslag til vedtak, utvalgte prosjekter
kommenteres særskilt i det følgende.
Veiutbygging på kr. 5.125.000. Gjelder opprusting og reasfaltering av kommunale veier.
Utover det som foreslås i budsjett 2020 mener rådmannen at ytterligere opprusting og
reasfaltering bør skje etter en samlet plan for kommunale veier, og nye drift og
investeringstiltak i perioden vil fremkomme som en del av denne planen og innarbeides i
fremtidig budsjett og økonomiplan.
I tillegg vil rådmannen at trafikksikkerhetsplanen sees i sammenheng med denne samlede
planen slik at også tiltak for myke trafikanter, herunder gang og sykkelvei på Reipå kan
arbeides med i perioden, og da opp mot Nordland fylkeskommune for å komme inn i
regionale planer.

Bredbånd kr. 2.500.000. Det er satt av midler til fiberutbygging i 2020. Det er behov for å få
etablert en strategi for fiberutbygging for å nå målet om å ha fiberutbygging til husstander
og næringsliv innen 2023. Og i dette må også utvikling av et bedre mobilnett ivaretas.
Miniboliger kr 6.000.000. Videreføring av budsjett 2019. Kom ikke i mål med siste utlysning
av miniboliger i 2019 og det er stort behov for denne typen botilbud. Må få gjennomført
utlysning i 2020 for å kunne beholde deler av tilskudd fra Husbanken.

Vedlegg til saksfremlegget
Rådmannens forsalg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Samt tre oversikter som følger av forskriftskrav:


Bevilgning drift netto budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.



Bevilgning investering 2020 og økonomiplan 2020 – 2023



Økonomisk oversikt drift

Det legges i tillegg ved flere talloversikter som vedlegg til saken:
Nettoutgift alle områder viser en litt dypere oversikt innen tjenesteområdene
Inntekstoversikt er et utdrag av inntektspostene.
Tiltaksoversikt er et utdrag av budsjettet som viser tiltak som ikke er en del av
tjenesteområdenes budsjetter.
Interkommunalt samarbeid viser forpliktelsene til samarbeidet vi har med andre kommuner
i Salten.

Vedlegg
1.Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023
2. Bevilgning drift netto budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

3. Bevilgning investering 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
4. Økonomisk oversikt drift

Mer detaljerte oversikter over tallbudsjettet legges som utdypende vedlegg til
saksfremlegget.
5. Nettoutgift alle områder
6. Inntektsoversikt
7. Tilskuddsoversikt
8. Interkommunal samarbeid

Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmann

Rådmannens forslag til budsjett
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
MELØYKOMMUNEPLAN
Foto: RuneKrogh
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Rådmanne
ns kommentar
I rådmannensforslagtil budsjett 2020og økonomiplan2020-2023 innføresøkonomisk
bærekraftsom et av tre satsingsområderi Utviklingsprogram Meløy 2019-2024– bærekraftig
samfunns- og stedsutvikling.
Økonomisk bærekrafthandlerom å styrke Meløy kommunesøkonomiskeframtid gjennom
helhetlig økonomistyringog digitalisering. Økonomiskbærekraft forutsetter en
kunnskapsbaserttilnærming og metoder for å synligjøremulighetsromi økonomientil å
bevegesegmot et sett av handlingsregler.
Det foreslåshandlingsreglermed måltall for nett o driftsresultat,disposisjonsfondog andel
lånegjeld. Dette er i tr åd med bestemmelsenei ny kommunelovom at kommunestyret skal
vedta finansiellemåltall. I løpet av planperioden skaldet arbeidesmed konkretetiltak for å
nå måleneog skapeet økonomiskhandlingsromtil å videreutvikleMeløysamfunnet til best e
for de som bor, arbeiderog besøkeross.
De to andre satsingsområdene
er sosialog miljømessigbærekraft.Sosialbærekraft handler
om å styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø,der folk møtesog trives. Meløy er
summen av 10 bygdersom på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som bo- og arbeidssted.
Stedsutviklingi alle 10 bygdeneog kommunikasjonenmellom bygdene og inn ti l
kommunesenteretvil ha stor betydningfor om vi lykkesmed satsingsområdetsosial
bærekraft.Mens miljømessigbærekrafthandlerom å ta klimautfordringenepå alvor og
arbeidefor at ogsåMeløy kan og vil bidra i et felles løft for klima.
Budsjett - og økonomiplaneninneholderen rekke forslag til tiltak, både på drift og
investeringersom f ølger opp politiske vedtak og er nødvendigefor driften videre. Det å
arbeidemed endringmensdriften tar hverdageneer krevende,men helt nødvendig.Det er
en klar forventingfra staten,regionale aktører, politikere, næringsliv, ansatteog innbyggere
at kommunentar i bruk digitale løsninger, forbedrer tjenesteneog samtidigarbeidermot
økonomiskbærekraftslik at handlingsrommetfor å gjøredet økes.

Ørnes 1.11.2019
AdelheidBuschmannKristiansen
Rådmann
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Om statsbudsjettet
I statsbudsjettetleggesdet opp til en veksti kommunesektorensfrie inntekter (skatt og
rammetilskudd)i 2020 på 1,3 mrd. kroner. Veksteni frie inntekter i 2020 ut fra
inntektsnivået i kommuneproposisjonentilsvarer omlag 0,3 prosent. Tasdet hensyntil
forventet merskattevekstinneværendeår, liggerdet an til at de frie inntektene i
statsbudsjettettil kommunenereelt vil gå ned med 3,8 milliarder kroner fra 2019til 2020.I
disseberegningeneer det benyttet et anslag for samletlønns- og prisvekstfra 2019 til 2020
på 3,1 prosent.For Meløy kommuneer det beregneten vekstpå kun 1,1%fr a 2019til 2020,
mensgjennomsnittligvekster på 2,2%.Til sammenligningvar veksten fra 2018 til 2019på
3,4%.
Oversikt over fr ie inntekter 2020
Frie inntekter

Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning

Korrigeringprivate
skoler
Inntektsgarantiordning

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Endring
fra 2019

156 338 000
58 940 000

158 850 639
50 632 335

2 512 639
- 8 312 000

3 001 000

- 2 030 000

- 5 031 000

337 000

9 537 498

9 200 498

Særskiltfordeling

1 459 000

4 524 000

3 065 000

N-N tilskudd

11 156 000

11 472000

316 000

Skjønnstilskudd
3 Inntektsutjevning
1 Sumrammetilskudd

2 003 000
0
8 864 000
242 098 000 242 732 000**

2 Skattinntekt og
formue

179 991 000 187 879 000**

Sumfrie inntekter

422 089 000 430 611 000**
*

- 2 003 000

8 522 000

Endring
i%

2020

1,6%
-14,1% Kr. 7 994 pr.
innbygger.14%
mer tungdrevet
-167,6 53 elever.Trekk
og tilbakeføring.
27,3% Negativ vekst på
kr. 1 291 =
kompenseres
med kr. 1 560,210,1% Helsestasjonog
skolehelsetj.
lærertetthet,
frivilligsentraler
2,83% Kr. 1 812,- pr.
innbygger
8-10 mill.

1,54

. 2 mill høyerei
budsjett enn
anslagfrie
inntekter**

* Er anslag på frie inntekter 2019fra dep. (Grønthefte)
** Tallenei budsjettet avvikermed vel 2 millioner fra anslageti inntektsmodellen.Vi bruker KSprognosemodelli budsjettet og forklaringen
på differansenmellom hhv skatt og rammetilskudd+ sum fr ie inntekter på ca. 2 Mkr er som følger; kommunedatahar inntektsutjevningen
presentertsammenmed skatt. Prognosemodellog vi har inntektsutjevningensammenmed rammetilskudd.I tillegg har vi lagt inn i
modellen2 Mkr i ordinært skjønnnoe som kommunedata ikke har tat t med da det er opp til kommuneneå stipulere dette
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Momenter fra statsbudsjettetsom må følgessærskiltopp fremover
Helseog velferd
Kortereliggetid og økt aktivitet i sykehusgir økt behov for helse- og omsorgstjenesteri
kommunene.Innen rus og psykisk helseer det en utvikling mot mindre døgnbehandlingog
kortere liggetid.Dette kan isolert sett værepositivt for brukerne,men det gir
prioriteringsutfordringerog skaperpresspå kommuneøkonomien.Innen psykiatrienblir
pasientermed store utfordr inger skrevetut, og det er utfordrende både ressursmessig
og
fagligå ta dem imot på en så god måte som ønskelig.I tillegg begynner
rekrutteringsutfordringerå viseseg.
Det er urealistiskat kommunenekan kompenserefor mindre døgnbehandling,kortere
liggetid og reduserttilskudd til ressurskrevendetjenester samtidigsom demografienendres,
og på sikt gir flere eldre med sammensattebehovfor tjenester. Med kun 1,1%veksti frie
inntekter for Meløy kommune er det åpenbartat det ikke kompenserer for disse
endringene. Gjennom 2019 har Meløy kommunesett at dette gir merforbruk i
tjenesteområdet.
Videreinnlemmestilskuddet til dagaktivitetstilbudfor hjemmeboendemed demensi
rammetilskuddet, slik at særskilt tilskudd på rundt 1 mill. kroner utgår. Fra2020 blir dette
tilskuddet rettighetsfestet. I Meløy kommunehar vi hatt dagaktivitetstilbudsiden2014,og vi
har økt antall plasserfra 8 til 12 i denneperioden.I budsjettforslagetfor 2020 er tilskuddet
tatt ut som en følge av at finansieringinngåri rammen. Kjøpav antall plasserer opprettholdt
på sammenivå som i 2019.
Husbankenstilskuddsordningtil etableringog tilpasningav bolig blir fra 2020avviklet,og om
lag 500 mill. kroner blir overført t il kommunenesrammetilskudd.For Meløy kommune vil en
slik overføringi prinsippet si at ordningeneforsvinnerom ikke det settesav egne
budsjettmidlertil formålet. Dette fordi en overføringtil rammengjør at det ikke lengerkan
søkestilskudd til enkeltsakerfra Husbanken
, og inntektsmodellengjør at midlene smøres
tynt utover.
Det vurderesogsåendringerfor investeringstilskuddsordningen
for sykehjemog
omsorgsboliger.Etter Stortingsvedtaketi fjor om likebehandlingi
investeringstilskuddsordningen
for sykehjemog omsorgsboliger,er ordningen delt i to. I den
ene halvpartener det krav om netto tilvekst i antallet plasser,mensden andre er forbeholdt
rehabiliteringav bygg.
For å motta fullt tilskudd til renoveringog-/eller byggingav nye heldøgns omsorgsplasser,
blir det i statsbudsjettet foreslått at fremtidige prosjektermå inneholdeproduksjonskjøkken
og tilfredsstillendelokalekjøkkenfunksjoner
, i - eller i nærhetenav boenhetene.For
prosjekteruten dette, reduseresmaksimalgodkjentanleggskostnadmed 5 pst. I forbindelse
med utr edningensom er igangsattfor ombyggingav Vall sykehjemer det viktig at dette blir
tatt med i vurderingene.
Meløy kommunehar behov for et mer differensiert og fleksibelttilbud innen boligløsninger
for eldre, særlig når det gjelder trygghetsboliger,omsorgsboliger og bofellesskap.I
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statsbudsjettet meldesdet at regjeringenhar startet arbeid med et kunnskapsgrunnlag,
der
virkemidlersom leggertil rette for at flere kan bo hjemme lengerog godeog tilpassede
boligløsningerfor den enkelte vurderes.En vurderingav hvorvidt investeringstilskuddettil
heldøgnsomsorgsboligerkan inkluderetrygghetsboligeruten heldøgnsomsorgvil bli vurdert
i dette arbeidet.
Fra2020er kommunenelovpålagtå ha psykologkompetanse
. Det øremerkedetilskuddet på
211 mill. kroner ti l rekruttering blir dermed innlemmet i kommunenesrammetilskudd.
Mangekommunerhar store utfordringer med å få rekruttert psykologog dette gjelderogså
for Meløy. I statsbudsjettetfor 2020 vil tilskudd t il rekruttering av psykologerinnlemmesi
rammenog særskilt tilskudd på rundt kr. 200 000 utgår. Helseog Velferder i dialog med
andre kommuneri Saltenfor å se på mulighetentil et interkommunaltsamarbeidom
psykologkompetanse.
Stortingethar vedtatt at alle leger i kommunehelsetjenestenskal værespesialister i
allmennmedisin,samtidigsom spesialistutdanningen
er lagt om. Kommunenehar fått
betydeligstørre ansvarfor å planleggeog tilrettelegge for spesialistutdanningen
i
allmennmedisin.
Legeunder spesialiseringtil allmennlege(ALIS)s
kal ha en individuell utdanningsplanhvor
emnekurs,gruppeveiledning,individuell veiledning,supervisjon,læringsmålog praksis
inngår.Dette setter store krav til kompetanse,tilstedeværelseog oppfølgingfra de legene
som jobber i legetjenesten,og som skalveilede ALISlegene.ProsjektMeløylegenbeskriver
flere samtidigetiltak for å oppnå større stabilitet i legestillinger,som vil væreavgjørendefor
å lykkesmed spesialiseringsforløp.
Nasjonalt senter for distriktsmedisinhar bistått
kommunenunder prosjektet.

Oppvekst
Bemanningsnormen
i barnehagerer fortsatt underfinansierti statsbudsjettet, og gjør at
Meløy kommuneselvmå tilføre midler for å kunnenå målene, som kom fra 1. august2019,
om maksimalt3 barn under tre år og 6 barn over tre år per årsverk. I ti llegger det
forventingerom gratis kjernetid i barnehagerfor 2-åringer,og makspris for barnehageplass
settestil kr. 3 135 pr. mnd. fra 1.januar 2020.
Regjeringenvil høsten2019 leggefram stortingsmeldingom tidlig innsatsog inkluderende
fellesskap.Dennevil omhandlebåde barnehage,SFO,skole,lokale støttesystemer(f.eks.
PPT)og statlige støttesystemer(Statped).Meldingener en oppfølgingav blant annet
Nordahl-/ og Stoltenbergutvalgetsrapporter . Denvil sannsynligvisgi flere føringer for
oppgavefordelingmellom staten og kommunesektoren,og for ansvarog oppgaverinkludert kompetansebehov- i kommunesektoren.
Regjeringenforeslårlikevel alleredenå å innføre en moderasjonsordningfor SFOfra august
2020, noe som innebærerat ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningenssamlede
inntekt for en SFO-plasspå 1. og 2. trinn . I tillegg innføresdet en ordningmed gratis SFOtil
barn med særligebehovpå 5.til 7. trinn.
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Regjeringenforeslår å sette av totalt 250 mill. kroner til læremidler i f orbindelsemed
fagfornyelsen.Kommunenefår 170 mill. kroner til ekstraordinærekostnader for innkjøpav
digitale og analogelæremidler.I tillegg styrkes«den teknologiskeskolesekken»med 50 mill.
kroner fra en tilskuddsordningfor innkjøp av digitale læremidler.
Kommuneneskalgjøre store anskaffelseri løpet av de kommendeårene,og dette vil kreve
tett dialogog samhandlinglokalt og nasjonalt, slik at dissemidlene blir brukt på en måte
som understøtter intensjonenei fagfornyelsenog de lokalebehov. I Meløy kommuneer det
viktig at vi utvikler en IKTstrategi som hensyntarforventingenei fagfornyelsenog samtidig
sørgerfor opplæringav ansattei skolen, slik at oppnår riktig bruk av digitale hjelpemidleri
Meløyskolen.
Kunnskapsdep
artementets fagproposisjontil statsbudsjettetleggertil grunn at det er mer
fleksibilitet til å flytte lærerårsverkmellom skolerog trinn innad i kommuneni 2020,og det
virker i omtalen av lærernormensom om regjeringenberegnerårsverksbehovetpå
kommunenivå.Dette vil naturlig nok dempebehovetfor å tilføre nye lærerstillinger og
ressursertotalt sett.
I statsbudsjettetinnlemmestilskudd til tidlig innsatsi skolen,økt lærertetthet 1. til 10.trinn,
samt ti lskuddtil leirskoleopplæringi rammen.

Samfunn
I postene for forebyggingmot-/ og håndteringav flom og skred, er det foretatt flere
endringer.Blant annet er posten for flom- og skredforebyggingredusert med 37 mill. kroner
til 220 mill. kroner, samtidig som det er lagt til en ny post for krise- og hastetiltak på 45
millioner kroner. Endringenei de øvrigetilknyttede posteneer små,slik at midlene til flomog skredforebyggingsamletøker med åtte mill. kroner. NVEhar imidlertid nylig oppdatert
sitt anslagover behovet for aktuellesikringstiltak ti l 3,9 milliarder kroner. Påbakgrunnav
dette har NVEforeslått en økning av de årlige bevilgningenetil sliketiltak til 200 mill. kroner.
I Meløy kommunehar vi flere prosjektersom planleggesfremover, der fylkeskommunener
avhengigav statlige midler for å få gjennomførtdisse. Underfinansieringi disseordningene
er krevende.
For 2020er det satt av 256 mill. kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging,
en økningpå 50
mill. kroner fra 2019.Med et ambisjonsnivåpå 95 % dekningfor 100 Mbit/s
bredbåndsaksess innen 2025,må de årlige offentlige bevilgningene værei størrelsesorden
500 – 900 mill. kroner. I Meløy kommunehar vi fått tilsagnpå 1,5 mill. kroner for 2019,og vil
søkepå nytt i ordningenfor 2020.

Stab og støtte
I statsbudsjettet blir det foreslått at skatteoppkrevingoverføresfra kommunenetil staten,
med virkningfra 1. juni 2020.Regjeringenfremheverat forslagetvil bidra til å styrke kampen
mot arbeidslivskriminalitetog svart økonomi, styrke rettssikkerhetenog likebehandlingen,gi
en forenkling til skattytereog mer effektiv ressursbruk.Det blir ogsåvist til at Skatteetatens
nye organiseringmed landsdekkendefagdivisjonerleggertil rette for en slik overføring.
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Denneendringenhar skapten del debatt, og det er viktig å følge med på hvordan det
endeligevedtaketblir.
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Momenter fra ny kommunelov
I dette kapitlet beskrivesutdrag fra ny kommunelovsom trer i kraft 1.januar 2020, noe som
er særligrelevant for budsjett og økonomiplan. Det kommenteresi utvalgte deler av teksten
hvordanMeløy kommunei praksisanvenderlovformuleringene.
Kravog plikter i økonomiforvaltningen(§§14-1 og 14-2)
Kommunerskalforvalte økonomienslik at den økonomiskehandleevnenblir ivaretatt over
tid. Kommunerskalutarbeidesamordnete og realistiskeplaner for egenvirksomhetog
økonomiog for lokalsamfunnetsutvikling.
Kommunestyretskalvedta finansiellemåltall for utviklingenav kommunensøkonomi.I
Meløy kommuneigangsetteset arbeid med økonomiskbærekraftsom en del av
utviklingsprogram Meløy 2019-2024, der det vil bli utviklet finansiellemåltall bådepå
overordnet nivå og innenfor de ulike tjenesteområdene. Etter deltakelseni
utviklingsnettverkettil Fylkesmanneni Nordland, har kommunen besluttet å ta i bruk
erfaringenefr a arbeidet med kommunaløkonomiskbærekraft (KØB)som er initiert av Rana
kommuneog Nord universitet.Arbeidetbyggerpå riksrevisjonensrapport fra 2015 om
forholdet mellom netto driftsresultat,disposisjonsfondog andel lånegjeld.
Behandlingav økonomiplan og budsjett (§14-3)
Budsjettfor 2020 og økonomiplanfor 2020-2023skalvedtasfør årsskiftet.Formannskapet
innstiller til vedtak om budsjett 2020 og økonomiplan2020-2023til kommunestyret.
Innstillingentil økonomiplanog årsbudsjett,med alle forslag til vedtak som foreligger,skal
offentliggjøresminst 14 dagerfør kommunestyretbehandlerden. Dette gjelderikke for
innstillinger om endringi vedtatt økonomiplaneller årsbudsjett.Økonomiplanenfor 20202023 og budsjettet for 2020 sendesdepartementet til orientering.
Om budsjett og økonomiplan(§§14-4 og 14-15)
Økonomiplanenskalvisehvordanlangsiktigeutfordringer, og hvordan mål og strategieri
kommunaleplaner skalfølgesopp.
Budsjettfor 2020 og økonomiplan2020-2023skalvisekommunestyrets prioriteringer og
bevilgninger, og de måleneog premissenesom budsjettet og økonomiplanenbyggerpå.
Budsjettog økonomiplanskal ogsåviseutviklingeni kommunensøkonomi, og utviklingeni
gjeld og andre vesentlige langsiktigeforpliktelser.Vedtaketom budsjett skal angi hvor mye
lån som skaltas opp i budsjettåret.
Budsjettog økonomiplanskalværei balanseog realistiske,fullstendigeog oversiktlige.
Økonomiplanenskaldelesinn i en driftsdel og en investeringsdel.Budsjettetskaldelesinn i
et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett
, og stillesopp på sammemåte som
økonomiplanen.
Økonomiplanenkan inngåi, eller utgjøre kommuneplanenshandlingsdeletter plan- og
bygningsloven§ 11-1 fjerde ledd. For Meløy kommunevil budsjett 2020 og økonomiplanen
for 2020-2023inneholdestrategienei samfunnsdelentil gjeldendekommuneplan. Arbeidet
med revisjonav både samfunnsdel og arealdelvil igangsettesi planperioden, og ny
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handlingsdelvil bli innarbeideti økonomiplanennår denneforeligger.Utviklingsprogram
Meløy 2019-2024er igangsattog en egenprogramplanmed mål og tiltak vil bli politisk
behandleti 2020.
Kommunestyret skalendre årsbudsjettetnår det er nødvendigfor å oppfylle lovenskrav om
realisme og balanse.
Kommunedirektørenskalminst to ganger i året rapportere til kommunestyretom
utviklingeni inntekter og utgifter, sammenholdtmed budsjettet. I Meløy kommune
rapporteresdet gjennomtertialrapportering,i tillegg har Formannskapetøkonomisom fast
sakpå sine møter. Hvisutviklingen tilsier vesentlige avvik,skalkommunedirektørenforeslå
endringeri budsjettet i forbindelsemed tertialrapporteringent il kommunestyret.
Balansei budsjett og økonomiplan(§14-10)
All bruk av midler i årsbudsjettet skalha dekningi årets tilgangpå midler. Driftsbudsjettet
skaldekkeavdragpå lån med et beløpsom minst tilsvarer avdragberegnetetter §14-18.
Årsbudsjettet skaldekkeinn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet, og udekketbeløpi
investeringsregnskapetetter reglenei §§ 14-11 og 14-12. Midler som etter lov eller avtaleer
reservertfor særskilteformål, og som ikke benyttesi budsjettåret,skalsettes av til et bundet
fond. I Meløy kommuneer det satt av omlagkr. 30.000.000i bundet drif tsfond pr. oktober
2019.
Budsjettetskaldekkeavsetninger, disposisjonsfond,som er nødvendigefor en god
kommunaløkonomiforvaltning.Investeringeneskalover tid ha en egenfinansieringsom
ivaretar kommunensøkonomiskehandleevne.I Meløy kommunevil det i denne
økonomiplanperiodenbli innført handlingsregler som har til hensiktå sikre avsetningertil
disposisjonsfond
, og et netto driftsresultat som vil gi økt handleevnefor egenfinansieringi
investeringene.
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Økonomiskbærekraft
I UtviklingsprogramMeløy 2019-2024– en bærekraftigsamfunns og stedsutvikling- er det
tre satsingsområder:
•
•
•

Sosialbærekraft – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø,der folk møtesog
trives.
Økonomiskbærekraft – styrke Meløy kommunesøkonomiskeframtid gjennom
helhetlig økonomistyringog digitalisering
Miljømessig bærekraft – styrke Meløysunike fortrinn for en bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling.

Arbeidet med økonomiskbærekrafti Meløy kommuneble startet som en konsekvensav
deltakelsei utviklingsnettverket til Fylkesmanneni Nordland. I dette nettverket deltok
representanterfra formannskapet,hovedtillitsvalgte og strategiskledelse. Da Rana
kommunepresentertesine erfaringerpå samlingenevåren2019 var det stor enighet i
gruppenom at Meløy kommune har behovfor å øke kompetansenpå området. I denne
budsjett og økonomiplanenvil derfor retningen for hvordanMeløy kommuneskalarbeide
mot økonomiskbærekraftsynliggjøres.
Å skaffeet godt kunnskapsgrunnlag
er vesentligfor å arbeidemed økonomiskbærekraft, og
Meløy kommuneer i første fase med å endre måten vi bruker rapporteringentil KOSTRA
(kommune-stat-rapportering).
I økonomiplanperiodenvil Meløy kommunebruke
sammenligningstallfra KOSTRA
gruppene 12 og 11
for å få et bredt sammenligningsgrunnlag.
I det følgendebeskrivesteoriene om økonomiskbærekraft,og det eksemplifiseresved bruk
av historisketall (2015-2018)for Meløy kommunepå dissehandlingsreglene.
Kommunaløkonomisk bærekraft– en innføring
Kommunaløkonomiskbærekraft(KØB)ser på økonomiskestyringsmodellerfor langsiktig
utvikling og bærekrafti kommunesektoren.
Et grunnleggendeKØBpremisser at dagenstjenestetilbudminst er i samsvarmed de
minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) som gjelderfor kommunen, og kan
opprettholdesover lengretid , uten vesentligkvalitetsmessigforringelsei tjenestetilbud,
nedbyggingav formue, skattemessigeeller gjeldsmessigeøkninger.
I bunn og grunn handlerdet om at hver generasjonskalbetale for sineegneutgifter, uten å
overdrevent/unødvendigsubsidiereandre eller bli subsidiertselv.
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Fokusområder
Styrkekoblingen mellom kort - og langsiktig kommunal
beslutningstakingog planlegging
Bedrepolitisk handlingsromover tid
Bedreinnbyggerforståelsefor økonomiskbærekraft
Generasjonsprinsipp- Fornuftig bruk av folkets penger

Interessenter
Administrasjonog
politikere
Politikereog innbyggere
Politikereog innbyggere

Forskningpå KØBog undersøkelsergjort mot en rekke kommunerviserhva som er viktige
virkemidlerfor å lykkesmed å innføre økonomiskbærekraftsom satsingsområdei
kommunene:
•
•
•
•
•
•

lederrollentil rådmannen- en sterk rådmannsom tydelig understreker viktighetenog
følger opp gjennomledelseog styring
gjennomførekunnskapsbasertebeslutningsprosesser
som involvererkommunens
politikere i budsjettprosessenog derigjennomsynliggjørproblemstillinger
innføre egnehandlingsreglerfor KØB
politi sk oppslutningi kommunenom viktighetenav å gjennomføre tiltak for å kunne
nå målenei handlingsreglene
kompetansehevingblant både politikere, ledere og sentralemedarbeidere
regelmessigog enkel rapporteringtil politikerne og god formidling til kommunens
innbyggere

Handlingsreglerfor økonomisk bærekraft
Riksrevisjonen(2015)slo fast at sammenhengenav store lån, lavt disposisjonsfondog lavt
driftsresultat gir utfordringer for norskekommuner.I KØBer dissetre foreslått som
handlingsreglerog det er gjort omfattende tester med andreparametere som viser at disse
tre er stabile og godeindikatorer på bærekraft.
Handlingsreglerfor økonomiskbærekraftsetter en rammefor disponeringenav kommunens
økonomiskemidler. De skalbidra til at dagensdisposisjonerogsåvil væreøkonomisk
bærekraftig på lengre sikt. Intensjonentilsvarer det som er gjeldendei staten med
handlingsregelenfor bruk av oljepenger.Handlingsreglervil ofte væreformulert som en
prosentvisstørrelse,f.eks.netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter.

Netto driftsr esultat – bærekraft i budsjettet på 1 år:
Resultatbasertpå forskjell mellom inntekter og utgifter i
budsjettåret.Et stabilt netto driftsresultat over tid kan
bidra med egenkapitaltil investeringer,styrking av
likviditeten og som økonomiskbuffer for å møte framtidige
utfordringer. Tallet som brukeser netto driftsresultat i % av
inntektene.
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Disposisjonsfond– bærekraft i planperiodenpå 4 år:
Midler som ikke er budet opp i tiltak og opparbeidetover år.
Disposisjonsfondeter viktig for å kunne håndtere uforutsette
hendelseri økonomiplanperiodenog gir tid til å gjennomføre
endringeri driften. Tallet som brukeser størrelsenpå
disposisjonsfondeti % av inntektene.

Andel l ånegjeld– bærekraft i et generasjonsperspektiv
på 20 til 40 år:
Lånegjelden påvirkerhandlingsrommettil kommunen
betydeligfordi høy gjeld fører til høyedriftsutgifter for å
dekkerenter og avdragbådenå og fremover.
Tallet som brukeser størrelsenpå lånegjeldi % av
inntektene.
I KØBer det følgendenivå på handlingsreglene som anbefales:
Netto drift sresultat på 2%- Disposisjonsfondpå 8%- Andellånegjeldpå 75%
Historiskedata viserat Meløy kommunehar over tid hatt lavereNDR og disposisjonsfond
enn anbefalingeni KØB,det er krevendefor å oppnå økonomiskbærekraft, mens andel
gjeldsgradogsåhar vært lavere,som er positivt for økonomiskbærekraft.
Dissehandlingsreglenehar vært benyttet av Tekniskberegningsutvalg(TBU)tidligere og er
ikke nytt i kommunesamme
nheng.Meløy kommunehar hatt måltall tidli gere år som følger
dennetenkingen. Det som er nytt i KØBer en mer systematiskog helhetlig tilnærming til
handlingsreglene,samt økt fokus på sammenhengenmellom de tre.
Trekantmodelleni KØB
I KØBhar sammenhengenmellom dissetre parameterneen avgjørende betydning og
forholdet mellom dem er synligjorti modellennedenfor. Intensjonenmed trekantmodellen
er at den skalfremme helhetstenkningog at det skalværemulig å avveieulike parametere
mot hverandre.Økonomiskbærekrafter oppnåddi denne
modellen når de tr e parameterne liggerpå måltallet. Da
er det balansei trekanten. Virkelighetenkan imidlertid
væreen forskyvninggitt hvilke faktiskeresultater det er
fra år til år, men det kan allikeveloppnåsbærekraft så
lengeen av de andre handlingsreglenekompenserer for
endringeni en av dem.
•
•

økt gjeld kan kompenseresi form av høyereNDR
eller disposisjonsfond.
lavt disposisjonsfondkan kompenseresi form av høyereNDR
14
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•

jo laveredisposisjonsfondkommunen har jo mer taler det for å påseat gjelden
holdesforholdsvislavt og/eller at NDRer til strekkelighøyt til å kompenserefor lavt
nivå på disposisjonsfond.

Prinsipieltsett vil det mest spesiellekanskjeværeen situasjonhvor en kommuneleggerseg
på et lavt NDR-nivå i budsjetteringen.Det fr amstårforholdsvisrisikabelt,da kommunenpå
kort sikt ikke kan omstille gjeldeneller velgeet annet nivå på den. Gjeldsnivåeter det det er.
Ut fra et KØB-perspektiver det mer forståeligom lavt NDRskyldesat kommunenhar betalt
høyereavdragenn den trenger å gjøre.
Dersomdisposisjonsfondetligger på et høyt nivå kan en kommunepå kort sikt i prinsippet
leggesegpå et lavereNDRnivå og så bruke disposisjonsfondettil å dekkeinn uforutsette
utgifter eller sviktendeinntekter. Dette er imidlertid kun aktuelt som en kortsiktig tilpasning
eller justering.Enannenmulig løsninger å selgeunna langsiktigeeiendelerog bruke
inntektenetil å nedbetalegjeld.
DersomNDR-nivået er lavt, blir det ogsåvanskeligere å finne rom til å avsettetil
disposisjonsfondet.Denvanskeligstesituasjonenen kommunekan sette segi vil væreå øke
gjeldenover tid , samtidigsom disposisjonsfondetredusereseller holdespå et lavt nivå, og
kommunensamtidigleggersegpå et lavt NDRnivå. Da strider økonomistyringenmed alle
parameterne i trekantmodellen,og en kommunemed en slik praksisdrivesikke bærekraftig
ut fra et tradisjonelt KØB-perspektiv.
Historisketall i Meløy viserat NDRhar vært for lavt over tid, disposisjonsfondet også.
Imidlertid har lånegjeldenvært under handlingsregelen,selvom dennenå er stigende.I
dennebudsjett og økonomiplanenforverressituasjonenbetydeligog det er behov for å
igangsetteet omfattende omstillingsarbeidfor å bevegesegmot økonomisk bærekrafti
planperioden.Det er spesielt viktig å bygge opp disposisjonsfond
, og det t e kan gjøres
gjennom økt NDRog å holde andel lånegjeldpå et forsvarlignivå. Meløy kommunearbeider
mot følgendemål i 2023:

Netto driftsresultat - 2%
Disposisjo
nsfond- 8 %
Netto lånegjeld - 75 %
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Betraktningerom tidshorisonti analyser og økonomiplanen
Skalhandlingsregleneværeet historisk mål, basertpå regnskapetfor det sisteåret eller de
sisteårene,eller skalden væreorientert mot den økonomiskenåsituasjonentil kommunen
eller framtiden?Hvisdet gjelder for framtiden, er det snakkom kommendebudsjettår,
kommendefire års økonomiplan-periode eller en lengretidshorisont?Hvilkentidshorisont
på økonomiplanengir best muligheterfor å nå målet om økonomiskbærekraft.Er 4 år for
kort? Burdeøkonomiplanperioden utvidestil 8 år?
I arbeidet med økonomiskbærekrafter et godt kunnskapsgrunnlagviktig, derfor vil vi bruke
2015- 2018som historiskanalyseperiode,det gjelder særliganalyserder vi sammenligner
med KOSTRA
tall fra andre grupper.Der det er hensiktsmessigvil status i 2019 brukesog
fremover brukesøkonomiplanperioden 2020- 2023.

Økonomistyringmot KØB– Netto driftsresultat
Netto driftsresultat (NDR)er handlingsregeleni KØBsom viserom kommunenhar kontroll
med driftsdelen. NDRer en oppsummerendeparametersom innbefatter mye av aktiviteten i
kommunen og som gjennom økt nivå på NDRer det handlingsregelensom kompenserer for
brudd med måltallenefor de to andre handlingsreglene.
Kommunensøkonomiog resultater representerersummenav tjenesteområdenesom
kommunenbestårav, og dermedogsåhvordanledere styrer økonomieninnen sitt område.
Utfordringeni en klassiskbudsjettdrevetkommuneer at de ulike deleneav
tjenesteområdenemå gi fra segudisponertemidler til andre som har brukt mer enn de har
(m.a.o. at overskuddsenheterkryss-subsidiererunderskuddsenheter). Dette kan resulterei
normer eller kulturbyggingsom innebærerat ingen ser nytten i å drive med overskuddog
heller velgerå (unødig)bruke opp midler på slutten av året. Dersomen slik
økonomistyringskulturutviklesvil kommunenfå problemer med en gangen eller flere
avdelingerender med merforbruk.I Meløy kommuneønskervi å fortsette å utvikle en kultur
der vi er sammenom å løsesamfunnsoppdraget
. Dette skalsynliggjøresgjennombruk av
konsekvensjustertbudsjett og godebeslutningsgrunnlagtil formannskapog kommunestyret.
Videreskaldet innføreslederavtalermed tydeligeføringer for hvordanden enkelte enhet
skalbidra til å nå måleneom økonomiskbærekraft.
For å drive kommunenpå en bærekraftigmåte over tid er det nødvendigå tilpasse
kapasiteteninnen ulike tjenester til brukernesbehovog antall brukere.Kommunenkan ikke
over tid ha for mye ledig kapasiteti for eksempelbarnehagesektoreneller grunnskolen.Om
det ikke er godeog realistiskegrunner til å tro at kapasiteten vil til passeseget naturlig nivå
over tid, vil det bli for kostnadskrevendeå drive kommunenmed en større, ledig kapasitet.
Det vil innebæreunødvendigeutgifter til blant annet lønn og annendrift, herunderogså
vedlikeholdav bygningeneog andre eiendeler.
I motsatt fall er det nødvendigfor kommuneneå investeredersomde driver på eller over
kapasitetsgrensen
, og forventer at dette vil fortsette eller forsterkesframover.Manglende
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justeringerav kapasitetvil trolig føre til at kvalitetenpå tjenestene blir for lave. Et slikt utfall
vil ikke værebærekraftig.
Hvaer riktig nivå på kapasitetenvi skalha på tjenestenei Meløy kommune?I arbeidet med
økonomiskbærekrafter nivå på utgifter sett i forhold til demografiog sammenlignetmed
andre kommuner, væreet viktig kunnskapsgrunnlag
for å utvikle styringsparameteresom
kan bidra til å definere hvilket nivå som kan styre ossmot økonomiskbærekraft.KOSTRA
analysen, som er vedleggtil budsjett og økonomiplan, er første versjon, og vil utviklesvidere
som kunnskapsgrunnlagfor å kommefrem til styringsparameteresom skalinnarbeidesi
lederavtalerog rapporterstil formannskapog kommunestyre. Sefor øvrig kapittel med
utdrag fra KOSTRA
analysen.
Et eksempelpå bruk av analyserer å sammenligneberegnet utgiftsbehov i inntektsmodellen
med faktiskeutgifter. I Inntektsmodellenberegnesen indeksfor beregnetutgiftsbehov
basertpå en rekke kriterier og vektig mellom dem. Dette sier noe om hvor tung eller lett er
kommunenå drive sammenlignetmed landsgjennomsnittet. I modellenomfordelesmidler
fra kommunermed lavt beregnetutgiftsbehovtil kommunermed høyt beregnet
utgiftsbehov, og skal gi kompensasjonfor forskjelleri utgiftsbehovsom kommuneneikke kan
påvirke selv.
I dennegrafenser vi at netto
driftsutgifter i Meløy kommunede siste
årenehar ligget betydelighøyereenn
beregnetutgiftsbehov. Merforbruket har
vært betydeligover mangeår. Imidlertid
er det en positiv utvikling fra 2017 til
2018.Det er krevendeå oppnå
økonomiskbærekraftdersom en negativ
utvikling fortsetter, i og med at
kommunensfaktiskeutgifter ikke
kompenseresi modellen.Kraftinntektene
og brukerbetalingerkompensererfor noe
av differansen,men det er behovfor
endringer skalvi ha en bærekraftig
økonomi.
Å ha et måltall på netto driftsresultat på 2 % av inntektenekrever endringeri ressursbruken
og en gjennomgangav alle tjenesteområderog delområderfor å finne riktig nivå på
utgiftene. Med en utvikling på inntekt ssidensom viser reduserterammer til Meløy
kommune så blir det helt avgjørendefor å få en bærekraftigøkonomi.
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Disposisjonsfond– utvikling mot handlingsregel
Disposisjonsfonder fond som kan benyttestil å håndtereuforutsette endringeri
økonomiplanperioden
, samt gi rom for å gjennomføreendringerf or å tilpassedriften mot
bærekraft.
Pr. oktober 2019 har Meløy kommunefølgende fond (i 1000kr):

Av disseer det disposisjonsfondsom vil inngåi handlingsregelfor KØB.For å ha bedre
oversiktover hvordanfondeneanvendestil drift og utvikling, samt mulighet for å byggeopp
fond for næringsstøtteforeslåsdet en ny inndeling:
Disposisjonsfond
drift og utvikling
Disposisjo
nsfondnæringsstøtteog utvikling
Disposisjonsfondnæringsstøtteog utvikling følger da av vedtaketgjort i kommunestyrets
behandlingav budsjett- og økonomiplan2019-2022 i desember2019.Der ble det vedtatt at
av fra salg av konsesjonskraftskalen andel inngåi kommunensdriftsinntekter, mens
overskytendeskullesettestil disposisjonsfond.Det har tidligere vært avsatt midler fra salg
av konsesjonskrafttil 30GWHfondet som i oversikteninngåri første linje, disposisjonsfond.
Det vil bli utarbeidet egensaktil formannskapog kommunestyretom endringi benevnelse,
organiseringenog forventet utvikling av beggedisposisjonsfond.
I budsjett- og økonomiplan2019-2023 vedtok kommunestyreten handlingsregelfor fond.

Konsesjonskraftinntekt ut over 26 øre brutto
overføresfond
I denne budsjett- og økonomiplanenskalkommunenbruke egenkonsesjonskrafttil eget
forbruk. Det betyr at en andel av konsesjonskraftenikke vil selgestil markedetog det vil
påvirkeandelenav inntektene som overførestil fond, men handlingsregelenbestår.Samtidig
beregnervi å få dette igjen gjennomredusertestrømutgifter.
Å ha et måltall på disposisjonsfondpå 8 % av inntektene er krevendemed den drif tsprofilen
Meløy kommunehar i dag.Det vil derfor væreen realistiskambisjonå kunnenå målet mot
slutten av økonomiplanperioden.
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Andel lånegjeld– vesentligfor å ha handlingsrom
Andellånegjeldog utviklingeni lånegjeldbådehistoriskog fremover er viktig kunnskapfor å
kunne styre godt etter handlingsreglene.Høylånegjeldmedførerøkte renter og avdrag, og
påvirkerdermed avsetningertil disposisjonsfondbetydelig.
Meløy kommunehar historisksett ligget lavt sammenlignet med andre kommuner.
Nødvendigeinvesteringerinnen flere av tjenesteområdenehar imidlertid medført en
betydeligøkningi lånegjeld i slutten av forrige budsjett- og økonomiplanperiodeog inn i
denne.I 2019 går andel lånegjeldned til 59,4 %for så å øke utover perioden.

To forhold som påvirkermulighetenfor å oppnåøkonomiskbærekraft
En utfordring med bærekraftsmodellener situasjonermed manglendeavsetningertil
vedlikehold.Da kan det ut fra budsjett og regnskapsmessige
parameterese ut som
kommunenhar en bærekraftigposisjon,mensden faktiskesituasjonener at (deler av)
driften ikke er bærekraftig.
Kommuner som har et betydeligvedlikeholdsetterslep,og som dermed skyverregningen
foran seg,driver ikke kommunen på en økonomiskbærekraftigmåte. Det er for øvrig rimelig
å betrakte grad av vedlikeholdsetterslep,ikke bare som et bærekraftsmåli segselv,men
ogsåsom et signalom at større utfordringer og problemerkan værepå vei når etterslepet
blir omfattende.Det å ignorerevedlikeholdsbehov vil raskt kunneresulterei langt mer
omfattende utgifter i form av kortere levetid eller større reparasjonermed mere.
I Meløy kommunehar vi fortsatt et større vedlikeholdsetterslep.Verdienetter rapport fra
Multiconsult, var på kr 6.200pr m2 i 2013.Nå har vi fått en del nye byggog en del bygger
renovert og oppdatert, og vi mener at tallet vil væreredusert, men fortsatt har vi mange
byggsom har et stort behovfor renovering.Samfunnhar som mål å få vurdert all
bygningsmasse
gjennomsystemet «IK-bygg»innen juni 2020.Dette vil visetilstandsgradog
oppgraderings
verdi, satt opp i tabell for alle bygg.Det vil leggesfrem en saktil politisk
behandlinghøsten2020som vil synliggjørehvilke investeringsbeløpfor større renoveringer
som skaltil for å hente inn mye av etterslepet.
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Et annet forhold som påvirkerbærekraft er premieavvikknyttet til pensjonskost nadene.Reglene om
regnskapsføringav premieavvikhar over flere år medført at utgiftsførte pensjonsutgifterblir lavere
enn det som faktisk er betalt (pensjonspremien),ved at Statenhar innført et kostnadselem
ent i
kommuneregnskapet.
Ved utgangenav 2018 har Meløy kommuneet netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgiftpå 29 Mkr,
dvs.pensjonspremiesom er betalt, men som ikke er utgiftsført. Dette skalutgiftsføresover de neste
7 år i tillegg til premieavvikf or 2019som netto er budsjettert til omlag9,6 Mkr netto.
Det er avsatt8,8 Mkr ti l premieavviksfond(dette inngår i dagensdisposisjonsfond).Ideelt sett burde
sum avsatttil premieavviksfondværepå sammenivå som det netto premieavvikinkl.
arbeidsgiveravgift er på for å unngånegativinnvirkning på kommunens arbeidskapital/likviditet.
Arbeidskapitaler summenav kommunensbankinnskuddog fordringer som forfaller innen ett år
fratrukket kortsiktig gjeld. Alternativt at det skapesrom for at dette kan dekkesinn i sin helhet i løpet
av påfølgende år.
Meløy kommune har betydeligmindre utfordringer med premieavvikenn mangeandre kommuner.
Imidlertid er det viktig i arbeidet med økonomiskbærekraftå ha god kontroll på netto premieavvik
for å ha økonomisk bærekraft.I planperiodenskaldet gjøresen analyseav dagensnivå og hvordan
premieavviketvil kunneutviklesseg.

20

Rådmannensforslagtil Budsjett 2020og økonomiplanfor Meløy kommune2020-2023

Hvordanfå til økonomiskbærekraft
I Meløy kommunevil det fra høsten2020 bli gjennomført årlige politiskebudsjettseminar.
Utgangspunkteter at det å arrangerebudsjettseminarer for politikerne vil hjelpe dem til å bli
bedre kjent med budsjettprosessen,samt gi en dypereforståelsefor vurderingenesom
ligger til grunn for budsjettet. Gjennomå inkluderepolitikerne direkte, deltar de i å utforme
prosessenog budsjettvurderingene.Dette medvirkertil politisk bevisstgjøringog
ansvarliggjøring.Arbeidetmed økonomiskbærekraftfordrer godt samarbeidmellom
politikere og administrasjon.Det er kommunestyretsom skalvedta budsjettet – en
bærebjelkei KØBsammenheng,men det er administrasjonen som skalforberede det,
informere om det, og forklare bådebudsjett og regnskapstall
, samt andreøkonomiske
analyser.
Det vil bli utredet politiskesakeri periodenfor å gjennomførede tiltak som er nødvendigfor
å bevegetjenesteområdene mot økonomisk bærekraft.Formannskapetsrolle som
økonomiutvalgmå forsterkesog politikeropplæringenskalvidereutvikles.
Hvert tjenesteområdemå gjennomgåomfattende analyserfor å innarbeideprinsippenefor
økonomiskbærekraft. Det er behov for å se på hvordanhver enkelt enhet skalbidra og sette
tydeligemål for arbeidet som følgesopp kontinuerlig.Gjennom2020 vil det bli arbeidet med
mål- og resultatstyringi den hensiktå utvikle styringsparameteremed måltall for hvordan
hvert enkelt tjenesteområdeskalbidra til økonomiskbærekraft.Disseskalinngåi
lederavtaler,rapporteringi ledermøter,økonomirapporteringtil f ormannskapog
kommunestyret,samt årsberetning.Skalarbeidetmed økonomiskbærekraft fungerebra må
satsingenoppfattessom meningsfullt, samtidig som den faktiskebruken,ikke minst
handlingsregleneog modellen,må opplevessom nyttig og en kilde til læring og forbedring.
Bruk av demografiskeframskrivningerframstår som meget sentralt f or å forberede
kommunenpå nødvendigeomstillingsbehoveller økte satsinger, med utgangspunkti
trendene som ligger i alt fra fødselsratertil antall barn i barnehagealde
r og skolealder,folk i
arbeid,så vel som antall pensjonistereller antall brukere av sykehjemsplass
er. Derfor vil
utvikling av en årlig KOSTR
A analyse, samt framskrivingeri forbindelsemed årsrapportering
væreviktige verktøyfor arbeidet videre.
Revidering av kommuneplanenssamfunnsdelmed eget satsingsområdefor økonomisk
bærekrafter et viktig tilt ak i økonomiplanperioden
. Det er viktig at kommuneplanens
handlingsdeler godt integrert i budsjett- og økonomiplanog videre inn i oppdragsbrev,
lederavtaler og handlingsplanerfor de ulike tjenesteområdene.
Administrativ forankringer avgjørendefor KØB. Sentraleelementeri dette dreier segom at
administrasjonenhar et tydelig KØBperspektivi budsjettprosessen,at de besørgerrutiner
som fremmer KØBog for øvrig bidrar til å byggeeller videreføreen ”KØB-kultur”. Dessbedre
jobb administrasjonengjør i budsjettarbeidet,ledet av rådmannen,jo mer forankret blir
budsjettet i kommunen.
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Handlingsreglene2015-2018og i økonomiplanperioden
Oversiktover finansiellenøkkeltall– overordnet
Nøkkeltall - 2018
Frie inntekter per innbygger(kr)
Egenfinansieringav investeringenei prosent av
totale brutto investeringer(prosent)
Nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat
Brutto driftsresultat
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet
Langsiktiggjeld ex pensjonsforpliktelser
Disposisjonsfond
Langsiktig gjeld
Netto lånegjeld
Renteeksponertgjeld
Nøkkeltall i kroner pr. innbygger
Brutto driftsutgifter totalt
Netto driftsutgifter totalt
Brutto driftsinntekter i alt
Netto driftsresultat
Skattpå inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatttotalt
Frie inntekter
Netto inntekt fra konsesjonskraft,kraftrettigheter og
annenkraft for videresalg
Brutto investeringsutgiftertotalt
Netto lånegjeld
Pensjonsforpliktelse

Meløy
64 057

KG11
56 830

KG12
59 590

Diff. 12
4 467

23,1

21,6

23,9

5,2
5,6
2,4
76,2
4,5
209,8
62,9
44,9

1,5
1,3
1,1
106,2
7,3
229,5
91,8
66,7

2,5
2,4
1,3
111,5
9,2
235,2
95,6
70,5

2,7
3,2
1,1
-35,3
-4,7
-25,4
-32,7
-25,6

111 386
71 011
118 046
6 182
28 378
35 679
8 243
64 057

93 697
63 758
94 907
1 377
25 790
31 040
3 368
56 830

104 025
70 406
106 560
2 716
27 362
32 228
8 087
59 590

7 361
605
11 486
3 466
1 016
3 451
156
4 467

-0,8

3 270
447
963
2 307
23 955 12 643 17 632
6 323
74 220 87 147 101 848 - 27 628
157 647 117 033 131 772 25 875

Frie inntekter som bestårav skatt og rammetilskuddvar totalt 28,3 mill. kr høyerei Meløy
enn i KG12. Dette skyldesi all hovedsakhøyererammetilskuddenn snittet. Høyere
rammetilskuddutgjør 21,9 mill. kr. Skatteinntektenei Meløy var 6,4 mill. høyerepr innb. enn
gjennomsnittetfor i KG12.
Eiendomsskatteinntekter
var rundt 1mill. kr høyerei Meløy enn i KG12, mensnetto
inntekter fra salgav konsesjonskraft,kraftrettigheter og annenkraft for videresalg
var 14,6 mill. kr høyerei Meløy. Egenfinansieringav investeringenelå på omtrent samme
nivå som gjennomsnitteti KG12.
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Servi på utgiftsnivåethar Meløy en brutto drift sutg. som er kr. 46,6 mill. kr. høyereenn KG
12 kommunene.Netto ligger vi 3,8 mill. høyere.
Netto dr. resultat i Meløy var i 2018 dobbelt såhøyt som gjennomsnittetfor KG12
kommunene.Kunto kommuner (Tysværog Hammerfest)har høyerenetto driftsresultat
(prosentav brutto dr. inntekter) enn Meløy. Pr. 31.desember2018 er renteeksponertgjeld
lav i Meløy.Dette er positivt i forhold til eventuellerenteøkninger.

Nøkkeltallhandlingsreglene
Nedenfor presenteresnøkkeltallfor handlingsreglenefor perioden 2015-2018, og så for hele
periodenfra 2015-2023, der ogsåforventingerfor 2019 og planperiodener innarbeidet.
I budsjett og økonomiplan2019-2022, som ble vedtatt i desember2018, ble det vedtatt to
verbalersom leggestil grunn for budsjett og økonomiplan2020-2023:
•
•

vedtatt endringsprosjektvidereføresi henholdtil utarbeidet prosessplan.Reduksjon
drift kr. 15 mill innarbeidesi økonomiplan2021 og 2022.
handlingsregelen– konsesjonskra
ft inntekt ut over 26 øre brutto overføresfond,
innarbeidesi mål for kommunensøkonomi

Dette er innarbeideti budsjettet. Når det gjelderandel lånegjelder det gjeld uten VVA og
startlån (Husbanken)da disseskalværeselvfinansierende.
I det nestevisesbådehistorisketall og forventingerti l nivå på handlingsreglenei
økonomiplanperioden.

I budsjett- og
økonomiplanperioden20202023 har Meløy kommuneet
måltall på 2 % på NDR.
NDRi perioden
2015-2018har en positiv
utvikling. I 2018 fikk Meløy
kommuneutbetalt kr.16, 4 mill
fra Havbruksfondet som
påvirket resultatet positivt.
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Når vi ser på hele periodenmed 2015-2018,budsjett 2019og forventningi budsjett- og økonomiplan
2020-2023, ser vi at det fremover er mulig å nå måltallet om NDR på 2%under gitte forutsetninger.

Denneut viklingenpå NDR
forutsetter at handlingsreglene
som er vedtatt av kommunestyret
i desember2018blir gjennomført.
Dette krever at en gjennomførbar
tiltaksplanleggesfrem for politisk
behandlingi løpet av 2020.

I budsjett- og
økonomiplanperioden20202023 har M eløy kommuneet
måltall som tilsier at
disposisjonsfondskalværepå 8
% i utgangenav perioden.
Disposisjonsfondeti perioden
2015-2018er bådebetydelig
lavereenn fremtidig måltall og
sammenligne
t med andre
kommuner.

Når vi nedenfor ser på hele perioden med 2015-2018,budsjett 2019 og forventning i
budsjett- og økonomiplan2020-2023, ser vi at det fremover er mulig å nå måltallet om
disposisjonsfondpå 8 % i slutten av planperiodenunder gitte forutsetninger.
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Denne utviklingenpå
disposisjonsf
ond forutsetter
som nevnt ovenfor at
handlingsreglenevedtatt i
kommunestyreti desember
2018 om et nedtrekkpå 15
millioner og avsetningertil fond
blir gjennomført.

I budsjett- og
økonomiplanperioden
2020-2023har Meløy
kommuneet måltall for
maksimum andel
lånegjeldsom er satt til
75 %.
Lånegjeldeni perioden
2015-2018er betydelig
lavereenn både måltall
og sammenlignbare
kommuner.
Når vi ser på hele periodenmed 2015-2018, budsjett 2019og forventningi budsjett- og
økonomiplan2020-2023, ser vi at det fremover er mulig å nå måltallet om låneandelpå 75
% under gitte forutsetninger.
Meløy kommunehar
gjennomført større
investeringerde sistepar
åreneog har i perioden
planer om blant annet
ombyggingav Vall sykehjem
estimert til
kr. 30 mill, og ombyggingpå
Ørnessykehjemmed
kr. 20 mill.
Det å ha bærekrafti
låneutviklingener viktig for
å skapehandlingsrom,
samtidigvil investeringerkunne ha store virkningerfor en mer effektiv og bedre drift av
tjenester.

25

Rådmannensforslagtil Budsjett 2020og økonomiplanfor Meløy kommune2020-2023

Rolleavklaringer en forutsetningfor god økonomistyringog mulighetenetil å nå
handlingsreglenefor økonomiskbærekraft.Tabellennedenfor beskriver rollefordelingen
mellom både de ulike politiskedelene,samt i administrasjonen.
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KOSTRA
analyse2019 - utvalgte historiskedata 2015-2018
I arbeidet med økonomiskbærekrafter bruk av KOSTRA
analyseret viktig verktøy for å vise
utvikling over tid for kommunen,samt utviklingensammenlignetmed andre kommuner.
Rådmannenvil hvert år utarbeide et analysedokumentsom skalværeet støttedokument for
både poltikk og administrasjoni arbeidet med økonomiskbærekraft.
I budsjett- og økonomiplanen2020-2023 vil analysenta utgangspunkti nettodriftsutgifter
for de ulike tjenesteområdeneog utvalgte delområder.Hensiktenmed analysener å
sammenligne historiskedata med andre kommunerfor å belysehvordan ressursenei Meløy
kommunebrukes.Dette for å synliggjøreet fellesutgangspunktog forståelsefor den
økonomiskesituasjonen,et startpunkt for å nå måleneom økonomiskbærekraft.
Gjennom2020skal det utvikles styringsparameteremed økonomiskemåltall som skalvise
hvilket nivå Meløy kommuneskalliggepå innen de ulike tjenesteområdene. I tillegg vil det
bli utviklet styringsparameterefor kvalitet og andre områder som har nær sammenheng
med økonomiskbærekraft.

Om KOSTRA
KOSTRA
står for Kommune-Stat-Rapportering og ble startet som et prosjekt i 1995med
formål å samordneog effektivisereall rapporteringfra kommunenetil staten, samt å sørge
for relevantstyringsinformasjonom kommunalvirksomhet,måle ressursinnsats,prioritering
og måloppnåelse i kommuner,bydelerog fylkes-kommuner.Fra2001 var alle kommunerog
fylkeskommunermed i KOSTRA.
Informasjonenom kommunaletjenester og bruk av ressurserpå ulike tjenesteområder
registreresog sammenstilles for å gi relevant informasjontil beslutningstakereog andre,
både nasjonaltog lokalt. Informasjonenskaltjene som grunnlagfor analyse,planleggingog
styring,og herundergi grunnlagfor å vurdere om mål oppnås.
Grupperingav grupper
SSBforetar hvert femte år en grupperingav kommuneneetter folkemengde og ut fra hvilke
kostnaderde står overfor for å innfri minstestandarder,utføre lovpålagteoppgaverog yte et
tjenestetilbudtilpassetinnbyggernesbehov.Dissekostnadenevarierer mellom kommunene
på grunn av ulike demografiske,sosialeog geografiskeforhold.
Meløy kommuneer plasserti KOSTRA
gruppe12 (KG12), som defineressom mellomstore
kommunermed middelsbundnekostnaderper innbygger,og høyefrie disponible
inntekter. I dennegruppener det i all hovedsakkraftkommunermed relativt store
kraftinntekter.
Kommuneri KG11 er definert som mellomstorekommunermed middelsbundnekostnader
per innbygger,og middelsfrie disponibleinntekter. I denneanalysener det hensiktsmessig
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og ogsåsammenlignemed tall fra gruppe11 kommuner. Dette for å få et bredere grunnlag
for å vurdere ressursbrukenog resultater i Meløy kommunesammenlignetmed andre
kommuner.

Meløy kommunesammenlignet med kost ragruppe 12 og 11
Pr. 01.01.2018bestårKG12 av 21 kommuner med mellom 5200og 20 700 innbyggere.
KG11 bestårav 53 kommuner.Flereav dem med lignendefolketall som Meløy kommune.
Tabellenunder er basertpå regnskapstallfor 2018 og folketall pr. 31.desember2018, sortert
etter størrelsenpå netto driftsutgifter og fri e inntekter pr. innbygger.

Kommuneri KOSTRA
gruppe12 – Folkemengde,netto dr. utgifter og frie inntekter 2018
Kommune Innbyggere Netto
Frie
dr. utg. inntekter
Tynset
5 591
67 291 61 173
Nord-Fron
5 742
70 482 58 545
Tinn
5 780
76 436 63 551
Kvinesdal
6 048
74 703 59 704
Kommune Innbyggere
Tysvær
Odda
Lindås
Årdal
Luster
Sunndal
Nome

11 028
6 745
15 812
5 245
5 195
7 106
6 805

Netto
Frie
dr. utg. inntekter
69 633 56 082
69 868 61 548
65 802 53 974
71 644 60 095
74 841 62 081
79 433 59 099
71 156 58 405

Kommune Innbyggere
Alstahaug
Vefsn
Meløy
Fauske

7 415
13 403
6 331
9 760

Kommune

Innbyggere

Lenvik
Vadsø
Hammerfest
Alta
Sør-Varanger
Målselv

11 679
5 894
10 536
20 665
10 156
6 538

Netto
dr. utg.
68 964
65 438
71 011
64 679
Netto
dr. utg.
67 698
75 409
82 487
68 629
69 250
65 628

Frie
inntekter
58 021
56 811
64 057
54 951
Frie
inntekter
61 452
62 878
62 483
62 475
60 605
58 982

Netto driftsutgifter viserdriftsutgiftene inkludert avskrivningeretter at driftsinntektene,som
blant annet inneholderøremerkedetilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket
fra.
Med frie inntekter menesinntekter som kommunenekan disponereuten andre bindinger
enn gjeldendelover og forskrifter, og vedrørerskatt på inntekt og formue og rammetilskudd,
inkludert inntektsutjevningfra staten. Inntekter fra kraft og naturressursskattendefineres
ogsåsom frie inntekter.
7 kommuneri KG12 haddehøyerenetto driftsutgifter enn Meløy i 2018. Meløy er den
kommuneni KG12 som har størst frie inntekter pr. innbygger.7 kommunerhar færre
innbyggere enn Meløy.

28

Rådmannensforslagtil Budsjett 2020og økonomiplanfor Meløy kommune2020-2023

KOSTRAnøkkeltallviserat Meløy haddehøyereinntekter enn de fleste kommunene i KG12
og høyeredriftsutgifter i forhold til mangeav kommunenei sammenligningsgruppa.
I 2018 var netto driftsutgifter i Meløy kr. 3,8 mill. høyereenn gjennomsnittet i gruppa.
Ressursbruken
i 2018 var totalt kr. 49,3 mill. høyerei Meløy på områdene helseog omsorg,
grunnskole, administrativ styring og kontroll, sosial,kirke og samferdseli forhold til
ressursbrukeni KG12.
Sammenlignetmed KG11 er ressursbrukenkr. 83,9 mill. høyere.
Meløy haddelavereressursbrukenn KG12 på kr. 16,3 mill. innen barnehage,plan, kultur,
voksenopplæringog barnevern.
I forhold til KG11 hadde Meløy et lavereressursbrukpå kr. 7,2 mill. innen barnehager,
kultur, plan og voksenopplærin
g.
Netto driftsutgifter
i kr. pr. innbygger

Meløy kommune
2017

KOSTRA
gruppe 12
2017

2018

Adm. og styring
Grunnskolen

Endring Endring
%
7 961 7 436
-525
- 6,6
17 782 17 817
35
0,2

5 024
15 869

5 536
16 337

Barnehager
Helseog omsorg

7 580
7 784
30 490 30 698

204
208

2,7
0,7

8 038
25 398

8 438
27 194

400
1 796

5,0
7,1

Sosialtjenesten
Barnevern
Kultur
Kirke
Brannog ulykkes
vern
Samferdsel
Voksenopplæring
Planetc.
Netto dr. ut gifter
totalt

3 440
2 478
2 194
750
1 221

3 400
2 574
1 924
755
1 235

40
96
-270
5
14

1,2
3,9
-12,3
0,7
1,1

2 373
2 448
3 027
703
1 116

2 483
2 683
3 021
709
1 215

110
235
-6
-6
99

4,6
9,6
-0,9
8,9

1 959
283
828

2 018
206
462

59
-77
-366

3,0
-27,2
-44,2

1 801
428
869

1 790
481
908

-11
53
39

-0,6
12,4
4,5

76 966 76 309

-657

- 0,9

67 094

70 795

3 701

5,5

Netto driftsutgifter
i kr. pr. innbygger

2018

Meløy kommune
2017

Endring Endring
%
512
10,2
468
2,9

KOSTRA
gruppe 11

2018

2017

2018

Adm. og styring
Grunnskolen

Endring Endring
%
7 961 7 436
-525
- 6,6
17 782 17 817
35
0,2

4 548
14 251

5 199
14 811

Barnehager
Helse og omsorg

7 580
7 784
30 490 30 698

204
208

2,7
0,7

7 772
23 152

8 197
25 194

425
2 042

5,5
8,8

Sosialtjenesten

3 440

40

1,2

2 230

2 072

- 158

-7,0

3 400

Endring Endring
%
651
14,3
560
3,9
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Barnevern
Kultur
Kirke
Brann og ulykkes
vern
Samferdsel
Voksenopplæring
Planetc.
Netto dr. utgifter
totalt

2 478
2 194
750
1 221

2 574
1 924
755
1 235

96
-270
5
14

3,9
-12,3
0,7
1,1

2 304
2 100
589
934

2 341
2222
634
1 019

37
122
45
85

1,6
5,8
7,6
9,1

1 959
283
828

2 018
206
762

59
-77
-366

3,0
-27,2
-44,2

1 309
348
571

1 358
444
655

49
96
84

3,7
27,6
14,7

76 966 76 309

-657

-0,9

60 108

64 146

4 038

6,7

Samletressursbrukpå de områder som er nevnt i tabellen over ble i Meløy redusertmed
0,9%fra 2017 til 2018,mot en økningpå 5,5 % i KG12. Ressursbruken
i Meløy økte på alle
områder med unntak av administrasjonog styring, kultur og voksenopplæring.I KG12 økte
ressursbrukentil alle områder, med unntak av kultur, kirke og samferdsel.
KG11 haddeen økningpå alle områder med unntak av sosialtjenesten.
Totalt økte KG11 ressursbrukenmed 6,7%fra 2017til 2018mot en reduksjonpå 0,9%i
Meløy.

Effektiviseringspotensialet
Effektiviserings
potensialeter et mål på hvor mye kommunenekan sparedersomen
sammenlignernetto driftsutgifter pr. innbyggerpå forskjelligetjenesteområderi
kommunenemed gjennomsnittlig netto driftsutgifter pr. innbyggerfor de sammeområdene
i KOSTRA
– gruppene11 og 12.
DersomMeløy kommunebestemmersegfor å bevegesegmot snittet i KG12 eller KG11, vil
effektiviseringspotensialetfremkommebasertpå nettoforskjellene når det og er hensyntatt
et mindreforbrukpå enkelte områder.Bruk av disseanalysenevil bidra til
kunnskapsoppbygging
i kommunen, som er viktig for å kunne styre de knapperessursenevi
har. Utviklingeni frie inntekter over tid viser at det ikke kompenseresfullt for utvikling i
tjenestebehov, og heller ikke for lønns- og prisveksti overføringene fra stat til kommuner.
Det er derfor avgjørendeat Meløy kommunefinner ut hvilket ressursnivåsom gir økonomisk
bærekraft.
Effektiviseringspotensialet
er en fremstilling av hvilket mer- og mindreforbruk Meløy
kommunehar, sett i forhold til KG12 og KG11. Behovetfor styring av ressurser illustreres i
figuren nedenfor.
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Enkommunesom
har målsettingog å
bådevære
produktiv og
effektiv er dermed
nødt til å gjøre det
riktige bra – levere
riktige tjenester til
lavestkostnad.

Effektiviseringspotens
ialet sammenlignetmed KG12
Figurenunder viserressursbrukeni 2018 i Meløy sammenlignetmed gjennomsnittlig
ressursbruki KG12 på områderder Meløy haddehøyerer essursbrukmålt i forhold til
målgruppene.
DersomMeløy kommunehaddetilsvarendenetto driftsutgifter pr. innbyggersom KG12 på
disseområdene,ville ressursbrukeni Meløy vært kr. 49,3 mill . lavere.
Samtidigvar ressursbrukeni Meløy totalt kr. 16,3 mill. laverepå områdene barnehage,
kultur, barnevern,kirke og voksenopplæring.
Samletvar dermed ressursbrukeni Meløy kr. 33 mill. høyereenn gjennomsnitteti KG12.

+ kr. 49,3 mill.
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- kr. 16,3 mill.

Det er ogsåviktig å ha med segat Meløy har en laverearbeidsgiveravgiftssats
enn
halvpartenav kommunenei gruppe12. DersomMeløy haddeen arbeidsgiveravgiftpå 14,1%
i stedet for 5,2%, ville dette utgjort rundt kr. 35 mill. i ekstrautgift.

Effektiviseringspotensialetsammenlignetmed KG11
+ kr. 83,9 mill.
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- kr. 7,2 mill.

Sammenlignetmed KG11 bruker Meløy dermed kr. 76,7 mill. mer.
I arbeidet med økonomiskbærekraftviser erfaringenefra prosjektet til Ranakommuneog
Nord universitet at en viktig faktor for å lykkes, er en felles forståelseav utfordringeneog
gode kunnskapsgrunnlag
for hvordande ulike tjenesteområdeneog delområdeneskal
arbeidefor å få tatt ut effektiviseringspotensialet.
Ranahar jobbet i flere år med dette
arbeidet . Det er viktig å bruke god tid i Meløy kommune, bådei forhold til ledere i
administrasjonog politikere til å innarbeidekunnskapog dermed godetiltak for å lykkes.

Oversiktover driftsutgifter - tjenesteområdeog utvalgte delområder
I arbeid med økonomiskbærekrafter det viktig at vi finner helhetlige,forståtte og
akseptertemetoder for hvordanvi skalta ut effektiviseringspotensialet.
Vi må og bruke de
sammemetodenetil å nå målsettingom å både væreproduktiv og effektiv i styringenav de
knappe ressursene,det å gjøredet riktige bra – levereriktige tjenester til lavestkostnad.
I Meløy kommuneønskervi å fortsette å utvikle en kultur der vi er sammenom å løse
samfunnsoppdraget
, dermed må alle eie de utfordringenevi har i økonomiensammen.
Dermeder et godt kunnskapsgrunnlag
viktig.
En metode som er brukt i Ranaer å sammenligneutgifter fra de ulike tjenesteområdene
med KOSTRA
gruppeog samtidigvisehva forskjelleri ressursbrukutgjør i kroner.
Kunnskapener brukt inn i oppdragsbrev til tjenesteområdeneog inn i lederavtalene.Hvert
tjenesteområdehar fått oversiktover forventet effektiviseringi kroner og alle har fått
sammeinformasjonslik at det blir transparentog bidrar til å sikreforståelsenat vi løser
dette sammen.I 2020 skal vi arbeidevidere med å utvikle verktøyog metoder for en slik
tilnærming.
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I budsjett- og økonomiplanfor 2020-2023 presenteresderfor et kunnskapsgrunnlag
med en
sammenligningmellom Meløy kommuneog KG11og KG12på de områdenesom brukesi
KOSTR
A rapporteringenpå økonomi.

Stab og støtte
Grafenviseret merforbruk på
administrasjonog styringsom
gjelder rådmann,stab og
støtte samt poltikk.
Det er klare forventningertil
at nytt ERPsystemsom er
nevnt senerei denneplanen
vil forbedre effektiviteten
her.

Oppvekst
I grunnskolener
demografiutfordringeni
Meløy merkbar.Det er i
prinsippetfor mangeansatte
i skoleni forhold til det antall
barn vi har i skolealder.
Oppveksthar i for liten grad
klart å omstille
tjenesteområdetmens
antallet elever har sunket
betydelig.
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Det har vært arbeidet godt
med å redusereutgiftene i
barnevernde sisteårene.
Barnevernethar vært
gjennomen omfattende
endringfor endre rutiner og
arbeidsmetoderog har ingen
fristbrudd i tjenestenved
inngangentil denne
økonomiplanperioden.

Helse og velferd
Flereområderinnen helseog velferd har
omfattende utgifter og det vil være
avgjørendeat det blir gjennomførten rekke
tiltak i tjenesteområdetdersomvi skalnå
handlingsreglenef or økonomiskbærekraft.

Miljøtjenestener alleredei gangmed å se på
tiltak og velferdsteknologiskeløsningerer
viktig for å gi riktig tjeneste til laverekostnad.

Nav merker stor pågangsom en
konsekvensav endringeri
næringslivet.I tillegg er det behov
for å utvide antall i
kvalifiseringsprogrammet
fra 6 til
11 plasser.Dette er et viktig tiltak
for å få flere ut av sosialbudsjettet
og over i aktivitet og arbeid.
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Samfunn
Nedenforkommenteresnoen utvalgte områder fra samfunn.Enrekke til tak i både drift s- og
investeringsbudsjettetvedrørerdette området, særliggjelder det utvikling av næringsareal,
investeringeri vei, vann og avløp.Mangeav disseområdeneer en del av selvkostregnskapet
og påvirkerikke handlingsreglenei sammegrad som andre tjenesteområder.
Meløy kommunehar en mye
laveresatsingpå kultur enn
sammenlignbarekommuner.I den
politiskeplattformen til
flertallspartieneer satsingpå
kultur fremhevet ved både økning
i stilling, å arrangere
sommerdageneog satsepå
kulturskolen.

Det er viktig å skapehandlingsromfra øvrigeområder dersomvi skalstyrke
kulturbudsjettet i perioden.
Meløy kommunehar et
vedlikeholdsettersleppå vei selv
om utgiftene er noe høyereenn
sammenlignbare kommuner.Det
er lagt inn midler til rehabilitering
og reasfalteringav vei i denne
økonomiplanperiodenog er og en
prioritering som er tydeliggjort i
den politiskeplattformen til
flertallspartiene.

Meløy kommuneinngåri Salten
BrannIKS.Enav målsettingenei
tillegg til kvalitetsutviklingog
kompetansehevingvar at en slik
tjeneste skulleha økonomiske
fordeler. Sammenlignetmed
andre kommunerer likevel
utgiftene til brann noe høyere.
I planperioden er det behov for å
evaluereordningen.
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Sentraleplandokumenter
Visjon, innsatsområderog mål i kommuneplanenssamfunnsdel
Gjeldendekommuneplanmed samfunnsdelog arealdelble vedtatt av kommunestyreti sak
115/13 den 19. desember2013.

Meløy kommunesvisjonmot 2025 er
«Økt livskvalitetfor Meløysbefolkning».

Innsatsområde
Befolkningsutviklingog
bosettingsmønster

Verdiskapingog
næringsutvikling

Mål
Meløy skalværeen attraktiv og god kommuneå bo i.
Gjennomsærligsatsingpå ungdomog familier i
etableringsfasenskalMeløy framståsom et flerkulturelt
samfunnmed et stabilt folketall.
Meløy skalværeblant de beste kommuneri Norgeå etablere
næringsvirksomheti. Denøkonomiskeverdiskapningenog
sysselsettingenskaløkesgjennomet bredt og variert
næringsliv.

Barnog unges
oppvekstsvilkår
Kunnskapog
kompetanseutvikling

Barnog ungeskalha trygge,allsidigeog utviklende
oppvekstsvilkå
r i sinenærmiljø,i skolerog barnehager.
Kunnskaps
- og kompetanseutviklingskaltilretteleggesi et
livslangtlæringsperspektiv,for alle aldersgrupperog for et
framtidsrettet arbeids- og samfunnsliv.
Helseog omsorg
Uavhengigav alder, kjønn og bosted skal befolkningenha
ti lgangpå helse-, sosial- og omsorgstjenesterav god kvalitet.
Helsefremmendeog forebyggendearbeid skalstyrkes.
Klima,miljø og
Naturensproduktivitet, mangfoldog rekreasjonsver
di skal
arealforvaltning
ivaretas.Areal- og naturressurser i kommunenskal forvaltes
på en langsiktigog bærekraftigmåte.
Kultur og fritid
Meløy kommuneskalværepådriverog tilrettelegger for at
innbyggerneskalha godeog varierte fritidsaktiviteter, kunstog kulturtilbud, som kan fremme trivsel og bolyst.
Samferdselog
Kommunenskalha et effektivt, sikkert og miljøvennlig
infrastruktur
transportsystempå land og sjø,tilpassetbrukernesbehov for
kommunikasjonsløsninger.
Alle kommunalevannverkskal
levere vann av tilfredsstillendekvalitet og kvantitet, og ha
godkjenning av Mattilsynet.
Kommuneorganisasjonen Meløy kommuneskalværeen servicevennligkommunesom
møter innbyggernesbehovmed forbedret kvalitet og
effektivitet, og utvikler nye løsningeri samarbeidmed
brukere,innbyggereog samarbeidspartnere.
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Meløy kommuneskalsette sine innbyggerei sentrum.
Forespørslerskalbehandlesraskt. Meløy kommuneskalha
god evnetil å beholdeog utvikle medarbeidereog god
konkurranseevnei arbeidsmarkedet.Nærværeti
kommuneorganisasjonen
skaløkestil 92 % fra 2015.
Kommuneplanensamfunnsdel 2013-2025kan i sin helhet lesespå kommunensnettside:
https://www.meloy.kommune.no/kommuneplan
Det er særligto plandokumentersom er utarbeidet i forri ge planperiodesom er viktig å ta
med inn i dennebudsjett og økonomiplanen,dette er kommunedelplanfor helse-, omsorgog velferd og strategisknæringsplan.

Kommunedelplanhelse- omsorgog velferd 2019 - 2026
I K-sak 2/19, den 7.februar2019 ble kommunedelplanfor helse- omsorgog velferd 2019 2026 vedtatt. Planenble vedtatt som retningsgivendefor utvikling av tjenestenei
planperioden.Gjennomføringav drifts- og investeringstiltakskalskjeinnen vedtatt budsjett
og økonomiplan,og innarbeidesi årlig arbeidsprogram. Evalueringskjerårlig i forbindelse
med årsmeldingen.
Beskrivelseav dagenssituasjonog utfordringer er grunnlagetfor planensmål og tiltak. Både
veksti kommunaleoppgaverog demografivil bety økt presspå helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene.For at tjenesteneskalværeøkonomiskbærekraftigi framtida, må vi
arbeidemed omstilling og innovasjon.Brukerenskalværei fokus.Det helsefremmendeog
forebyggendearbeidetmå bli prioritert. Vi må realisereen boligpolitikksom legger til rette
for å kunne bo hjemme lengstmulig. Vi skalleggetil rette for at den enkelte kan ta større
ansvarfor egenhelse.Alle tjenesteneskalunderstøttebrukerensegneressurserog
mestring.
Innsatsområde

Mål

Tidlig
helsefremmende
innsats,
forebygge
sykdom,skade
og lidelse

Vi vektleggerhelsefremmendeog
forebyggendearbeid i alle
tjenesteområderog rettet mot alle
aldersgrupper.Innbyggerneskal
opplevemestringi eget liv. Vi satserpå
tid lig innsatsog forebyggingav fysiske
og psykiskeplager.Vi skalha målrettet
samarbeidmed frivillige, lag og
foreninger
Flestmulig av innbyggernei yrkesaktiv
alder er i arbeid eller aktivitetsrettede
tiltak. Færrestmulig av kommunens

Utjevnesosiale
helseforskjellerinkludering,

Eksemplertiltak som kan
bidra til økonomisk
bærekraft
Inkluderefolkehelsearbeidet
i alle ledd av kommunen.
Tidlig innsatsog fokus på
positiv omsorgog oppvekst.

Individuellearbeidsrettede
tiltak skalstyrkes,i første
omgangmot unge
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likeverd,
aktivitet og
arbeid

Mestring i
hverdagenog i
egen bolig

Samordneog
koordinere til
beste for bruker

Kapasitetog
tilgjengelighet

Rekrutteringog
kompetanse

innbyggeretrenger økonomisk
sosialhjelp.Sosial ulikhet i helseskal
forebyggesog reduseres.Alle skal
tilhøre et fellesskap.

arbeidsledigeog
sosialhjelpsmottakere

Vi leggertil rette for at unge
mottakere av sosialhjelp
oppfyller aktivitetsplikten
Tjenesteneskalbyggeopp om
Velferdsteknologitas i bruk
brukernestro på egenmestring.Vi
for å bidra til større trygghet
planleggerog gjennomførertjenestene og livskvalitet
i samarbeidmed brukerenog
pårørende,med fokus på
Vi etablerer helsestasjonfor
hverdagsmestring.Besteeffektive
eldre og forebyggende
tjenestenivåskalværeutgangspunkt
hjemmebesøk
for tj enestetilbudet.
Flerebor i egenbolig, bruker sine egne Dreiningfra mangegamle
ressurserog deltar i samfunnet.
kommunaleboliger til flere
Boligtildelingener helhetlig og
nye moderneboliger
systematisk, og boligenskalværeegnet
for bedringsprosess
og mestring.
Vi ser bolig, hjelpemidler,
teknologiskeløsningerog
tjenester i sammenheng
Tjenestetilbudetskalværehelhetlig,
Vi samlokaliserer
samordnetog fleksibelt.
tjenestetilbudder det gir
Tjenestetilbudetskalutformes i
bedre tverrfagligsamarbeid
samarbeidmed bruker og pårørende.
og større fagmiljø,samt
økonomiskedriftsfordeler
Vi skalha tilstrekkeligkapasitetog
Omsorgsboliger/bofellesskap
tilgjengelighetpå lovpålagtehelse-,
med heldøgnstjeneste og
omsorgog velferdstjenester.
velferdsteknologiske
Tjenestenetildeles ut fra nasjonal
løsningeretableresnært
målsettingom beste effektive
servicefunksjoner,
omsorgsnivå(BEON).Meløy kommune bemanningsbaser
og
skalha tjenester på alle nivå.
områder som er universelt
utformet.
Sykehjemme
ne skalha flere
plassert il rehabilitering,
korttidsopphold,
dagoppholdog avlastning
Sikretilstrekkelig,kompetent og stabil Nærledelseog
personellsituasjoni helse-, omsorgs- og helsefremmendeledelseskal
velferdstjenester.Meløy kommuneskal prioriteres
ha gode systemerfor opplæring,
veiledningog oppfølging.De ansatte
Vi skalværeen attraktiv
skalværei stand til å utføre sine
arbeidsgiverog sikre
arbeidsoppgavereffektivt og med god
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Kvalitet og gode
tjenester

kvalitet, etter gjeldendelovverkog
lokaleprosedyrer.
Befolkningenskalha tilgangtil
nødvendigehelse,- omsorgs- og
velferdstjenester.Vi skalværeen
servicevennligkommunesom møter
innbyggernesbehov med kvalitet og
effektivitet, og utvikler nye løsningeri
samarbeidmed brukerne,innbyggerne
og samarbeidspartnere.Forespørsler
skalbehandlesraskt.

heltidskultur gjennomflest
mulig hele stillinger
God matomsorgog ernæring
Vi utvider dagtilbudettil
hjemmeboendetil å omfatte
flere målgrupperenn i dag.

Kommunedelplanfor Helse,omsorgog velferd 2019-2026 kan i sin helhet lesespå
kommunensnettside: https://www.m eloy.kommune.no/globalassets/dokument
arkiv/helseog-velferd/folkehelse/plan-hov-8.-februar-2019-kl.-14.41.pdf

Strategisknæringsplan2019-2022
Strategisknæringsplan(2019-2022)viserrammeverketfor vårt arbeid i perioden.
Ambisjonener at Meløy skalt a tydelig posisjoninnen bærekraftignæringsutvikling.Dette
gjelder spesielti bransjeneindustri, sjømat- og opplevelsesnæringen,
områderMeløy antaså
ha naturgitte fortrinn.
Målet er vekstved å stimulereog tilrettelegge for nyskapingog bærekraftigutvikling.
Delmål
Godt tilrettelagt
infrastruktur

Stimuleretil økt
kompetanseog god
samhandlingi eksisterende
og nytt næringsliv

Bli synligi landsdelenog
nasjonaltsom en
bærekraftig og attraktiv
kommune.

Eksempelpå tiltak i planperioden
Nytt industriareal i Kilvik
Reipåhavn
Grunnundersøkelser
Galtneset
Reguleringsplan
Galtneset
Fiberutbyggingi hele kommunen
ProsjektGlombergan – viktig næringsvei
ReguleringsplanHolandsvika
Rehabilitering/reasfalteringav kommunaleveier
Økekompetansenom Hydrogengjennomprosjektet
Hydrogennettverketi Salten
Markedsføreopplevelsesnær
ingen mot internasjonalt
ferie- og fri tidsmarkedi prosjekt DestinasjonSalten
Reiselivs
- og opplevelsessatsing
i Meløy med Svartisen
som fyrtårn
Videreutviklingav Meløy som havbruks- og
fiskerikommune
Nettverk og markedsarbeidfor etableringav
Hydrogenproduksjoni GlomfjordIndustripark
Synliggjøringav kommunensom bo- og arbeidssted
gjennomprosjektetMeløy-tett på.
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Forberedeautorisasjonssøknad
for å bli 1 av Norges15
Nasjonaleturiststier.
Implementeretilt ak fra parallelloppdraget Kystbyen
Ørnesog gjennomføreprosjekt bygdeutvikling-sammen
for Meløy.

Kommunedelplanfor vannforsyning2019-2029
Hovedplanfor vann ble vedtatt av kommunestyreti saknummer i sak47/19 den 26.
september2019.
I handlingsdelen til hovedplan for vann liggerdet i perioden2019 til 2029 investeringsbehov
for til sammenkr. 130 mill. I økonomiplanperioden2020til 2023 planleggesdet
investeringstiltakpå over vel kr. 50 mill.
For drift av vann- og avløpsanleggute på Bolgaog Støtt og kommunens ansvar for
sjøarealenefra 1 nautiskmil fra grunnlinjenog innover, og det planleggeså investerei egen
båt for å ivareta disseansvarsområdene.
I denneperiodenplanleggesdet at innbyggernepå Reipåog Støtt skalforsynesfra Spildra
vannverk.Dermed oppnåsen sikrerevannforsyningtil disseområdene,da vannreservoarpå
Reipåer begrensetog dermed veldigsårbari tørre nedbørsperioder.
Det er behovfor nødstrømsaggregat
på vannverki Vassdalsvik,som forsynerEngavågenog
Grønøy. Dette for å hindre at det går urensetvann ut på ledningsnettetved strømbrudd.
De størsteinvesteringsprosjektenei hovedplanvann som foreslåssom investeringstiltaker
følgende:
•
•
•
•
•

Ny sjøledningØrnes-Reipå– kr. 4.000.000
Høydebasseng
Reipå– kr. 5.000.000
Høydebasseng
Spilderdalen– kr. 8.400.000
Nytt vannverkog høydebasseng
Mosvolddalen– kr. 31.000.000
Nytt renseanleggog nødstrømsagregatVassdalsvik– kr 4.300.000
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Oversiktover vedtatte planer i perioden2016-2019
Temaplaner
Alkoholpolitisk plan 2016-2020
Trafikksikkerhet
splan2016-2018
Strategiplanfor Meløyskolen 2016-2019
Strategiplanfor Meløybarnehagene2016-2019
Beredskapsplan
for psykososialetiltak ved kriser,ulykker og
katastrofer
Kommunedelplanfysiskaktivitet og naturopplevelser20172020
Handlingsplan for rus og graviditet
Helse-, velferds- og omsorgsplanfor Meløy kommune
Trafikksikkerhetsplan
2018-2020
Strategisknæringsplan2019-2022
Havneplanfor Meløy kommune
Kommunedelplan for vannforsyning

Vedtatt
31.03.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016

Arealplaner
Reguleringsplan
for gang- og sykkelveiFV17Høgseth-Dalen
Reguleringsplan
for veikryssFV17 - Mosvoldveien
Kommunedelplanfor fylkesvei17 Storvika-Reppen
Reguleringsplan
for Ørnessentrum
Reguleringsplanfor boligområdetB405- Neverdal
Reguleringsplan
for del av gang- sykkelveikryssFv.17 Aspdalen
Reguleringsplan
for Juvika/Blåfjellboligfelt
Reguleringsplanfor fritidsbebyggelseFB110Tukthuset
Reguleringsplan
for Våtvikmyra,Ørnes
Reguleringsplan
for ForeBoligtun,Reipå
Reguleringsplan
for fritidsbebyggelsemed småbåthavnog
molo, Reipå
Reguleringsplanfor hotell ved Svartisen
Reguleringsplanfor Vassbakkenhyttefelt, Reipå
Reguleringsplan
for EnspireskoleNeverdal
Kommunedelplanfor Engenbreen
Reguleringsplan
for Kilviknæringsområde

Vedtatt
31.03.2016
31.03.2016
31.03.2016
23.06.2016
23.06.2016

20.10.2016
09.02.2017
23.03.2017
23.03.2017
14.06.2018
13.12.2018
27.06.2019
26.09.2019

23.06.2016
23.06.2016
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
27.09.2018
27.09.2018
01.11.2018
09.05.2019
13.06.2019
24.10.2019

Meløy kommunesplaner finnes på hjemmesiden:
https://www.meloy.kommune.no/innhold/plan-og-naring/kommuneplan-ogkomunedelplaner/#headin
g-h2-4
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Kommunalplanstrategi
I løpet av våren2020 vil rådmannenfremme «Kommunalplanstrategi2020-2023»til
behandling.Formåletmed planstrategien,som er hjemlet i plan- og bygningsloven,er at
kommunestyretskalforeta en prioritering av hvilke planoppgaversom skalutføres i
kommendekommunestyreperiode.
Flereav planoppgavenei den gjeldendeplanstrategienfor perioden2016-2019 er av ulike
årsakerikke gjennomført.Det gjelder blant annet oppvekstplan,boligpolitiskplan og revisjon
av kommunens klima- og energiplanfra 2010.Det vil værenaturlig å ta dissemed i
planstrategienfor perioden
2020-2023,og samtidiger det viktig å gjøreen tydelig prioritering av hvilke planoppgaver
som skalutføres, sidenplanarbeider sværtressurskrevendeoppgaver.Mye av kommunens
planressurser vil gå med til revisjonav kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel.

UtviklingsprogramMeløy 2029-2024– en bærekraftigsamfunns- og
stedsutvikling
I februar 2019presenterterådmannenmodell for et utviklingsprogrami Meløy. Program
som metode handlerom å samleutviklingsprosjekterunder sammeparaplyslik at de har lik
organiseringog sammeoverordnedemål. Målet for utviklingsprogrammeter identisk med
visjoneni kommuneplanenssamfunnsdel;økt livskvalitetfor innbyggernei Meløy.
Organiseringav programmetkan illustr eresi dennefiguren.

Utviklingsprogrammethar tre satsingsområder.
•
•

Sosialbærekraft – styrke Meløy som bo-, arbeids- og nærmiljø, der folk møtesog
trives.
Økonomiskbærekraft – styrke Meløy kommunesøkonomiskeframtid gjennom
helhetlig økonomistyring og digitalisering
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•

Miljømessig bærekraft – styrke Meløysunike fortrinn for en bærekraftig nærings- og
samfunnsutvikling.

Innen sosialbærekrafter eksempelvisprosjekterinnen velferdsteknologi,fagfornyelseni
skole,utvikling av nye næringsarealersom på Galtnesetog i Kilvika,samferdselsprosjekter,
fiberutbygging, prosjekt bygdeutvikling– sammenfor Meløy, tilskuddsordningen for
bygdeutviklingog utviklingenav Ørnessom lokalsamfunn,kommunesenterog
regionsentergjennomparallelloppdragetKystbyen Ørnes.
Økonomiskbærekrafter innføringenav handlingsreglerog arbeidet med økonomisk
bærekraftslik det er presenterti denneplanen,samt utvikling av et digitalt programi
Meløy.
Når det gjelder miljømessigbærekraft, vil eksempelvisprosjektet hvor vi har fått midler fra
miljødirektoratet til økt kompetansehevinginnen bærekraftigareal- og
transportplanlegging, væreviktig. I tillegg vil ogsået samferdselsprosjekt,
der det er mål
om å få utviklet løsningerfor en bygdebåtog/eller bygdebuss,ha fokus på bærekraft.I
tillegg er det en forventning fra politisk plattform for flertallsgruppenom å få revidert
klima- og energiplan for Meløy i perioden.
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Ledelseog medarbeiderskapi Meløy
De ansatteer kommunensviktigste ressurs og det er viktig å ha en god strategisktilnærming
til hvordanvi arbeidermed å rekruttere, utvikle og beholdekompetanseni kommunen.
Strategiskkompetanseplan
Meløy kommunehar i 2019 hatt et stort fokus på å jobbe strategiskog systematisk med
kompetanseog utvikling, for å møte dagensog morgendagensutfordringer til kompetansei
kommunen.Rådmannog kommunalsjeferhar deltatt på utviklingsverks
ted i strategisk
kompetanseplanlegging,
i regi av eksterneaktører fra RKKSalten,Nord universitet og KS.
Delmålfor arbeidet er en revitalisert strategiskkompetanseplan,og målet er at kommunen
mobiliserer,utvikler, anskafferog avvikler kompetansepå prioriterte områder som følge av
overordnedemål, og i samarbeidmellom fagområder.Kompetansetiltak skalværeforankret
i arbeidsgiverstrategien.
Gjennomsnittligalder for ansattei Meløy kommuneer 48 år. Fordelingenmellom
fagområdene har småvariasjoner. Enkeltefaggrupperhar særaldersgrense,
som betyr at
den ansattekan gå av med alderspensjon ved fylte 65 år. Kommunenstår overfor viktige
utfordringer i årenesom kommer.Endringeri demografi,ressurssituasjonog tilgangtil ny
kompetansesetter krav til at vi kontinuerlig arbeidermed nytenkning,utvikling og
innovasjon.

Omorganiseringog nytt overordnet organisasjonskart
I løpet av 2019 har det vært gjennomført en
omorganiseringog nedenfor en det vedtatte
organisasjonskartetpå overordnetnivå. I
tillegg er det egneorganisasjon
skart for de
tr e tjenesteområdene.Samfunner det siste
tjenesteområdetsom er under
omorganiseringog endeligorganiseringder
forventes å værepå plassfra 1.1.2020.

Lederprogramog lederavtaler
En viktig forutsetningfor å lykkesmed økonomiskbærekraft er gjennomgåendegod styring
og ledelsei kommunen.For få til dette vil det bli gjennomførtet felles lederprogramfor alle
ledere i perioden2020-22. Det vil bli innført lederavtalerpå alle nivå der forventningertil
ledere blir tydeliggjort i den hensikt å skapeen felles ledelseav kommunenslik at vi sammen
løserde samfunnsoppgavene
vi har ansvarfor.
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ÅrsverkMeløy kommune

Ansvar
Rådmann
Økonomiavdeling
Organisasjonsavdeling
Planog
kommunalteknikk
Helseog omsorg
Oppvekst
Eiendom
Meløy kommune

Budsjett
2019
4
8
18,30

Årsverk
pr.1.okotber2019
5
9
18,50

Budsjett
Differanse 2020
+1
+ 1*
+0,2*

23,50
297,69
243,90
39,54
634,93

22,0
291,17
257,75
36,83
640,25

-1,50
-6,52
+ 13,85
-2,71
+5,32

641,84

*Lønnsdata1.oktober inkludert korttids innleie av vikar, ingenr eell økning

Konsekvensjustertbudsjett tar utgangspunkti lønnsdata1.oktober 2019.Talleneer korrigert
for årsverkpolitikere, lærlinger,permisjoneruten lønn og foreldrepermisjon.Korrigertfor de
sammeforhold er antall årsverkfor budsjett 2020på 641,84.
Oversiktenviserrammeområdenefrem t il 1.oktober.Omorganiseringt il fagområdene
samfunn, oppvekstog helseog velferd vil fra 2020 av gi en forskyvningav årsverkmellom
områdene.
I forbindelsemed omorganiseringer det opprettet en stilling som assisterenderådmann.
Dennesèesopp mot vakansei stilling som rådgiveri stab til kommunalsjef helseog velferd.
Ved oppveksthar vi en økt stillingsandel,og dette har sammenhengmed at vedtak om
nedtrekkav årsverki 2019 ikke er effektuert. Vedhelseog velferd har vi en reduksjonav
stillingsandel, og dette har i hovedsakårsaki utfordringer med rekruttering,i tillegg til at
rådgiverstillingenstår vakant.

Heltidsprosjekt
Gjennomsnittligstillingsstørrelsei Meløy er 85,7 % og er høyereenn sammenlignetmed
landet 79,6 % (Tall fra 2018mottatt direkte fra KS). Oversiktenviserat særligmenn i Meløy
har større gjennomsnittligstillingsstørrelsemed 91,4 % - mot landet 81,7 %.
Stillingsstørrelsentil kvinner har økt, fra 83,1 %, i 2017 til 84,5 i 2018,og er ogsåvesentlig
større i Meløy enn på landsbasishvor snittet er 79,0 %.
Vi må derfor kunnesi at vårt fokus på oppfølgingav dette over tid har hatt effekt.
UtarbeidedeRetningslinjerfor redusert bruk av uønsketdeltid har blitt fulgt opp, blant
annet ved endringav turnus. Oppdeling/redusertstilling ett er ønskefra arbeidstakerkan
også væreet problem for arbeidsplassen,
men her har Meløy kommunesjeldeneller aldri
nektet å innfri arbeidstakersønskeom dette.
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Selvom det er gode gjennomsnittstallpå heltid i Meløy er det både en forventningi
plattfo rmen til den politiskeflertallsgruppen og tillitsvalgte tydeliggjort at et heltidsprosjekt
ville værehensiktsmessigå arbeidevidere med.
Lærlinger
Meløy kommuneskalgjennomsin lærlingeordningværeen foregangskommu
ne og en viktig
bidragsyterfor å sikre at våre ungdommerfår fullført utdanningensom fagarbeideri aktuelle
fag. Vi har et stort behovfor rekruttering av fagarbeiderei årenefremover, og ordningenvil
ogsåkunne sikreMeløy kommunekvalifisertpersonell. Det er derfor viktig for osså være
attraktive for å tiltrekke ossdyktige lærlingerog veilededem til fagbrevet.
Meløy, Rødøyog Gildeskålkommunehar inngått samarbeidsavtalemed Meløy videregående
skole, der vi garantererlæreplassfor lærlingermed ungdomsrett; 8 helsefagarbeider
e og 6
barne- og ungdomsarbeid
ere, per skoleår.
Meløy kommunehar som mål å til enhvertid ha minimum 35 lærlinger.Kommunener
godkjentlærebedrift i fagene;helsefagarbeider,barne- og ungdomsarbeider
, kokk,IKTserviceog kontor- og administrasjon.I ti lleggjobber vi for å bli godkjent innen flere fag, slik
at vi kan ta inn lærlingerinnen andre fagområder.

Helse,miljø og sikkerhet- HMS
Meløy kommuneutarbeidet i 2019en overordnethandlingsplanfor HMS-arbeidet.
Handlingsplanenomfatter mangeulike områder,og oppgaversom ikke er gjennomførti
2019 vil bli overført til handlingsplanenfor 2020.Det er et mål at Meløy kommune skalha
fungerendeHMS-systembåde på overordnetnivå og på avdelingsnivå.Dette skalsikreat vi
følger kravenei HMS-lovgivningen,har oppdaterte rutiner og at disseblir etterlevd.
Alenearbeid
Arbeidsmiljølovenstiller krav til risikovurderingog utforming når arbeidstakerejobber uten
kollegeri nærheten.
Meløy kommuneskalvurdere om det er særligrisiko knyttet til alenearbeid og iverksette
nødvendigetil tak for å forebyggeog redusereeventuellrisiko ved alenearbeid, slik at lovens
krav til et fullt forsvarligarbeidsmiljøivaretas.Det er særligviktig at risiko for vold, trusler og
trakasseringerblir vurdert.
Arbeidsmiljølovenstiller ogsåkrav til utforming av alenearbeidi forhold til det psykososiale
arbeidsmiljøet, vi må utforme arbeidet slik at ansattefår muligheterfor variasjonog kontakt
med andre.Arbeidsgivermå dokumentereat risikovurderingerblir gjennomført og tiltak
iverksatt.
Vold og trusselom vold
Meløy kommuneskalsørgefor at ansatteer beskyttet mot vold, trusler og uheldige
belastningersom følge av kontakt med andre.
Meløy kommunehar ut arbeidethandlingsplanfor for ebyggingog håndteringav vold og
trusler mot ansatte.Arbeidsgiverskalgjennomførekartleggingog risikovurderingav forhold
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som kan medføreat arbeidstakerblir utsatt for vold og trusselom vold. Målet er å forebygge
at slike hendelser oppstår.Ved arbeid som kan medførerisiko for å bli utsatt for vold og
trusselom vold skaldet gis nødvendigopplæringog øvelsei forebyggingog håndteringav
vold- og trusselsituasjoner.
Mobbing og seksuelltrakassering
Meløy kommunearbeider med en handlingsplanfor forebyggingog håndteringav mobbing
og seksuelltrakassering.Alle avdelingeri Meløy kommuneskalutarbeide rutiner og gi
opplæringtil ansattefor å forebyggemobbingog seksuelltrakassering.Somen del av
arbeidet med handlingsplanenvil vi ogsårevidere varslingsrutinene.
Ergonomi
Arbeidsmiljølovenstiller krav til arbeidsgiverom å kartleggeog risikovurdereergonomisk
belastendearbeid samt sørgefor at ansattefår nødvendiginformasjonog opplæringfor å
forebyggebelastningsskade
r. Arbeidsplassermed ergonomiskbelastendearbeid,tunge løft
og forflytninger skalkartlegges.Dette skalgjennomførespå en systematiskmåte ved hjelp
av bedriftsfysioterapeuter.
Avvik
Meløy kommuneskalha et funksjoneltog brukervennligavvikssystem,alle ansatteskalha
tilgang til avvikssystemetog vi må sikre at alle får nødvendigopplæring.I 2019 er det
gjennomførten evalueringav det eksisterendeavvikssystemet,RiskManager.Systemetblir
vurdert som lite brukervennligog i løpet av 2020 vil vi starte en prosesshvor vi skalerstatte
dagenssystemmed en mer brukervennligløsning.
Stoffkartotek
Meløy kommuneskalha et funksjoneltog brukervennligstoffkartotek med oppdatert
oversiktover kjemikalier,og vi benytter det elektroniskestoffkartoteket SafeUse.I 2019
startet vi arbeidet med å registrerekjemikalienei de ulike avdelingeneog verneombudog
ansattefår opplæringi hvordande kan finne frem i stoffkartoteket. Dette arbeidet fortsetter
i 2020.
Akan
Meløy kommunehar et mål om å væreen rusfri arbeidsplass, og skaltilby hjelp til ansatte
som har behov for dette i forhold til rus og avhengighetsproblematikk.
Arbeidsmiljøutvalget(AMU)har etablert et underutvalgsom skalha fokus på rus- og
avhengighetsproblematikk.Akan-utvalget utarbeidet handlingsplanfor Akan-arbeidet og skal
sørgefor at det blir gitt informasjonog opplæringtil ledereog ansatte.Meløy kommune
benytter Akankompetansesenterfor råd og veiledningbådei det forebyggendearbeidet og i
enkeltsaker.
Sykefraværsoppfølg
ing
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Meløy kommune har som mål å øke jobbnærværetog reduseresykefraværetog frafallet fra
arbeidslivet,det vil si personeri yrkesaktivalder som ikke kommertilbake til arbeid etter
fravær. Det er et mål å reduseresykefraværsprosenten
med 10 prosent sammenliknet med
årsgjennomsnittetfor 2018. Sykefraværi 2018var på 8,46 %.

I handlingsplaner det vedtatt et mål for sykefraværet
på 7,61%innen utgangenav 2022

I 2018 haddeMeløy kommunetotalt 15 167 fraværsdagerpå grunn av sykdom.Per 3. kvartal
2018 haddeMeløy kommune11 144 fraværsdagerav totalt 133 702 muligedagsverk. Dette
ti lsvareren fraværsprosent på 8,34.
I sammeperiode i 2019 har Meløy kommune12 114 fraværsdagerav totalt 133 801 mulige
dagsverk.Dette tilsvarer en fraværsprosentpå 9,05.
Det er iverksattflere tiltak for å snu utviklingen.Det er nedsatten arbeidsgruppe som skal
evaluere Meløy kommunesrutiner for sykefraværsoppfølging.
I tillegg samarbeidMeløy
kommunetett med NavMeløy og Nav arbeidslivssenter.Navhar opprettet et virkemiddel
kalt "Helsei Arbeid" som er spesieltrettet mot omsorgsinstitusjoner og barnehager,og dette
vil Meløy kommunebenytte segav. Sykefraværog kostnaderknyttet til dette er ogsåtema i
ledermøter.
Bedriftshelsetjeneste
IfølgeArbeidsmiljølovenplikter Meløy kommuneå være tilknyttet en godkjent
bedriftshelsetjeneste.Meløy kommunehar ikke hatt formell avtale om bedriftshelsetjeneste
i 2019,men har benyttet Hemisas som leverandørinntil ny avtale foreligger.Meløy
kommunevil starte prosessfor å få bedriftshelsetjenes
te på plassi 2020.

Digitaliseringi Meløy
Det stillesstore forventningertil kommuneneom å ta i bruk digitale løsninger.
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I tillegg er digitaliseringet viktig premissfor å oppnå økonomiskbærekraft.Brukav kunstig
intelligens,maskinlæring, digitale ansatteog bedre tilgjengeliggjøringav data vil forenkle og
utvikle tjenestenetil kommunen.Viderevil innføringav trygghetsskapende
og
velferdsteknologiskeløsningerkunne gi innbyggerenbedre tjenester,økt trygghet og
mulighet til å bo lengrehjemme.
Digitalisering har med menneskerå gjøre.Det er ikke teknologiog digitaliseringsom er
målet. Det er det vi kan bruke teknologientil. Hvordankan vi bruke informasjonenvi har om
innbyggernefor å forenkle dereshverdagog dialog med kommunen?Da må vi ta
innbyggerens fokus og spørreossog dem hva som er viktig for dem. Det handlerom å endre
måten vi betjener innbyggereog næringslivog samtidigfå en mer effektiv organisasjonog
interessantarbeidsplass.Teknologier verktøy,mensdigitalisering handlerom ledelse,
struktur, kultur og endring.
I Meløy kommunevil vi i økonomiplanperiodenutvikle et digitalt programMeløy.
Digital infrastruktur og smartereSalten
I møte i Saltenregionrådden 13. – 14. februar 2019 gjorde regionrådet følgendevedtaki SRsak04/19: SaltenRegionrådber om at det jobbesvidere med digital infrastruktur og «Et
SmartereSalten»innenfor følgenderammer:
1.

Søknadtil fylkesmannenom skjønnsmidlertil
•
•
•

2.

kartleggingav digital infrastruktur
mulig ressursfor å jobbe med «Et SmartereSalten»
Bodøkommunestår som søkerpå vegneav alle kommunenei Salten
Med bakgrunni workshopi regionrådetskalfølgendeområderprioriteres
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•
•
•
3.

utarbeidefelles IKT-strategi for kommunenei Salten
kartleggemulighetenfor felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune
jobbe for forenkledetjenester for innbyggerne
målet er å bidra til at kommunenei fremtiden settesi stand til å løseflere oppgaver
med begrensederessurser.

Styret i SaltenRegionrådgjorde i sitt møte den 5. april følgendevedtakfor organiseringav
prosjektet «Digitalinfrastruktur og smartereSalten (Styre-sak20/19):
1. Prosjektlederansetteshos SaltenRegionråd
2. Styret i SaltenRegionråder styringsgruppefor prosjektet
3. Sekretariatetbesi samarbeidmed rådmannsutvalget å foreslådeltakere til tverrfaglig
referansegruppesom ledesav en rådmann
4. Prosjektet finansieresgjennommidler tildelt fra IRIS-fondet den 9. november2018.
Dette forutsetter at Fylkesmanneni Nordlandgir tilsagnom skjønnsmidlertil
satsingen.
Kommunestyreti Meløy behandlet deltakelsei samarbeidsprosjektet26.september2019 og
vedtok at Meløy skaldelta. Prosjekteter finansiertmed kr. 2,1 mill. gjennommidler tildelt
fra Iris-fondet den 9. november2018,kr. 1 mill. fra ubrukte midler gjennomRegionalt
næringsfond (forvaltet av SaltenRegionråd)og til sist kr. 1 mill. gjennom finansieringfra
kommunene(110 000 NOK)pr. kommune.Meløy kommunesfinansieringdekkesav IKTbudsjettet.
Det er tre satsingsområdeti prosjektet:
1. Utarbeidefelles IKT- strategifor kommunene i Salten
Det skalutarbeidesen IKTstrategifor Saltenkommunenesom leggerrammenefor en IKT
plattform som sikrer likebehandlingav innbyggereog næringslivi forhold til offentlige
digitale tjenester i hele regionenog tilr etteleggerfor innovasjon og nytenking.
Arbeidshypotesener at ved å standardiserearbeidsprosesser
og etterstrebe felles IKT
løsningervil Saltenregionenkunne innfri målsettingersom:
•
•
•
•
•

redusereIKTkostnader
etablere felles løsningerfor hele regioneninnenfor områdersom eksempelvis
opplæringsløsninger
og selvbetjeningsløsninger
t ettere samarbeidmed private aktører for å skapenye fellesløsningerinnenfor f.eks.
transport og tjenesteyting
det skalikke lengerværenødvendigå søkepå tjenester som er universelle
brukerneskal ikke lengerbehøveoppgi opplysningersom det offentlige allerede
kjenner

Med en felles implementert IKTstrategi vil Saltenkommunenekunnebistå og hjelpe
hverandrei hverdagen.Ved sykdomog fravær i en kommunekan arbeidsoppgav
er overtas
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eller støttes fra en annenkommune.Det kan ogsåbyggesopp sterkerekompetansesenter
innenfor ulike fagfelt på tvers av kommunegrensene,gjernebygd opp som virtuelle team.
2. Jobbefor forenkledetjenester for innbyggerne
En smart by eller et lokalsamfunnhandler om å ta utgangspunkti innbyggernesbehov og å
ta i bruk ny teknologifor å gjørebyen og lokalsamfunnet til et bedre sted å leve, bo og
arbeide.Viktigesatsingsområderer typisk:
•
•
•
•

innbyggerinvolvering
samarbeid
t eknologi
klima og miljø

Kommunenei Salten har mye å tjene på et sterkeresamarbeidomkringutvikling av
lokalsamfunnenevåre, hvor vi sammensetter innbyggereog næringslivi sentrumfor
utvikling av eksisterendeog nye tjenester. For å kunne jobbe effektivt sammenom utvikling
av lokalsamfunnene i Salten, er det en klar fordel om Saltenkommunenehar en felles
grunnmuri forhold til den tekniskeplattformen som skalbenyttesfor å realisere
morgendagenstjenester.Dette er omhandleti de neste kapitlene.
3. Kartleggemuligheten for felles IKT-plattform og fagsystemeri kommune
For å kunneutarbeide en realistiskIKT-strategi for Saltenkommuneneer det en forutsetning
at mulighetenefor en felles IKT-plattform med felles fagsystemerkartlegges.Det er en
utfordrende oppgaveå samkjøreIKTplattf ormen for 10 kommunermed noe forskjellig
utgangspunkt.
Prosjektetvedtas høsten2019 i alle kommuneneog referansegruppeer kommet på plass.

Nytt ERPsystem
ERPer fen f orkortelsefor EnterpriseResourcePlanning.ERPer en helhetlig programvare
som støtte r opp om flere av en kommunensstab og støttefunksjonerinnen økonomi,lønn,
medarbeiderskap,styring osv.ERPskalhåndterekommunensinformasjonog tilfredsstille
behov for styring og administrasjon.ERPer ikke nødvendigvisett produkt, men en
beskrivelse av kvalitetenpå integrasjonenmellom ulike systemer.ERP-systemer
kjennetegnesofte av at de inneholderløpendeoppdaterte data, felles databaseog enhetlig
brukergrensesnittpå tvers av moduler.
Meløy kommunehar sterkt behovfor nye løsningerfor å kunne håndterestab og
støttefunksjonenemer effektivt og med bedre kvalitet. Endel av systemenevi i dag bruker
er utdaterte, mangelfulleog krever omfattende oppgraderinger.Høsten2019 har vi hatt ute
et anbudpå nytt ERPsystemog ny leverandørvil være på plassinnen utgangenav november
2019.
Målbildet for den nye ERP-løsningener byggetopp av følgendehovedelementer:
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1. Digitaliseringog automatisering
2. Forenklingog standardisering
3. Forbedretledelsesinformasjon
4. Godbrukeropplevelse
5. Strategisk samarbeidspartner
6. Moderne og fleksibelIT-plattform
7. Informasjonssikkerhet
8. Personvern
9. Drift og vedlikehold
Nytt ERPsystemimplementeresvåren2020 og potensialet for å kommefra manuelletil mer
automatisertearbeidsprosesserer stort . Gjennom dennedigitaliseringen vil vi oppnå
forenklingog for bedringav arbeidsprosesser
og saksflyt,og kunne leveremer effektive og
bedre løsningermed høyerekvalitet enn i dag.
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Oversiktover tallbudsjett 2020
Nedenforfølger oversiktover hovedtallene i budsjett og økonomiplan2020-2023.
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Investeringsprosjekter
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Kommunalegebyrer– Budsjett2020 - 2023
Meløy kommuneberegnerkommunalegebyreri tråd med Retningslinjerfor beregningav
selvkostfor kommunalebetalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).Selvkost
innebærerat ekstrakostnadenekommunenpåføresved å produsereen bestemt tjeneste
skaldekkesav gebyrenesom brukerneav tjenestenebetaler. Kommunenhar ikke anledning
til å tjene pengerpå tjenestene.Enannensentral begrensning i kommunenshandlingsrom
er at overskuddfra det enkelte år skaltilbakeførestil abonnenteneeller brukernei form av
laveregebyrerinnen de neste fem årene.Dette betyr at hvis kommunenhar bokført et
overskuddsom er eldre enn fire år, må dette brukest il å reduseregebyrenei det kommende
budsjettåret.
Utfordringer med selvkostbudsjettet
Det er en rekke faktorer som påvirkerselvkostresultatetog som ligger ut enfor kommunens
kontroll. De viktigstefaktorene er budsjettårets forventedekalkylerente (5-årig SWAP
-rente
+ 1/2 %-poeng),kapasitetsbegrensninger
ved gjennomføringav planlagteprosjekter,samt
usikreutgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med
budsjettet.
Generelleforutsetninger
Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjetteter utarbeidet den 4. september
2019.Tallenefor 2018 viserendeligetterkalkyle,tallene for 2019 er prognostiserteverdier.
Tallenefor 2020 til 2023er budsjett-/økonomiplan.
Gebyrutvikling for vann,avløp og feiing
Fra2019til 2020 foreslåsen samlet gebyrøkningpå rundt 4 % hvor vann øker mest med 5 %
hvor feiing reduseresmest med 0 %.I perioden2018 til 2023 øker samletgebyr med
kr 2 946, fra
kr 10 846 i 2018til
kr 13 792 i 2023.Dette
tilsvarer en
gjennomsnittligårlig
gebyrøkningpå 5 %.
Gebyreksemplene
for
vann og avløper basertpå
et årlig vannforbrukpå
150 kubikkmeter.
Gebyrsatseneer inkl. mva.
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Driftstiltak innarbeideti budsjett – og økonomiplanen

Av de tiltak som er innarbeideti rådmannensforslagtil budsjett og økonomiplan,er
følgende tiltak finansiertved bruk av disposisjonsfond,NæringsfondII og/ eller tilskudd fra
andre private:
•
•
•
•
•
•
•

lederutviklingsprogram
prosjektlederbygdeutvikling– sammenfor Meløy
t ilskuddtil bygdeutvikling
prosjekt – Bærekraftigareal transportplanlegging
grunnundersøkelserGaltneset
konsekvensutredningreguleringsplanÆsvika– Galtneset
reguleringsplanHolandsfjorden

Når det gjelder veiledertil arbeidsrettetoppfølgingav flytninger dekkesdennegjennom
omdisponering av andel integreringstilskuddfra IMDI. Mi dlene har til nå vært benyttet til
livsoppholdsytelsefor dennegruppen.
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Foreslåttedriftstiltak uten finansiering
Nedenforer tiltak som er lagt inn i tiltaksmodulen,men som det ikke er funnet rom for i
budsjettet. Det er en ambisjonom å innarbeidenoen av dissetiltakene i budsjettåret 2020,
eller videre utover i økonomiplanen.Da vil det enten bli fremlagt en saktil politisk
behandlingi forbindelsemed budsjettreguleringdersomdet er behov f or nye midler.
Alternativt som en administrativbehandling dersomdet gjennomførestiltak som frigir
midler innenfor eget budsjett i tjenesteområdet.
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Bevilgningsoversiktdrift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

Meløy kommune

Regnskap
2018

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
SUM GENERELLE
DRIFTSINNTEKTER
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivinger
SUM NETTODRIFTSUTGIFTER
BRUTTODRIFTSRESULTAT
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
NETTOFINANSUTGIFTER
Motpost avskrivinger
NETTODRIFTSRESULTAT
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering

-225 885 921
-179 660 078
-52 187 005
-56 746 152
-514 479 156
450 277 169
22 197 596
472 474 765
-42 004 391
-2 916 631
-3 000 000
0
8 917 472
19 381 474
22 382 315
-22 197 596
-41 819 672
0
642 686

-235 785 000
-178 361 000
-53 000 000
-65 821 213
-532 967 213
487 349 983
0
487 349 983
-45 617 230
-1 955 000
-4 000 000
0
10 997 315
22 414 000
27 456 315
0
-18 160 915
0
0

-242 732 000
-187 879 000
-51 000 000
-73 490 770
-555 101 770
515 285 559
24 000 000
539 285 559
-15 816 211
-2 455 000
-4 000 000
0
13 567 486
24 637 050
31 749 536
-24 000 000
-8 066 675
0
0

-242 442 000
-187 879 000
-51 000 000
-73 490 770
-554 811 770
496 580 594
24 000 000
520 580 594
-34 231 176
-2 455 000
-4 000 000
0
20 146 987
31 691 500
45 383 487
-24 000 000
-12 847 689
0
0

-242 360 000
-187 879 000
-51 000 000
-72 990 770
-554 229 770
491 771 518
24 000 000
515 771 518
-38 458 252
-2 455 000
-4 000 000
0
20 292 272
31 881 500
45 718 772
-24 000 000
-16 739 480
0
0

-242 276 000
-187 879 000
-51 000 000
-72 990 770
-554 145 770
487 528 871
24 000 000
511 528 871
-42 616 899
-2 455 000
-4 000 000
0
20 423 716
32 189 000
46 157 716
-24 000 000
-20 459 183
0
0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond

6 031 477

2 379 731

3 512 615

4 748 731

4 923 731

4 923 731

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk

19 796 578
0

15 781 184
0

4 554 060
0

8 098 958
0

11 815 749
0

15 535 452
0

SUM DISPONERINGERELLER
DEKNINGAVNETTO
DRIFTSRESULTAT
FREMFØRT
TILINNDEKNING
I SENEREÅR

26 470 741
43

18 160 915
0

8 066 675
0

12 847 689
0

16 739 480
0

20 459 183
0

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Bevilgningsoversiktdrift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

Meløy
Sum bevilgninger drift, netto
Sentraladministrasjon
Sum bevilgninger drift, netto
Oppvekst
Sum bevilgninger drift, netto
Helse og Velferd
Sum bevilgninger drift, netto
Teknisk
Sum bevilgninger drift, netto
Eiendom
Sum bevilgninger drift, netto
Interkommunalt og offentlig samarbeid
Sum bevilgninger drift, netto
Fellesområder
Sum bevilgninger drift, netto

450 277 169

487 349 983

515 285 559

496 580 594

491 771 518

487 528 871

46 698 806

47 101 658

55 381 788

53 599 740

52 500 662

50 045 465

174 348 804

164 681 540

172 884 620

168 894 053

167 394 053

167 394 053

203 835 446

235 926 737

255 492 223

255 184 073

254 604 073

254 656 623

10 008 522

17 592 368

18 524 216

16 355 216

14 725 218

12 885 218

22 886 757

25 892 680

27 867 512

27 867 512

27 867 512

27 867 512

2 183 383

2 430 000

2 372 000

2 372 000

2 372 000

2 372 000

-9 684 549

-6 275 000

-17 236 800

-27 692 000

-27 692 000

-27 692 000

Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

153 030 958

245 411 000

57 575 000

69 650 000

16 150 000

15 150 000

10 000

0

0

0

0

0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

2 221 353

2 300 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Utlån av egne midler

6 098 204

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Avdrag på lån

3 643 911

3 500 000

3 500 000

3 700 000

3 900 000

4 100 000

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

162 783 073

256 911 000

69 075 000

81 350 000

28 050 000

27 250 000

Kompensasjon for merverdiavgift

-28 328 041

-42 804 000

-7 725 000

-10 900 000

-600 000

-400 000

Tilskudd fra andre

-11 864 160

-9 123 000

0

0

0

0

-5 904 708

0

0

0

0

0

Salg av finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

0

0

-

-

Meløy
Investeringer i varige driftsmidler
-

Tilskudd til andres investeringer
-

-

-

-

-

-

-

Salg av varige driftsmidler
-

-

-

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

-3 248 019

-3 500 000

-3 500 000

-3 700 000

-3 900 000

-4 100 000

Bruk av lån

-116 422 387

-197 248 000

-53 250 000

-54 550 000

-23 550 000

-22 750 000

SUM INVESTERINGSINNTEKTER

-165 767 315

-252 675 000

-64 475 000

-69 150 000

-28 050 000

-27 250 000

Videreutlån

0

0

0

0

0

0

Bruk av lån til videreutlån

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån til videreutlån

0

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag på videreutlån

0

0

0

0

0

0

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Overføring fra drift

-642 686

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

2 739 923

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

-3 000 000

-6 536 000

-6 700 000

-14 300 000

-2 100 000

-2 100 000

1 681 362

0

0

0

0

0

778 599

-6 536 000

-6 700 000

-14 300 000

-2 100 000

-2 100 000

15 710

0

0

0

0

0

-

-

-

Dekning av tidligere års udekket beløp
-

Sum overføring fra drift og netto avsetninger
-

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp
-
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Brukerbetalinger

-28 323 872

-28 916 151

-28 827 432

-28 827 432

-28 827 432

-28 827 432

Andre salgs- og leieinntekter

-69 680 542

-70 881 959

-76 094 809

-77 713 809

-79 591 809

-81 431 809

Overføringer med krav til motytelse

-108 248 829

-28 478 118

-42 821 181

-42 659 281

-42 274 381

-41 853 181

Rammetilskudd

-225 885 921

-235 785 000

-242 732 000

-242 442 000

-242 360 000

-242 276 000

-35 389 579

-46 779 213

-52 134 770

-52 134 770

-51 634 770

-51 634 770

-207 400

0

0

0

0

0

-179 660 078

-178 361 000

-187 879 000

-187 879 000

-187 879 000

-187 879 000

Eiendomsskatt

-52 187 005

-53 000 000

-51 000 000

-51 000 000

-51 000 000

-51 000 000

Andre direkte og indirekte skatter

-21 356 573

-19 042 000

-21 356 000

-21 356 000

-21 356 000

-21 356 000

-720 939 799

-661 243 441

-702 845 192

-704 012 292

-704 923 392

-706 258 192

398 765 509

376 762 340

396 036 309

391 228 909

389 908 052

387 673 652

-

-

Meløy
-

-

-

-

Andre statlige overføringer
-

Andre overføringer
-

Skatt på inntekt og formue
-

-

-

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)
-

Lønnsutgifter
-

Sosiale utgifter

66 539 235

70 506 378

61 757 989

65 816 124

65 588 003

65 198 556

113 461 103

103 591 392

115 836 286

114 837 686

113 050 688

112 850 688

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod

35 177 676

25 922 798

27 754 894

27 754 894

27 774 894

27 774 894

Overføringer

43 433 366

44 582 303

64 652 503

64 152 503

64 152 503

64 152 503

Avskrivninger

22 197 596

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

Fordelte utgifter

-2 917 739

-5 664 000

-2 934 000

-17 934 000

-17 934 000

-17 934 000

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

676 656 746

615 701 211

687 103 981

669 856 116

666 540 140

663 716 293

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

-44 283 053

-45 542 230

-15 741 211

-34 156 176

-38 383 252

-42 541 899

-5 916 631

-5 955 000

-6 455 000

-6 455 000

-6 455 000

-6 455 000

0

0

0

0

0

0

-143 048

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-6 059 679

-6 105 000

-6 605 000

-6 605 000

-6 605 000

-6 605 000

8 917 472

10 997 315

13 567 486

20 146 987

20 292 272

20 423 716

0

0

0

0

0

0

19 381 474

22 414 000

24 637 050

31 691 500

31 881 500

32 189 000

2 421 710

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)

30 720 656

33 486 315

38 279 536

51 913 487

52 248 772

52 687 716

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

24 660 977

27 381 315

31 674 536

45 308 487

45 643 772

46 082 716

Motpost avskrivninger

-22 197 596

0

-24 000 000

-24 000 000

-24 000 000

-24 000 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)

-41 819 672

-18 160 915

-8 066 675

-12 847 689

-16 739 480

-20 459 183

-

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod
-

-

-

-

-

-

-

Renteinntekter, utbytte og eieruttak
-

Gevinst på finansielle instrumenter
-

Mottatte avdrag på utlån
-

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)
-

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
-

Tap på finansielle instrumenter
-

Avdrag på lån
-

Utlån
-

-

-

-

-
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

-840 265

0

0

0

0

0

-3 766 200

-2 575 000

-4 225 000

-4 175 000

-4 175 000

-4 075 000

Bruk av bundne fond

-23 386 173

-17 067 269

-18 078 385

-16 842 269

-16 667 269

-16 667 269

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)

-27 992 638

-19 642 269

-22 303 385

-21 017 269

-20 842 269

-20 742 269

642 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avsetninger til disposisjonsfond

23 562 778

18 356 184

8 779 060

12 273 958

15 990 749

19 610 452

Avsetninger til bundne fond

29 417 650

19 447 000

21 591 000

21 591 000

21 591 000

21 591 000

SUM AVSETNINGER (K)

53 623 114

37 803 184

30 370 060

33 864 958

37 581 749

41 201 452

-16 189 196

0

0

0

0

0

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
-

Bruk av disposisjonsfond
-

-

-

Overført til investeringsregnskapet
-

Dekning av tidligere års merforbruk
-

-

-

-

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)
-
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

780 107 494

692 654 710

758 687 577

773 568 561

774 304 661

775 539 461

-780 107 451

-692 654 710

-758 687 577

-773 568 561

-774 304 661

-775 539 461

43

0

0

0

0

0

Sum utgifter

50 994 157

50 643 658

57 879 488

55 935 540

54 601 562

51 725 165

Sum inntekter

-4 563 075

-3 542 000

-4 533 816

-3 935 800

-3 700 900

-3 179 700

Sum netto utgift

46 431 082

47 101 658

53 345 672

51 999 740

50 900 662

48 545 465

4 135 271

5 501 000

5 667 934

6 095 634

5 834 934

5 834 934

-150 358

0

0

0

0

0

3 984 913

5 501 000

5 667 934

6 095 634

5 834 934

5 834 934

4 135 271

5 501 000

5 667 934

6 095 634

5 834 934

5 834 934

-

-

Meløy
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Sentraladministrasjon
-

-

-

-

-

Sentrale styrings- og kontrollorgan
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Folkevalgte styringsoppgaver
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-150 358

0

0

0

0

0

3 984 913

5 501 000

5 667 934

6 095 634

5 834 934

5 834 934

46 858 886

45 142 658

52 211 554

49 839 906

48 766 628

45 890 231

-

-

Rådmannen og stabsavdelinger
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-4 412 717

-3 542 000

-4 533 816

-3 935 800

-3 700 900

-3 179 700

Sum netto utgift

42 446 169

41 600 658

47 677 738

45 904 106

45 065 728

42 710 531

7 015 559

6 778 160

8 659 267

8 298 151

8 318 151

8 318 151

-615 449

-490 000

-1 151 116

-765 000

-765 000

-765 000

6 400 110

6 288 160

7 508 151

7 533 151

7 553 151

7 553 151

-

-

Rådmannen
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Økonomiavdelinga
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

8 359 231

7 937 938

7 980 534

7 898 545

7 898 545

7 898 545

-1 359 002

-1 430 000

-883 000

-883 000

-883 000

-883 000

7 000 229

6 507 938

7 097 534

7 015 545

7 015 545

7 015 545

-

-

Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier) - 4. november 2019 kl 22.02 - Side 1

Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

31 484 096

30 426 560

35 571 753

33 643 210

32 549 932

29 673 535

Organisasjonsavdelinga
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-2 438 266

-1 622 000

-2 499 700

-2 287 800

-2 052 900

-1 531 700

Sum netto utgift

29 045 830

28 804 560

33 072 053

31 355 410

30 497 032

28 141 835

220 859 027

196 715 035

201 299 616

197 309 049

195 809 049

195 809 049

-

-

Oppvekst
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-60 596 704

-44 897 495

-39 796 553

-39 796 553

-39 796 553

-39 796 553

Sum netto utgift

160 262 323

151 817 540

161 503 063

157 512 496

156 012 496

156 012 496

2 327 684

2 310 204

2 369 646

2 369 646

2 369 646

2 369 646

-38 976

0

0

0

0

0

2 288 708

2 310 204

2 369 646

2 369 646

2 369 646

2 369 646

Sum utgifter

115 434 173

102 010 955

105 747 605

101 827 038

100 327 038

100 327 038

Sum inntekter

-22 226 812

-17 328 506

-14 307 566

-14 307 566

-14 307 566

-14 307 566

93 207 361

84 682 449

91 440 039

87 519 472

86 019 472

86 019 472

Sum utgifter

11 458 374

11 599 507

10 318 386

6 397 819

4 897 819

4 897 819

Sum inntekter

-9 323 703

-10 284 801

-4 388 801

-4 388 801

-4 388 801

-4 388 801

2 134 671

1 314 706

5 929 585

2 009 018

509 018

509 018

Sum utgifter

18 525 150

10 584 175

10 589 393

10 589 393

10 589 393

10 589 393

Sum inntekter

-3 061 859

-1 730 390

-1 776 830

-1 776 830

-1 776 830

-1 776 830

Sum netto utgift

15 463 291

8 853 785

8 812 563

8 812 563

8 812 563

8 812 563

Sum utgifter

14 745 861

13 723 530

15 200 212

15 200 212

15 200 212

15 200 212

Sum inntekter

-1 054 291

-175 000

-1 060 000

-1 060 000

-1 060 000

-1 060 000

Sum netto utgift

13 691 570

13 548 530

14 140 212

14 140 212

14 140 212

14 140 212

-

-

Administrasjon
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Grunnskole og SFO
-

-

-

Sum netto utgift

-

-

Fellesutgifter
-

-

-

Sum netto utgift

-

-

Reipå skole
-

-

-

-

-

Ørnes skole
-

-

-

-

-

Spildra skole
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

1 769 865

17 581 328

20 668 580

20 668 580

20 668 580

20 668 580

-445 401

-1 815 000

-4 080 000

-4 080 000

-4 080 000

-4 080 000

1 324 464

15 766 328

16 588 580

16 588 580

16 588 580

16 588 580

Sum utgifter

12 888 780

303 000

0

0

0

0

Sum inntekter

-1 589 361

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

11 299 419

303 000

0

0

0

0

21 270 295

19 012 330

19 498 114

19 498 114

19 498 114

19 498 114

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Neverdal skole
-

-

-

-

-

Glomfjord skole
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-3 242 681

-1 795 450

-1 795 450

-1 795 450

-1 795 450

-1 795 450

Sum netto utgift

18 027 614

17 216 880

17 702 664

17 702 664

17 702 664

17 702 664

17 100 723

15 078 616

14 279 264

14 279 264

14 279 264

14 279 264

-

-

Enga skole
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-1 942 135

-770 008

-402 124

-402 124

-402 124

-402 124

Sum netto utgift

15 158 588

14 308 608

13 877 140

13 877 140

13 877 140

13 877 140

-

-

Halsa skole
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

7 822 816

6 448 682

7 804 344

7 804 344

7 804 344

7 804 344

-1 024 510

-296 430

-469 988

-469 988

-469 988

-469 988

6 798 306

6 152 252

7 334 356

7 334 356

7 334 356

7 334 356

3 009 704

2 665 705

2 995 636

2 995 636

2 995 636

2 995 636

-105 676

-103 427

-75 373

-75 373

-75 373

-75 373

2 904 028

2 562 278

2 920 263

2 920 263

2 920 263

2 920 263

6 842 605

5 014 082

4 393 676

4 393 676

4 393 676

4 393 676

-437 195

-358 000

-259 000

-259 000

-259 000

-259 000

6 405 410

4 656 082

4 134 676

4 134 676

4 134 676

4 134 676

56 164 274

52 722 409

52 374 842

52 324 842

52 324 842

52 324 842

-

-

Bolga oppvekstsenter
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Meløy oppvekstsenter
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Barnehager
-

Sum utgifter
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

-

Sum inntekter
Sum netto utgift

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

-15 483 230

-10 905 766

-10 899 703

-10 899 703

-10 899 703

-10 899 703

40 681 044

41 816 643

41 475 139

41 425 139

41 425 139

41 425 139

4 308 699

4 792 418

4 375 520

4 365 520

4 365 520

4 365 520

-1 067 351

-1 132 024

-1 134 528

-1 134 528

-1 134 528

-1 134 528

3 241 348

3 660 394

3 240 992

3 230 992

3 230 992

3 230 992

3 849 218

3 160 211

4 081 983

4 081 983

4 081 983

4 081 983

-3 198 453

-2 172 350

-2 180 350

-2 180 350

-2 180 350

-2 180 350

650 765

987 861

1 901 633

1 901 633

1 901 633

1 901 633

13 134 464

7 069 729

9 114 624

9 114 624

9 114 624

9 114 624

-13 936 013

-11 262 849

-9 150 406

-9 150 406

-9 150 406

-9 150 406

-801 549

-4 193 120

-35 782

-35 782

-35 782

-35 782

4 665 339

3 743 846

3 945 546

3 945 546

3 945 546

3 945 546

-

-

PPT
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Voksenopplæring
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Flyktningetjenesten
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Kultur
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-1 282 954

-383 000

-343 000

-343 000

-343 000

-343 000

3 382 385

3 360 846

3 602 546

3 602 546

3 602 546

3 602 546

1 649 420

1 469 802

1 511 653

1 511 653

1 511 653

1 511 653

-

-

Administrasjon
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-150 078

0

0

0

0

0

1 499 342

1 469 802

1 511 653

1 511 653

1 511 653

1 511 653

-

-

Allment kulturarbeid
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

1 041 313

840 804

912 653

912 653

912 653

912 653

-352 136

-122 000

-102 000

-102 000

-102 000

-102 000

689 177

718 804

810 653

810 653

810 653

810 653

-

-

Barne- og ungdomsarbeid
-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

921 656

424 800

427 800

427 800

427 800

427 800

-615 905

-188 000

-173 000

-173 000

-173 000

-173 000
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

Sum netto utgift

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

305 751

236 800

254 800

254 800

254 800

254 800

-

-

Kulturvern
-

-

-

Sum utgifter

5 334

16 400

96 400

96 400

96 400

96 400

-2 810

-3 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

2 524

13 400

94 400

94 400

94 400

94 400

1 047 616

992 040

997 040

997 040

997 040

997 040

-162 025

-70 000

-66 000

-66 000

-66 000

-66 000

885 591

922 040

931 040

931 040

931 040

931 040

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

1 586 789

1 429 836

1 544 997

1 534 997

1 534 997

1 534 997

-185 410

-12 500

-12 500

-12 500

-12 500

-12 500

1 401 379

1 417 336

1 532 497

1 522 497

1 522 497

1 522 497

19 388 387

19 475 427

17 744 853

17 744 853

17 744 853

17 744 853

Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Idrett
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Sommerdagen
-

-

-

-

-

Frisklivsdosetten
-

-

-

-

-

Bibliotek
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Barnevern
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-3 177 505

-1 700 500

-1 768 500

-1 768 500

-1 768 500

-1 768 500

Sum netto utgift

16 210 882

17 774 927

15 976 353

15 976 353

15 976 353

15 976 353

278 699 203

263 530 271

280 021 900

279 713 750

279 133 750

279 186 300

-

-

Helse og omsorg
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-74 944 596

-28 352 747

-29 626 890

-29 326 890

-28 826 890

-28 826 890

Sum netto utgift

203 754 607

235 177 524

250 395 010

250 386 860

250 306 860

250 359 410
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

5 454 422

5 526 032

9 261 130

9 261 130

9 261 130

9 261 130

Sum inntekter

-32 675 312

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

-27 220 890

5 526 032

9 261 130

9 261 130

9 261 130

9 261 130

8 031 289

7 946 432

7 436 027

7 436 027

7 436 027

7 436 027

-997 336

-654 100

-56 300

-56 300

-56 300

-56 300

7 033 953

7 292 332

7 379 727

7 379 727

7 379 727

7 379 727

33 154 047

32 554 815

33 398 695

33 398 695

33 398 695

33 398 695

-

-

Administrasjon
-

-

-

Sum utgifter

-

-

Tildelingskontoret
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Hjemmetjenesten nord
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-1 822 086

-930 393

-655 675

-655 675

-655 675

-655 675

Sum netto utgift

31 331 961

31 624 422

32 743 020

32 743 020

32 743 020

32 743 020

56 547 208

50 252 577

51 549 278

51 549 278

51 549 278

51 549 278

-

-

Ørnes sykehjem
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-12 962 658

-7 798 000

-8 215 000

-8 215 000

-8 215 000

-8 215 000

43 584 550

42 454 577

43 334 278

43 334 278

43 334 278

43 334 278

Sum utgifter

44 630 184

43 965 425

50 938 272

50 938 272

50 938 272

50 938 272

Sum inntekter

-2 954 721

-1 028 000

-1 163 000

-1 163 000

-1 163 000

-1 163 000

Sum netto utgift

41 675 463

42 937 425

49 775 272

49 775 272

49 775 272

49 775 272

Sum utgifter

41 182 145

37 025 075

37 732 850

37 732 850

37 732 850

37 732 850

Sum inntekter

-4 325 668

-1 127 000

-377 000

-377 000

-377 000

-377 000

Sum netto utgift

36 856 477

35 898 075

37 355 850

37 355 850

37 355 850

37 355 850

Sum utgifter

31 552 912

29 290 267

28 520 494

28 520 494

28 440 494

28 440 494

Sum inntekter

-5 878 501

-5 822 681

-4 781 342

-4 781 342

-4 781 342

-4 781 342

Sum netto utgift

25 674 411

23 467 586

23 739 152

23 739 152

23 659 152

23 659 152

Sum netto utgift

-

-

Miljøtjenesten
-

-

-

-

-

Hjemmetjenesten sør
-

-

-

-

-

Vall sykehjem
-

-

-

-

-

Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier) - 4. november 2019 kl 22.02 - Side 6

Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

44 294 076

41 424 274

43 671 837

43 363 687

43 363 687

43 363 687

-12 486 557

-10 476 613

-9 814 613

-9 514 613

-9 514 613

-9 514 613

31 807 519

30 947 661

33 857 224

33 849 074

33 849 074

33 849 074

13 852 920

15 545 374

17 513 317

17 513 317

17 013 317

17 065 867

Helsefremmende og forebyggende
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

NAV velferd
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-841 757

-515 960

-4 563 960

-4 563 960

-4 063 960

-4 063 960

13 011 163

15 029 414

12 949 357

12 949 357

12 949 357

13 001 907

-

-

Teknisk
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

45 667 284

45 082 567

46 801 265

46 251 265

46 349 267

46 349 267

-33 505 587

-29 234 968

-30 916 818

-31 985 818

-33 538 818

-35 378 818

12 161 697

15 847 599

15 884 447

14 265 447

12 810 449

10 970 449

-

-

Selvkost
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

19 958 448

17 973 509

17 934 885

17 934 885

18 357 887

18 357 887

-28 047 960

-25 150 919

-25 902 769

-27 521 769

-29 399 769

-31 239 769

-8 089 512

-7 177 410

-7 967 884

-9 586 884

-11 041 882

-12 881 882

38 702 287

37 497 680

40 307 512

40 307 512

40 307 512

40 307 512

-15 815 530

-11 605 000

-12 440 000

-12 440 000

-12 440 000

-12 440 000

22 886 757

25 892 680

27 867 512

27 867 512

27 867 512

27 867 512

11 608 018

10 738 275

10 484 569

10 484 569

10 484 569

10 484 569

-461 969

0

0

0

0

0

11 146 049

10 738 275

10 484 569

10 484 569

10 484 569

10 484 569

3 483 252

4 438 228

5 233 365

5 233 365

5 233 365

5 233 365

-21 692

-650 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

3 461 560

3 788 228

3 733 365

3 733 365

3 733 365

3 733 365

-

-

Eiendom
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Skolene
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Administrasjon
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Barnehagene
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

3 475 268

2 940 988

3 025 136

3 025 136

3 025 136

3 025 136

-221 292

0

0

0

0

0

3 253 976

2 940 988

3 025 136

3 025 136

3 025 136

3 025 136

4 772 941

4 442 298

4 984 914

4 984 914

4 984 914

4 984 914

Sum inntekter

-6 361 840

-6 310 000

-6 235 000

-6 235 000

-6 235 000

-6 235 000

Sum netto utgift

-1 588 899

-1 867 702

-1 250 086

-1 250 086

-1 250 086

-1 250 086

2 517 608

2 477 002

3 434 395

3 434 395

3 434 395

3 434 395

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Botilbud omsorg
-

-

-

Sum utgifter

-

-

Administrasjonsbygg
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-624 397

-500 000

-580 000

-580 000

-580 000

-580 000

1 893 211

1 977 002

2 854 395

2 854 395

2 854 395

2 854 395

372 779

383 180

421 434

421 434

421 434

421 434

-

-

Brannstasjoner - lager
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

-16 143

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

356 636

383 180

421 434

421 434

421 434

421 434

-

-

Kulturbygg
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

5 017 337

4 691 984

4 917 745

4 917 745

4 917 745

4 917 745

-1 106 541

-960 000

-960 000

-960 000

-960 000

-960 000

3 910 796

3 731 984

3 957 745

3 957 745

3 957 745

3 957 745

-

-

Helsesenter
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

5 076 551

5 196 284

5 331 633

5 331 633

5 331 633

5 331 633

-4 228 284

-430 000

-310 000

-310 000

-310 000

-310 000

848 267

4 766 284

5 021 633

5 021 633

5 021 633

5 021 633

1 889 779

1 662 623

1 887 138

1 887 138

1 887 138

1 887 138

-2 765 270

-2 750 000

-2 850 000

-2 850 000

-2 850 000

-2 850 000

-875 491

-1 087 377

-962 862

-962 862

-962 862

-962 862

334 079

331 500

391 500

391 500

391 500

391 500

-

-

Kommunale boliger
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Grøntanlegg
-

Sum utgifter
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

0

0

0

0

0

0

334 079

331 500

391 500

391 500

391 500

391 500

154 675

195 318

195 683

195 683

195 683

195 683

-8 102

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

146 573

190 318

190 683

190 683

190 683

190 683

3 593 229

3 561 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

-1 425 716

-1 211 000

-1 543 000

-1 543 000

-1 543 000

-1 543 000

2 167 513

2 350 000

2 292 000

2 292 000

2 292 000

2 292 000

3 593 229

3 561 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

3 835 000

-1 425 716

-1 211 000

-1 543 000

-1 543 000

-1 543 000

-1 543 000

2 167 513

2 350 000

2 292 000

2 292 000

2 292 000

2 292 000

141 592 307

95 624 499

128 542 796

150 216 445

154 268 521

158 327 168

Sum inntekter

-589 256 243

-573 811 500

-639 830 500

-654 540 500

-654 458 500

-654 374 500

Sum netto utgift

-447 663 936

-478 187 001

-511 287 704

-504 324 055

-500 189 979

-496 047 332

81 330 255

23 442 000

64 356 000

64 356 000

64 356 000

64 356 000

Sum inntekter

-560 474 695

-553 368 000

-618 937 000

-618 647 000

-618 565 000

-618 481 000

Sum netto utgift

-479 144 440

-529 926 000

-554 581 000

-554 291 000

-554 209 000

-554 125 000

Sum utgifter

16 276 701

15 835 000

15 793 000

15 293 000

15 293 000

15 293 000

Sum inntekter

-6 984 310

-5 750 000

-5 700 000

-5 700 000

-5 700 000

-5 700 000

9 292 391

10 085 000

10 093 000

9 593 000

9 593 000

9 593 000

Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Info senter-festetomter
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Interkommunalt og offentlig samarbeid
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Interkommunalt og offentlig samarbeid
-

-

-

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

-

Fellesområder
-

-

-

Sum utgifter

-

-

Kommunal finansiering
-

-

-

Sum utgifter

-

-

Tilskudd
-

-

-

Sum netto utgift

-

-

Renter og avdrag - innlån
-

-

Sum utgifter
Sum inntekter

28 234 467

33 441 315

38 209 536

51 843 487

52 178 772

52 617 716

-15 568 756

-14 693 500

-15 193 500

-15 193 500

-15 193 500

-15 193 500
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

12 665 711

18 747 815

23 016 036

36 649 987

36 985 272

37 424 216

Sum utgifter

15 750 884

22 906 184

10 184 260

18 723 958

22 440 749

26 060 452

Sum inntekter

-6 228 482

0

0

-15 000 000

-15 000 000

-15 000 000

9 522 402

22 906 184

10 184 260

3 723 958

7 440 749

11 060 452

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

-

-

Interne finansieringstransaksjoner
-

-

-

Sum netto utgift

-

-

Tidl brukte ansvar - utgått
-

-

-

-

-

Distriktsleder nord
-

-

-
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

-179 660 078

-178 361 000

-187 879 000

-187 879 000

-187 879 000

-187 879 000

Sum netto utgift

-179 660 078

-178 361 000

-187 879 000

-187 879 000

-187 879 000

-187 879 000

351 145

0

0

0

0

0

Sum inntekter

-52 387 151

-53 000 000

-53 000 000

-53 000 000

-53 000 000

-53 000 000

Sum netto utgift

-52 036 006

-53 000 000

-53 000 000

-53 000 000

-53 000 000

-53 000 000

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

-225 885 921

-235 785 000

-240 732 000

-240 442 000

-240 360 000

-240 276 000

Sum netto utgift

-225 885 921

-235 785 000

-240 732 000

-240 442 000

-240 360 000

-240 276 000

24 756 573

22 442 000

21 356 000

21 356 000

21 356 000

21 356 000

Sum inntekter

-42 059 042

-49 042 000

-55 356 000

-55 356 000

-55 356 000

-55 356 000

Sum netto utgift

-17 302 469

-26 600 000

-34 000 000

-34 000 000

-34 000 000

-34 000 000

16 440 867

0

0

0

0

0

-17 700 833

-33 180 000

-35 970 000

-35 970 000

-35 970 000

-35 970 000

-1 259 966

-33 180 000

-35 970 000

-35 970 000

-35 970 000

-35 970 000

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Sum inntekter

-3 000 000

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

Sum netto utgift

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-

80000
-

-

-

Skatt på inntekt og formue
Sum utgifter

-

80001
-

-

-

Eiendomsskatt
Sum utgifter

-

80100
-

-

-

Statlig Rammetilskudd
Sum utgifter

-

81000
-

-

-

Konsesjonskraft

- Konsesjonsavgift

Sum utgifter

-

82000
-

-

-

Statstilskudd Husbanken resskr tj
rentekomp mv
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

82001
-

-

-

Statstilskudd flyktninger

-

90001
-

-

-

Aksjeutbytte
Sum utgifter

-
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
82003
-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

17 584 074

0

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

-17 584 074

0

-18 000 000

-18 000 000

-18 000 000

-18 000 000

0

0

0

0

0

0

22 197 596

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

Mva-kompensasjon drift, inntekt og utgift
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

82010
-

-

-

Avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

22 197 596

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

-

83000
-

-

-

Motpost avskrivninger
Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

-22 197 596

0

-24 000 000

-24 000 000

-24 000 000

-24 000 000

Sum netto utgift

-22 197 596

0

-24 000 000

-24 000 000

-24 000 000

-24 000 000
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

5 150 000

4 950 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

-350 000

0

-350 000

-350 000

-350 000

-350 000

4 800 000

4 950 000

4 950 000

4 950 000

4 950 000

4 950 000

364 156

390 000

390 000

390 000

390 000

390 000

0

0

0

0

0

0

364 156

390 000

390 000

390 000

390 000

390 000

Sum utgifter

0

15 000

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

15 000

0

0

0

0

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

-

71000
-

-

-

Kirkelig Fellesråd
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

71001
-

-

-

Andre Trossamfunn
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

71002
-

-

-

Tilskudd begravelse Tjongsfj kirkegård

-

72000
-

-

-

Meløy Arbeidstreningssenter
Sum utgifter
Sum inntekter

As

0

0

0

0

0

0

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

760 644

780 000

803 000

803 000

803 000

803 000

0

0

0

0

0

0

760 644

780 000

803 000

803 000

803 000

803 000

635 000

675 000

675 000

675 000

675 000

675 000

0

0

0

0

0

0

635 000

675 000

675 000

675 000

675 000

675 000

Sum netto utgift

-

73000
-

-

-

Nordtun helserehab

-

73001
-

-

-

Ørneshallen
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73002
-

-

-

Frivillighetssentralen
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier) - 4. november 2019 kl 22.22 - Side 1

Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
73004
-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

470 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

220 000

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

400 000

0

0

0

0

Sum inntekter

0

-400 000

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Veterinærtjenesten
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73005
-

-

-

Næringstilskudd

-

73006
-

-

-

Stipend/Næringspris

-

73007
-

-

-

Husbankens Tilskuddsordninger
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

200 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

-200 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

0

0

0

0

0

0

158 643

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

158 643

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

1 073 948

1 780 000

1 780 000

1 280 000

1 280 000

1 280 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

-600 000

473 948

1 180 000

1 180 000

680 000

680 000

680 000

-

73008
-

-

-

Norsk Pasientskadeerstatning
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73009
-

-

-

1000-Årsstedet
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73010
-

-

-

Andre Tilskudd
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73011

Tilskudd fra 30 Gwh kraftfond
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse
-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

191 200

0

0

0

0

0

-191 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 393 110

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-2 393 110

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

-3 000 000

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

0

0

0

0

0

0

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73012
-

-

-

Kvotekjøp fiskeri
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

73013
-

-

-

Innbyggertilskudd

-

74000
-

-

-

Meløy utvikling KF
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

75000
-

-

-

Meløy eiendom KF

-

76000
-

-

-

Meløy Næringsutvikling

AS
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Meløy : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
-

Beskrivelse

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

279 224

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

0

0

0

0

279 224

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

650 463

610 000

610 000

610 000

610 000

610 000

0

0

0

0

0

0

650 463

610 000

610 000

610 000

610 000

610 000

689 052

690 000

730 000

730 000

730 000

730 000

0

-25 000

0

0

0

0

689 052

665 000

730 000

730 000

730 000

730 000

Sum utgifter

0

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Sum inntekter

0

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

Sum netto utgift

0

0

0

0

0

0

881 976

766 000

923 000

923 000

923 000

923 000

-888 350

-766 000

-923 000

-923 000

-923 000

-923 000

-6 374

0

0

0

0

0

74 968

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

0

0

0

0

0

0

74 968

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

469 121

380 000

457 000

457 000

457 000

457 000

0

0

0

0

0

0

469 121

380 000

457 000

457 000

457 000

457 000

-

60004
-

-

-

Helse- og miljøtilsyn Salten
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

60006
-

-

-

Krisesenteret I Bodø
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

60007
-

-

-

Salten Museum
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

60008
-

-

-

Salten Forsøksring

-

60012
-

-

-

Veterinærvakt
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

60013
-

-

-

Interkommunalt overgrepsmottak
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-

60015
-

-

-

Salten Regionråd
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift

-
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-

Beskrivelse
60016
-

-

-

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

548 425

590 000

590 000

590 000

590 000

590 000

-537 366

-340 000

-540 000

-540 000

-540 000

-540 000

11 059

250 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Samordnet Innkjøp I Salten
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto utgift
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ida Sofie Mienna Olsen
19/881

Arkiv: PLANI 2012003

Gnr. 38/56 - Dispensasjon fra kommunedelplan Engavågen
Rådmannens innstilling
1. Håkon Andre Mikalsen, hjemmelshaver på gnr. 38 bnr. 56, har søkt om dispensasjon
fra kommunedelplan for Engavågen og fra byggeforbudet i hundremetersbeltet langs
sjøen. Søknaden gjelder etablering av ny fritidsbolig og atkomstvei på gnr. 38 bnr. 56.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Planutvalget dispensasjon fra
kommunedelplanen for Engavågen med bestemmelser og byggeforbudet i
strandsonen for etablering av ny fritidsbolig og atkomstvei på gnr. 38 bnr. 56.
Utvalget stiller følgende vilkår for tillatelsen:
a) Tiltakshaver skal ikke iverksette tiltak som kan forhindre allmenn ferdsel i
strandsonen.
b) Tiltakshaver skaffer erklæring om rettighet i fast eiendom for atkomstvei
over gnr. 38/1 og gnr. 38/13.
3. Søknaden er begrunnet slik plan- og bygningsloven § 19-1 krever. Planutvalget
vurderer at dispensasjonen ikke strider mot naturmangfoldloven § 7 eller mot
prinsippene i §§ 8 til 12.
4. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven § 8. Dersom
tiltakshaver støter på kulturminner eller gamle gjenstander under markinngrep, skal
arbeidet stanses og varsling til Nordland Fylkeskommune og Samtinget skje
umiddelbart.

5. Dispensasjonen gjelder for 3 år etter plan- og bygningsloven § 21-9. Er tiltakene ikke
satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltakene blir innstilt i mer enn 2 år.
6. Dette vedtaket er kun en planmessig avklaring i forhold til gjeldende arealplaner i
området. Tiltakshaver må gjennom egen søknad til kommunen innhente tillatelse til
bygging etter plan- og bygningsloven.

Oppsummering
1

Rådmannen anbefaler at Planutvalget innvilger dispensasjon med vilkår for bygging av en ny
fritidsbolig og atkomstvei på gnr. 38 bnr. 56 på Vall, Engavågen.

Bakgrunn
Håkon Andre Mikalsen, 8170 Engavågen har søkt om dispensasjon fra kommunedelplanens
arealdel og byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjøen for å få etablere en fritidsbolig
og atkomstvei på gnr. 38/56 på Vall, Engavågen. Søknaden gjelder etablering av fritidsbolig
med grunnflate på inntil 70 m2 og atkomstvei på ca. 90 meter (luftlinje). På eiendommen er
det i dag et eksisterende sjøhus som vil bli revet på sikt på grunn av dets dårlige forfatning.
Det aktuelle området er omfattet av kommunedelplanen for Engavågen, med planident
2012010. Kommunedelplanen for Engavågen fastsetter framtidig arealbruk i kommunen og
er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak se plan- og bygningsloven § 11-6.
Kommunestyret vedtok gjeldende kommunedelplan for Engavågen 19. desember 2013 i sak
12/343. I tillegg ligger det omsøkte området innenfor byggeforbudet i hundremetersbeltet
langs sjø, se plan- og bygningsloven § 1-8.

Saksutredning
Plangrunnlaget
De omsøkte tiltakene ligger innenfor et område som ifølge kommunedelplanen er avsatt til
arealformål landbruks, - natur og friluftsformål samt reindrift sone 1 (LNFR-1). Deler av
atkomstveien ligger innenfor arealformål fritidsbebyggelse. Dispensasjonen vil i denne
saken dreie seg om LNFR-1 formålet.
Det fremgår av bestemmelsene til kommunedelplanen pkt. 2.1 a) om landbruks, - natur, - og
friluftsformål samt reindrift (LNFR-1) er at det innenfor områdene merket med LNFR-1 ikke
tillates spredt bolig, - nærings eller fritidsbebyggelse samt fradeling, med unntak av tiltak
tilknyttet stedbunden næring.
I enkelte tilfeller gir plan- og bygningsloven (pbl) § 19-1 anledning til å dispensere fra
gjeldende bestemmelser og forskrifter. Søknaden må være begrunnet, og naboene må
varsles. Det er gjort i denne saken. Pbl. § 19-2 andre avsnitt første og andre punktum
oppstiller vilkårene for å innvilge dispensasjon.
Plan og bygningsloven (pbl) § 19-2
Bestemmelsen oppstiller to vilkår for dispensasjon. Begge vilkårene må være oppfylt før
dispensasjon kan bli gitt. Det første vilkåret hjemler at det ikke kan bli gitt dispenasjon
dersom hensynene bak bestemmelsen det blir gitt dispensasjon fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse (pbl. § 1-1), blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret legger til grunn
at fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
De to vilkårene begrenser med andre ord kommunens adgang til å gi dispensasjon. Det kan
likevel påpekes at pbl. § 19-2 er en «kan»-bestemmelse. Det betyr at ingen har krav på å få
innvilget dispensasjon selv om de formelle vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Det ligger til
kommunens utøvelse av forvaltningsskjønnet (det frie skjønn) om dispensasjon blir innvilget
eller ikke.
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Utgangspunktet ved vurderingen av vilkårene er de konkrete hensyn som ligger til grunn for
den bestemmelsen det er ønske om å dispensere fra. Vesentlighetskravet i det første
vilkåret innebærer at ikke enhver negativ påvirkning eller tilsidesettelse av hensyn er
tilstrekkelig for å utgjøre en vesentlig tilsidesettelse. Det er først når hensynene ikke blir
vesentlig tilsidesatt, men bare tilsidesatt at det må gjøres en konkret vurdering av det andre
vilkåret, altså om fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene.
Det følger av lovens forarbeider (Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s. 242-243) at de hensyn som er
relevante i vurderingen vil ha sammenheng med de offentlige hensyn som blir ivaretatt
gjennom loven og kommunens planlegging. Kommuneplaner har som oftest blitt til gjennom
en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste organ,
kommunestyret. Det er derfor ingen kurant sak å fravike gjeldende plan. Arealplaner skal
derfor bli fulgt inntil de blir endret eller opphevet, og endringer i planer av betydning bør bli
behandlet etter ordinære regler for kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Lovens forabeider påpeker at kommunen må gi en reell og etterprøvbar begrunnelse når
det blir gitt dispensasjon. Begrunnelsen skal vise at det er foretatt en helhetlig vurdering av
om det foreligger overvekt av fordeler eller ulemper ved vedtaket. Hvilke fordeler og
ulemper som kan vektlegges vil variere ut ifra den enkelte sak. Det vil ikke bli lagt
avgjørende vekt på personlige fordeler i dispensasjonssaker, og det vil normalt ikke bli gitt
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene i arealplanen det er søkt dispensasjon fra
gjør seg gjeldende med styrke.
Formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er vidt formulert og vil ikke bli brukt
direkte i dispensasjonssaker. Formålsbestemmelsen angir likevel at det skal bli gjort en reell
vurdering av dispensasjonens konsekvenser ut ifra et helhetlig og langsiktig perspektiv.
Plan og bygningsloven § 1-8 første ledd
Bestemmelsen inneholder et generelt byggeforbud langs sjø og vassdrag. Det følger av
bestemmelsen at det «i 100-metersbeltet langs sjøen (…) skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser (…)».
Det følger av lovens forabreider (ot.prp.nr. 32 (2007-2008) side 243) at det er et nasjonalt
mål at strandsonen skal være bevart som natur- og friluftsformål tilgjengelig for alle.
Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor
nødvendig med en streng praksis ved behandling av dispensasjoner i hundremetersbeltet
langs sjøen. Forbudet veier tungt, og det skal svært mye til for at dispensasjon blir gitt til
bygging i strandsonen, spesielt i områder med stort utbyggingspress.
Oppsummering av plangrunnlag og lovverk
Gjennomgangen over viser at terskelen for å gi dispensasjoner fra kommuneplaner og fra
det generelle forbudet mot utbygging i strandsonen er relativt høy. Det innebærer at
kommunen skal føre en restriktiv praksis hva angår dispensasjonssaker, og kommunens
adgang til å gi dispensasjoner er derfor begrenset.
Beskrivelse av tiltakene
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Eiendommen gnr. 38 bnr. 56 ligger i Engavågen, og er på 1 501 m2. Eiendommen er i dag
benyttet til fritidsformål. Hjemmelshavere er Håkon Andre Mikalsen, Vall 277, 8170
Engavågen. På eiendommen står et eldre sjøhus. Bebyggelsen i området er i dag en blanding
av boliger og fritidsboliger, og søker mener at den omsøkte fritidsboligen ikke vil skille seg ut
fra nabohusene i vesentlig grad, men inngå fint i den eksisterende bebyggelsen.
Eier av eiendommen ønsker å bygge fritidsbolig på tomten og etter hvert rive det nedslitte
sjøhuset som står på eiendommen. Inntil sjøhuset blir revet vil den nye fritidsboligen øke
antall bygninger på eiendommen, og vil uavhengig av om riving blir gjennomført øke det
bebygde arealet på eiendommen.
Etableringen av ny atkomstvei skjer som følge av at eldre atskomstvei til sjøhuset/slipen på
eiendommen blir sperret slik at tiltakshaver ikke kan benytte seg av veien til ny fritidsbolig.
Tiltakshaver ønsker derfor å etablere ny atkomstvei, og har opplyst om at etableringen av
atkomstvei over eiendommene gnr. 38/1 og gnr. 38/13 er godkjent av de aktuelle
hjemmelshaverne.
Naturmangfold, kulturminner og friluftsliv
Verken Artsdatabankens artskart eller i Miljødirektoratets naturbase viser truede eller
rødlistede arter eller utvalgte naturtyper innenfor det omsøkte området. På
naboeiendommen, gnr. 38 bnr. 1 er det i Riksantikvarens kulturminnebase registrert
fredede kulturminner i området. I Miljødirektoratets naturbase er det ikke registrert noen
friluftsinteresser i området.
Administrasjonen vurderer at tiltakene ikke er i strid med naturmangfoldlovens
bestemmelser.
Sikkerhet mot naturpåkjenninger
Det omsøkte området har i følge Nasjonal Løsmassedatabase tykk morenegrunn. NVE Atlas
viser at det omsøkte området ikke er spesielt utsatt for naturpåkjenninger.
Det følger av Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-1 nr. 1 at «Byggverk skal plasseres,
prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller
vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger». Administrasjonen finner det ikke nødvendig å
stille ytterligere krav til tiltakshaver.
Høringsuttalelser
Meløy kommune sendte søknaden for fridtidsboligen på høring til Fylkesmannen i Nordland,
Nordland fylkeskommune, Sametinget og Hestmannen/Strandtindene Reinbeitedistrikt i
perioden 1. juli til 2. august 2019. Søknaden for atkomstveien ble sendt ut på høring til de
samme instansene i perioden 3. september til 7. oktober 2019.
Kommunen har mottatt kulturminnefaglige uttalelser fra fylkeskommunen og Sametinget.
Reinbeitedistriktet har ingen innvendinger til søknadene.
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Nordland fylkeskommune uttaler at så langt de kjenner, er det ikke registrert konflikt med
kjente verneverdige kulturminner. De understreker at ikke alle kulturminner er registrert, og
at tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på
fornminner, se kulturminneloven § 8 andre ledd. Dersom tiltakshaver skulle oppdage gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsenstrasjoner, må
Kultuminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeid i marken.
Sametinget uttaler at det ikke er fare for at det omsøkte tiltakene kommer i konflikt med
automatisk fredede, samiske kulturminner. Sametinget har ingen spesielle merknader til
dispensasjonssøknaden, men minner om at Sametinget også skal varsles etter
kulturminneloven § 8 annet ledd. Det minnes også om at alle samiske kulturminner fra 1917
eller eldre er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 annet ledd. Mange av de
samiske kulturminnene er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.
Sametinget påpeker at det ikke er tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, se kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vurdering
Rådmannen har vurdert hvorvidt innvilgelse av dispensasjonen i denne saken vil medføre at
hensynene bak bestemmelsene det blir gitt dispenasjon fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er det vurdert om fordelene med
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
I det omsøkte området er det fra før både eneboliger og fritidsboliger, det er også etablert
et sjøhus på eiendommen. Rådmannen vil påpeke at dispensasjon etter pbl. § 19-2 må
vurderes konkret i hver enkelt sak, og at betydningen av andre saker vil således være
begrenset. Allerede etablert sjøhus på eiendommen vil ha et annet utgangspunkt, både hva
angår planstatus og arten av tiltakene det er søkt om. At det allerede er etablert et sjøhus
på eiendommen og atkomstvei i strandsonen vil dermed ikke ha særlig vekt i vurderingen.
Plangrunnlaget, formålsbestemmelsen i pbl. § 1-1 og forbudet i pbl. § 1-8
Under kommunens høring av saken har ingen påpekt viktige landbruks, - natur, frilufts, - og
reindriftsinteresser i det omsøkte området. Området er likevel avsatt i kommunedelplanen
for Engavågen (LNFR-1) til å ivareta slike særlige interesser. I denne saken er de omsøkte
tiltakene ikke i direkte konflikt med allmennhetens utnyttelse av strandsonen, og
eiendommen brukes ikke aktivt til landbruk eller reindrift i dag.
Tiltakene anses ikke å virke begrensende for ferdselen i strandsonen, og området vil være
egnet for allmenne aktiviteter, selv etter at tiltakene er iverksatt. Selv om det ikke skal være
en kurant sak å fravike de særlige hensynene som er ivaretatt i kommunedelplanens LNFR-1
sone, vil ikke de særlige hensynene fortsatt gjør seg gjeldende med styrke i det omsøkte
området. På eiendommen er det allerede et eldre sjøhus som tiltakshaver planlegger å rive
etterhvert. Den planlagte fritidsboligen er ønsket etablert lengre inn på land enn sjøhuset,
og vil fremstå mindre privatiserende for brukere av strandområdet. Atkomstveien vil ikke
føre til at strandsonen blir mindre tilgjengelig, og kan medføre at det blir enklere å ta seg
ned til strandområdene.

5

For å fortsatt kunne ivareta de særlige hensynene i kommunedelplanens LNFR-1 sone og
hensynet bak byggeforbudet i pbl. § 1-8 etter at tiltakene er iverksatt, kreves det at
tiltakshaver ikke oppfører tiltak som kan føre til at allmenn ferdsel i strandsonen blir
forhindret. Det innebærer at tiltakshaver ikke har adgang til å stenge av atkomstvei eller
andre deler av området som grenser mot strandsonen.
Dersom tiltakshaver ikke oppfører tiltak som kan forhindre allmenn ferdsel i strandsonen, vil
fritidsboligen og atkomstveien i et langsiktig og fremtidsrettet perspektiv ikke være til
hinder for allmenn ferdsel og opphold i strandsonen.
Hensynene bak kommunedelplanens LNFR-1 sone, formålet med pbl. § 1-1 og forbudet i § 18 vil derfor ikke bli vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjonssøknaden.
Det er også et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering. Det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for at dispensasjon
skal bli gitt.
I denne saken gjør ikke hensynene som ligger bak bestemmelsene det søkes dispensasjon
fra seg gjeldende med styrke. Det er i dette konkrete tilfellet mer hensiktmessig å bruke
dispensasjon som styringsmiddel fremfor en endring i kommunedelplanens arealdel.
Hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosesser er viktige i saker hvor det
skjer endringer av betydning. Det er ikke tilfellet i denne saken, hvor de omsøkte tiltakene
berører få og vil innebære en liten endring i plansammenheng. Hensynet til
prosesseffektivitet taler derfor for at det blir gitt dispensasjon som styringsmiddel.
Det er overfor konkludert med at det ikke kan påvises noen ulemper for allmenne interesser
dersom dispensasjonen innvilges. Fordelen dispensasjonen vil gi tiltakshaver er derfor
relevant ved vurderingen, og taler for at det blir gitt dispensasjon. Det omsøkte området er
ikke utsatt for stor interessekonkurranse, og tiltakene vil ikke hindre allmennheten i å bruke
strandsonen til aktiviteter i fremtiden.
Etter en samlet vurdering anser Rådmannen fordelene ved å gi dispensasjonen å være klart
større enn ulempene.
Konklusjon
Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 andre avsnitt første
og andre punktum er oppfylt. Rådmannen anbefaler at Planutvalget innvilger
dispensasjonssøknaden.
Rådmannen anbefaler at det stilles vilkår om at tiltakshaver ikke skal iverksette tiltak som
kan forhindre allmenn ferdsel i strandsonen, og at tiltakshaver skaffer egenerklæring om
rettighet i fast eiendom.

Vedlegg
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Oversiktskart, detaljkart, ortofoto og utsnitt av kommunedelplanens arealdel
Søknad for fritidsbolig med vedlegg
Søknad for atkomstvei med vedlegg
Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 15. juli 2019
Høringsuttalelse fra Samediggi/Sametinget, datert 7. august 2019
Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 9. september 2019
Høringsuttalelse fra Samediggi/Sametinget, datert 4. oktober 2019
Høringsuttalelse fra Hestmannen/Strandtindene v/Kurt Gaup, datert 15.september 2019
Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmann
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19/3204 - 3
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19/881 19/12633
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Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra
kommuneplanenes arealdel under gbnr. 38/56 - Engavågen - Meløy
kommune
Vi viser til deres brev av 01.07.2019. Vi beklager at saksbehandlingen har tatt lang tid, det
skyldes ferieavvikling.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Same tinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda iføl ge kml. § 4
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Varrudagáj/Med hilsen

Andreas Stångberg
konst. ossodatdirektevra/avdelingsdirektør

Thor-Andreas Basso
konst. fágajo iheaddji / fagleder
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Kulturminnefaglig uttalelse - søknadom dispensasjonfor etablering av
fritidsbolig - gnr 38 bnr 56 - Meløy kommune
Fylkeskommunener myndighetfor å ivaretakulturminneri arealplanleggingen,
i henholdtil Lov
om kulturminnerav 1978 og Plan- og bygningslovenav 2008.
Tiltaket er sjekketmot våre arkiver. Så langt en kjennertil, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner.Alle kulturminnerer imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden,vil fylkeskommunenderfor vise til tiltakshaversaktsomhets
- og meldeplikt
dersomen undermarkinngrepskulle støtepå fornminner,jf. kulturminnelovens§ 8 andreledd.
Dersomdet underarbeidetskulle oppdagesgamlegjenstander,ansamlingerav trekull eller
unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner,
må Kulturminneri Nordlandunderrettesumiddelbart. Det
forutsettesat nevntepåleggbringesvideretil dem som skal utførearbeidei marken.
Uttalelsengjelderikke samiskekulturminner;det visestil egenuttalelsefra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonslederfor Kulturminner
MartinusHauglid
arkeolog
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ida Sofie Mienna Olsen
19/1057

Arkiv: PLANI 2012003

Saksfremlegg - Gnr. 39/23 - Dispensasjon fra kommunedelplanen
for Engavågen vest
Rådmannens innstilling
1. Halsa Bygg AS har på vegne av Mona og Kristen Halsan, hjemmelshavere på gnr. 39
bnr. 23, søkt om dispensasjon fra kommunedelplan for Engavågen vest. Søknaden
gjelder etablering av garasje på over 50 m2 på gnr. 39/23.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Planutvalget dispensasjon med
vilkår fra kommunedelplanen for Engavågen vest med bestemmelser for etablering
av garasje på inntil 91 m2, på gnr. 39 bnr. 23, og fra byggeforbudet i
hundremetersbeltet langs sjøen.
Vilkår for dispensasjonen:
a) Tiltakshaver må i tråd med TEK17 engasjerer et faglig kompetent foretak til å
dokumentere at byggegrunnen er stabil før garasjen kan etableres.
b) Tiltakshaver skal ikke iverksette tiltak som kan forhindre allmenn ferdsel i
strandsonen.
3. Søknaden er begrunnet slik plan- og bygningsloven § 19-1 krever. Planutvalget
vurderer at dispensasjonen ikke strider mot naturmangfoldloven § 7 eller mot
prinsippene i § 8 til § 12.
4. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven § 8. Dersom
tiltakshaver støter på kulturminner eller gamle gjenstander under markinngrep, skal
arbeidet bli stanset og varsling av Kulturminnemyndighetene skje umiddelbart.
5. Dispensasjonen gjelder for 3 år etter plan- og bygningsloven § 21-9. Er tiltaket ikke
satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket blir innstilt i mer enn 2 år.
6. Dette vedtaket er kun en planmessig avklaring i forhold til gjeldende arealplaner i
området. Tiltakshaver må gjennom egen søknad til kommunen innhente tillatelse til
bygging etter plan- og bygningsloven.

Oppsummering
Rådmannen anbefaler at Planutvalget innvilger dispensasjon for utbygging av garasje på
gnr. 39 bnr. 23, på Engavågen med vilkår om at tiltakshaver i tråd med TEK17 engasjerer et
faglig kompetent foretak til å dokumentere at byggegrunnen er stabil før garasjen kan
etableres. Rådmannen stiller vilkår om at tiltakshaver ikke har adgang til å iverksette tiltak
som kan forhindre allmenn ferdsel i strandsonen.

Bakgrunn
Halsa Bygg AS har på vegne av Mona og Kristen Halsan, 8150 Ørnes søkt om dispensasjon
fra kommunedelplanen for Engavågen og byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjø for
å bygge en bobilgarasje på inntil 91 m2 (BYA) og mønehøyde på 5,7 meter på gnr. 39/23.
Garasjen er planlagt etablert tett inntil eiendom med gnr. 39/66. Både gnr. 39/23 og gnr.
39/66 har samme hjemmelshavere. Søker opplyser at tiltakets inngrep kun knytter seg
arealbehovet for bygningen, og at tiltaket ikke er til hinder for landbruket eller reindriften i
området. Garasjen vil benytte eksisterende atkomstvei.
Det aktuelle området er omfattet av kommunedelplanen for Engavågen vest, med planident
2012011. Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk i området, og er ved
kommunstyrets vedtak bindende for nye tiltak se plan- og byningsloven § 11-6.
Kommunestyret vedtok gjeldende kommunedelplan 19. desember 2013 i sak 12/343.

Saksutredning
Plangrunnlaget
Det aktuelle området er omfattet av kommunedelplanen for Engavågen vest. I planen er det
omsøkte området avsatt til landbruks, - natur, og friluftsformål samt reindrift sone 1 (LNFR1). Det fremgår av bestemmelsene i kommunedelplanen pkt 2.1 a at det innenfor områdene
merket med LNFR-1 ikke tillates spredt bolig, - næring eller fritidsbebyggelse, med unntak av
tiltak tilknyttet stedbunden næring. I denne saken må det vurderes om det er grunnlag for å
dispensere fra begrensningen i kommunedelplanens bestemmelse ved å gjøre unntak fra
hovedregelen om at det ikke er mulig å bygge ut eiendommer i LNFR-1 områder.
I det tilfellet at det kan gjøres unntak fra kommunedelplanens pkt 2.1a, vil garasjens
størrelse være regulert etter kommunedelplanens punkt 1.6 a. I bestemmelsen er det satt
en begrensning på at garasjer kan oppføres med et areal der verken BRA eller BYA
overstiger 50 m2.
I enkelte tilfeller gir plan- og bygningsloven anledning til å dispensere fra gjeldende
bestemmelser og forskrifter. Søknaden må være begrunnet og naboene må varsles. Det er
gjort i denne saken. Det er plan- og bygningsloven § 19-2 som oppstiller vilkårene for å
innvilge dispensasjon.
Plan- og bygningsloven § 19-2 og formålsbestemmelsen i § 1-1
Det er to vilkår for å gi dispensasjon. Begge vilkårene må være oppfylt før dispensasjon kan
bli gitt. Det første vilkåret sier at dispensasjon ikke kan bli gitt dersom hensynene bak

bestemmelsene det blir gitt dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse
blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret legger til grunn at fordelene ved å gi dispensasjon
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
De to vilkårene begrenser kommunens adgang til å gi dispensasjon. Lovbestemmelsen er
likevel en «kan» - bestemmelse. Det betyr at ingen har krav på å få innvilget dispensasjon
selv om de to vilkårene i lovbestemmelsen er oppfylt. Det innebærer at kommunen kan
bestemme om dispensasjon skal bli gitt eller ikke.
Utgangspunktet for vurderingen av vilkårene er de konkrete hensyn som ligger til grunn for
den bestemmelsen det er ønske om å dispensere fra. For det første vilkåret vil det ikke
innebære at enhver negativ påvirkning eller tilsidesettelse av hensyn er tilstrekkelig for å
utgjøre en vesentlig tilsidesettelse.
Hvilke hensyn som er relevante i vurderingen vil ha sammenheng med de offentlige hensyn
som blir ivaretatt gjennom loven og kommunens planlegging. Kommunedelplaner har som
oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste organ, kommunestyret. Det er derfor ingen kurant sak å fravike gjeldende plan.
Arealplaner skal derfor bli fulgt inntil de blir endret eller opphevet, og endringer i planer av
betydning bør bli behandlet etter ordinære regler for kommuneplanlegging og arealplaner.
Kommunen må gi en reell og etterprøvbar begrunnelse når det blir gitt dispensasjon.
Begrunnelsen skal vise at det er foretatt en helhetlig vurdering av om det foreligger
overvekt av fordeler eller ulemper ved vedtaket. Hvilke fordeler og ulemper som kan
vektlegges vil variere ut ifra den enkelte sak. Det vil ikke bli lagt avgjørende vekt på
personlige fordeler i dispensasjonssaker, og det vil normalt ikke bli gitt dispensasjon når
hensynene bak bestemmelsene i arealplanen det er søkt dispensasjon fra gjør seg gjeldende
med styrke.
Formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven er vidt formulert og vil ikke bli brukt direkte
i dispensasjonssaker. Formålsbestemmelsen angir likevel at det skal bli gjort en reell
vurdering av dispensasjonens konsekvenser ut ifra et helhetlig og langsiktig perspektiv.
Plan- og bygningsloven § 1-8
Lovbestemmelsen inneholder et generelt byggeforbud langs sjø og vassdrag. I
hundremetersbeltet skal særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser bli vektlagt. Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal være bevart som
natur- og friluftsformål tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig
strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis ved behandling av
dispensasjoner i hundremetersbeltet langs sjøen. Forbudet veier tungt, og det skal svært mye
til for at dispensasjon blir gitt til bygging i strandsonen, spesielt i områder med stort
utbyggingspress.

Oppsummering av plangrunnlag og lovverk
Gjennomgangen over viser at terskelen for å gi dispensasjoner fra kommunedelplaner og
det generelle forbudet mot utbygging i strandsonen er relativt høy. Det innebærer at

kommunen skal føre en restriktiv praksis hva angår dispensasjonssaker, og kommunens
adgang til å gi dispensasjoner er derfor begrenset.
Beskrivelse av tiltaket
Eiendommen gnr. 39 bnr. 23 ligger på Grønøya i Meløy, og er på 19 155 m2. Eiendommen er
i dag bebygd med naust og benyttes som friluftsområde i tilknytning til hjemmelhavernes
fritidsbolig på gnr. 39/65. Hjemmelshavere er Mona og Kristen Halsan. Bebyggelsen i
området er i dag en blanding mellom fritidsboliger, eneboliger og naust.
Garasjen er ønsket etablert med bebygd areal (BYA) på inntil 91 m2 og med en mønehøyde
på ca. 5,7 meter. Adminstrasjonen vurderer at garasjen ikke skille seg ut fra eksisterende
bygg i vesentlig grad, og at garasjen vil inngå fint i den eksisterende bebyggelsen.
Naturmangfold, kulturminner og friluftsliv
Verken Artsdatabankens artskart eller Miljødirektoratets naturbase viser truede eller
rødlistede arter eller utvalgte naturtyper innenfor det omsøkte området. Det er ikke
registrert viktige friluftsinteresser i området. Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden
viser at det ikke er kjente kulturminner på stedet. Ifølge kulturminneloven § 8 har
tiltakshaver aktsomhets- og meldeplikt. Det betyr at tiltakshaver er pliktig å melde fra til
kulturminnemyndigheten dersom han oppdager kulturminner under arbeid i grunnen.
Rådmannen vurderer at tiltaket ikke er i strid med naturmangfoldlovens bestemmelser.
Sikkerhet mot naturpåkjenninger
NVE atlas viser at det omsøkte området ikke er spesielt utsatt for naturpåkjenninger.
Det omsøkte området har i følge Nasjonal løsmassedatabase tynn hav-/strandavsetning.
Slike løsmasser kan være en indikasjon på kvikkleire eller ustabil grunn. I tråd med kravene i
kapittel 7 i byggeteknisk forskrift (TEK17), må tiltakshaver engasjere et faglig kompetent
foretak til å dokumentere at byggegrunnen er stabil før etableringen av garasjen kan skje.
Høringsuttalelser
Meløy kommune sendte søknaden på hørig til Fylkesmannen i Nordland, Nordland
fylkeskommune, Sametinget og Hestmannen/Strandtinden reinbeitedistrikt i perioden
18.september til 21. oktober 2019. Kommunen har mottatt kulturminnefaglige uttalelser fra
Sametinget og Nordland fylkeskommune.
Nordland fylkeskommune har ingen merknader til saken, og uttaler at tiltaket så langt en
kjenner til, ikke er i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er
imidlertid ikke registrert, og fylkeskommunen viser til at tiltakshaver har aktsomhets- og
meldeplikt dersom en under markainngrep skulle støte på fornminner se kulturminneloven
§ 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av
trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland
underrettes umiddelbart.
Sametinget uttaler at det ikke er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med
automatisk fredede, samiske kulturminner. Sametinget har ingen spesielle merknader til
dispensasjonssøknaden, men minner om at Sametinget også skal varsles etter

kulturminneloven § 8 annet ledd. Det minnes om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller
eldre er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 annet ledd. Mange av de samiske
kulturminnene er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Sametinget
påpeker at det ikke er tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen
på 5 meter rundt kulturminnet, se kulturminneloven §§ 3 og 6.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har vurdert hvorvidt innvilget dispensasjon i denne saken vil medføre at
hensynene bak bestemmelsene det blir gitt dispensasjon fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er det vurdert om fordelene med
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
I nærheten av og i det omsøkte området er det eksisterende bebyggelse. Rådmannen vil
påpeke at dispensasjon etter plan- og bygningsloven blir vurdert konkret i hver enkelt sak,
og at betydningen av andre saker vil være begrenset. De tiltakene som allerede er etablert
vil ha et annet utgangspunkt, både hva angår planstatus og arten av tiltaket det blir søkt
om. At det allerede er etablert lignende tiltak i området vil ikke ha særlig vekt i vurderingen.
Plangrunnlaget, vilkårene i § 19-2, formålsbestemmelsen i § 1-1 og byggeforbudet i § 1-8
Under kommunens høring av saken har ingen påpekt viktige landbruks-, natur, frilufts og
reindriftsinteresser i det omsøkte området. Området er likevel avsatt i kommunedelplanen
til å ivareta slike særlige interesser. I denne saken er det omsøkte tiltaket ikke i direkte
konflikt med allmennhetens utnyttelse av strandsonen, og eiendommen brukes ikke aktivt
til landbruk eller reindrift i dag.
Tiltaket anses ikke å virke begrensende for ferdselen i strandsonen, og området vil være
egnet for allmenne aktiviteter, selv etter at tiltaket er iverksatt. Selv om det ikke skal være
en kurant sak å fravike de særlige hensynene som er ivaretatt i kommunedelplanens LNFR-1
sone og begrensningen i punkt 1.6a, vil ikke de særlige hensynene fortsatt gjøre seg
gjeldende med styrke i det omsøkte området. Det er allerede oppført eksisterende bygg i
nærheten av omsøkt plassering av bobilgarasjen, og ved å samle bebyggelsen på denne
måten vil etableringen fremstå som mindre privatiserende for brukerne av strand- og
friluftsområdene. Selv om bobilgarasjen er på 91 m2 vil den ikke skille seg ut vesentlig fra
resten av bebyggelsen, idet flere av boligene er over flere etasjer.
For å fortsatt kunne ivareta de særlige hensynene i kommunedelplanens LNFR-1 sone og
hensynet bak byggeforbudet i hundremetersbeltet etter at tiltaket er iverksatt, kreves det
at tiltakshaver ikke oppfører tiltak som kan føre til at allmenn ferdsel i strandsonen- og
friluftsområdet blir forhindret. Det innebærer at tiltakshaver ikke har adgang til å stenge av
atkomstvei eller andre deler av eiendommen som grenser mot strandsonen.
Det er i denne saken ikke kommet inn noen naboklager, og de berørte naboene har skrevet
under på nabovarsel og samtykket til tiltaket. Eksisterende bebyggelse i området er en
blanding mellom eneboliger og fritidsboliger, av en viss størrelse. Når garasjen med inntil 91
m2 etableres vil den ikke skille seg ut vesentlig fra eksisterende bebyggelse, verken nå eller i
et fremtidsrettet perspetiv.

Hensynene bak kommunedelplanens LNFR-1 sone, begrensningen i pkt. 1.6 a, formålet med
pbl. § 1-1 og forbudet i § 1-8 vil derfor ikke bli vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av
dispensasjonssøknaden.
Det er også et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering. Det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for at dispensasjon
skal bli gitt.
I denne saken gjør ikke hensynene som ligger bak bestemmelsene det søkes dispensasjon
fra seg gjeldende med styrke. Det er i dette konkrete tilfellet mer hensiktsmessig å bruke
dispensasjon som stryringsmiddel fremfor en endring i kommunedelplanen. Hensynet til
offentlighet, samråd og medvirkning i planprosesser er viktige saker hvor det skjer endringer
av betydning. Det er ikke tilfellet i denne saken, hvor de omsøkte tiltakene berører få og vil
innebære en liten endring i plansammenheng. Hensynet til prosesseffektivitet taler derfor
for at det blir gitt dispensasjon som styringsmiddel.
Det er overfor konkludert med at det ikke kan påvises noen ulemper for allmenne interesser
dersom dispensasjonen innvilges. Fordelen dispensasjonen vil gi tiltakshaver er derfor
relevant ved vurderingen, og taler for at det blir gitt dispensasjon. Det omsøkte området er
ikke utsatt for stor interessekonkurranse, og tiltakene vil ikke hindre allmennheten i å bruke
strandsonen til aktiviteter i fremtiden.
Etter en samlet vurdering anser Rådmannen fordelene ved å gi dispensasjonen å være klart
større enn ulempene.

Konklusjon
Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Rådmannen anbefaler at
Planutvalget innvilger dispensasjonssøknaden med vilkår.
Rådmannen anbefaler at det stilles vilkår om at tiltakshaver ikke skal iverksette tiltak som
kan forhindre allmenn ferdsel i strandsonen, og at tiltakshaver i tråd med TEK17 engasjerer
et faglig kompetent foretak til å dokumentere at byggegrunnen er stabil før garasjen kan
etableres.

Kildeliste
 Plan og bygningsloven: §11-6, § 19-1, § 19-2, § 1-1, § 1-8, § 21-9.
 Naturmangfoldloven § § 8 til 12






Kulturminneloven § 8
Lovforarbeider: Ot.prp.nr.32 (2007-2008) side 242-243
Plangrunnlaget: Kommunedelplanen for Engavågen vest, punkt 1.6a og 2.1 a
Klage: forvaltningsloven § 28 og § 29, samt plan- og bygningsloven § 1-9
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Adelheid Buschmann Kristiansen
Rådmann

Gnr. 39/23 - Oversiktskart
Dato:

18.09.2019

Målestokk: 1:100000

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 33N

Tegnforklaring

Gnr. 39/23 - Detaljkart
Dato:

18.09.2019

Målestokk: 1:5000

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 33N

Tegnforklaring

Gnr. 39/23 - Ortofoto
Dato:

18.09.2019

Målestokk: 1:1000

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 33N

Tegnforklaring

Gnr. 39/23
Dato:

18.09.2019

Målestokk: 1:1000

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 33N

Tegnforklaring

Poasstaadræssa /adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Ássjegiehtadalle/

Sidsel Bakke

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 41 79

Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 ØRNES

ÁSSJE /SAK

MIJÁ SIEV. /VÅR REF.

DIJÁ SIEV. /DERES REF.

BIEJVVE /DATO

19/4068 - 3

19/25972

19/1057 19/18260

04.10.2019

Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel - garasje på gbnr. 39/23 i Engavågen - Meløy kommune
Vi viser til deres brev av 18.09.2019.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør f orøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Varrudagáj/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajo iheaddji/fagleder

Sidsel Bakke
rá eaddi / rådgiver
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Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av
bobilgarasje - gnr 39 bnr 23 - Meløy kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge
søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart.
Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.
Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner
Martinus Hauglid
arkeolog
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Gnr. 49/202 - førstegangsbehandlingav detaljreguleringsplanfor
NeverdalEnSpireAngellbakken
Rådmannensinnstilling
1. Meløy kommunehar mottatt privat forslagtil detaljreguleringsplanfor EnSpireskole,
Angellbakkenpå Neverdal. Fagligansvarligfor planarbeideter Arkitekt EvenAursand
AS, 8016Bodø,på vegneav forslagsstillerNeverdalEnSpireskoleAS,8149Neverdal.
2. Hensiktenmed reguleringsplanener å tilrette leggeet 11,4dekarstort områdepå
Neverdalfor utbyggingav et privat skoleanlegg,forretning/kontor, friområde med
infrastruktur.
3. I samsvarmed plan- og bygningslovens§ 12-10 vedtar planutvalgetå leggeforslagettil
detaljreguleringsplanut på offentlig høringi seksuker.
4. Planmyndighetenvurdererat detaljreguleringsplanen
ikke vil medførevesentlige
virkningerfor miljø og samfunnog at den ikke utløserbehandlingetter forskrift om
konsekvensutredninger
.
5. Planmyndighetenvurdererat reguleringsplanforslaget
ikke strider mot
naturmangfoldlovens§ 7 og densprinsipperi §§ 8 til 12.

Oppsummering
Rådmannenvurdererat forslagettil detaljreguleringsplanfor NeverdalEnSpireAngelbakken
tilfredsstillerkravenetil planlegging.Rådmannenanbefalerat planutvalgetlegger
planforslagetut på offentlig høringi minimum 6 uker i samsvarmed plan- og bygningslovens
§ 12-10.

Bakgrunn
NeverdalEnSpireskoleAS,8149Neverdalfikk utarbeidet en detaljreguleringsplanfor
byggingav privat skolepå gnr. 49/90 ved Fjellmyrapå Neverdal.Denneplanenble godkjent

av kommunestyreti sak26/19 den 9. mai 2019.Alleredefør planenvar ferdigbehandlet
konkluderte NeverdalEnSpireskoleASat kostnadenemed utbyggingav dennetomta ble
for store, og de gikk i dialogmed kommunenom å få disponerekommunenseiendomgnr.
49/202 øst for Jokerbutikkenpå Neverdalog reguleredette området for utbyggingav ny
privat skole.
NeverdalEnSpireskoleAShar engasjertEvenAursandAS,Bodøtil å utarbeide
detaljreguleringsplanfor byggingav skolepå eiendommengnr. 49/202 på Neverdal.

Saksutredning
Planident
Reguleringsplanen
for NeverdalEnSpireAngelbakkenhar planident1837_2019002i Meløy
kommunesplanregisterpå http://webhotel3.gisline.no/webplan_1837/
.
Planområdet
Planområdet,som er på ca. 11,4dekar, liggerøst for Strandveien(fylkesvei17) og nord for
den kommunaleveien Angellbakkeni Neverdalsentrum.

Figur 1. Planområdetsavgrensning.

Planstatusog forholdet til overordnetplan
Gjeldendearealplani området er kommunedelplanfor Neverdal,som ble vedtatt av
kommunestyreti sak115/13 den 19. desember2013,med planident1837_2012006.
Mestepartenav planområdet for reguleringsplanener i kommunedelplanenavsatt til
formålet «kombinert bebyggelse
- og anleggsformål
» med beskrivelse«KB401Neverdal
sentrum,kombinert forretning/kontor». Det er stilt krav om reguleringsplanfor området.

Om lag 1,5 dekarav utbyggingsområdetfor den nye skolaer avsatt til LNFRsone1
(landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).
Forslagettil reguleringsplaner ikke i samsvarmed kommunedelplanen.Om lag 3,2 dekarer
regulert til kombinert forretning/kontor, mens4,2 dekarer regulert til offentlig eller privat
tjenesteyting,der den nye skolenskaletableres.Nesten3 dekarav planområdeter regulert
til friområde.
Forholdettil andre planer
Statensvegvesenhar utarbeidet en reguleringsplanfor fylkesvei17 på strekningen
Neverdal-Selstad,som ble vedtatt av kommunestyret19. desember2013, planident
1837_2011004
. Bygging/endringav fylkesveien, med blant annet rundkjøringi krysset
Strandveien-Angelbakken,er ikke gjennomført.Ny detaljreguleringsplanfor EnSpireskolevil
grenseinn mot planenfra 2013.For å sikretrafikksikkertilknytning til eksisterende
gang/sykkelveier det lagt inn en rekkefølgebestemmelse
i § 8.1 om at fortau skalgå helt
frem til gang/sykkelveienselvom dette liggerutenfor denneplanensavgrensning.Dette
krever dialogmed veimyndighetenei forbindelsemed gjennomføring/opparbeiding
av
fortauet for å sikreat det blir gjort forskriftsmessigog i overenstemmelsemed
veimyndigheteneskrav og gjeldendereguleringsplan.
Dagensog framtidig arealbruk
Planområdeter for det meste noksåflatt, men i den nordligedelen mellom fylkesvei17 og
Neverdalselvafaller terrenget mot elva.Dette området er ubebygdog er i planforslaget
regulert som friområde.Sørvestre del av planområdeter bebygdmed butikk og kafé, med
tilstøtendeparkerings- og veiarealer.Her vil arealbrukenbli viderført og foreslått regulert til
kombinert forretning/kontor. Øst for forretningsbyggeter det et ubebygdarealregulert til
offentlig eller privat tjenesteytingmed tanke på etableringav ny skole.
Områdeter, med unntak av næringsarealet
, et naturområdesom i dag ikke er mye brukt
hverkensom turområde,til beiting eller til kultiveringav skog/markeller annet. Enliten del
av området (mot øst) benyttesmest sannsynligtil slåttemark.
Planforslagetleggeropp til følgendereguleringsformål:
Bebyggelseog anlegg
- Offentlig eller privat tjenesteyting(4204m2)
- Energianlegg(18,6m2)
- Øvrigekommunaltekniskeanlegg(415m2)
- Forretning/kontor(3162m2)
Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
- Fortau(123,5m2)
- Gang- og sykkelvei(124m2)
- Parkering(459m2)
Grønnstruktur
- Friområde(2899m2)
Hensynssoner
- Faresonefor skred(H310)

Eiendomsforhold
Planforslagetomfatter beggeeiendommene gnr. 49/202 og 49/210 i sin helhet, som er eid
av Meløy kommune,samt hele eiendommengnr. 49/204,som er eid av NeverdalSenterAS,
der det i dag er butikk og spisested.I tillegg omfatter planforslagetdeler av eiendommen
gnr. 49/1, der det er fire hjemmelshavere;RandiIren Andersen,Aud ToveJohansen,Sylva
KristinLeinog GullbjørgAnniePedersen.
Planprosess
Oppstartsmøtetfor planarbeidetble gjennomført20. mai 2019,og varselom planoppstart
ble sendt ut den 12. juni 2019.I tillegg til oppstartsmøtet, har forslagsstillerog
plankonsulentavholdt to møter med kommunen,der det den 20. juni ble gjort avklaringer
av arealformålog den 29. augustble gjennomgåttet planforslag.Den22. septemberhar
forslagsstillerog plankonsulentavholdt et eget informasjonsmøtemed naboer,samt at de
har gjennomførtto møter med Statensvegvesen27. augustog 23. september.
Det kom inn seksuttalelsertil varselom planoppstart.Disseer beskrevetog kommentert i
kapittel 8 i vedlagteplanbeskrivelse
.

Figur 2. IllustrasjonsplanEnspireAngellbakkenNeverdal.

Vurdering
A. Konsekvensutredning
I tråd med gjeldendeforskrift om konsekvensutredninger
(FOR-2017-06-21-854),skalden
som fremmer forslagtil reguleringsplanetter plan- og bygningslovenselvvurdereom

reguleringsplanenutløserkrav om konsekvensutredning.
Plankonsulentenhar foretatt en
slik vurdering,som ble oversendtkommunen22. mai 2019.
Planmyndighetenhar i notat av 31. mai 2019, med utgangspunkti opplysningergitt av
forslagsstiller,vurdert om reguleringsplanenkan få vesentligevirkningerfor miljø og
samfunn.Detaljreguleringsplanfor NeverdalEnSpireskoleer vurdert etter forskriftens§ 6
b) med vedleggI og § 8 a) med vedleggII, herunderogsåandre,tredje og fjerde ledd i
forskriftens§ 10. I tråd med forskriftens§ 11, har planmyndighetenvurdert at plantiltaket
ikke vil medførevesentligevirkningerfor miljø og samfunnog derfor konkludertat
detaljreguleringsplanen
ikke er utredningspliktigetter forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvenserav reguleringsplanener beskreveti kapittel 7 i planbeskrivelsen.
Forslagsstillervurdererat det er få negativekonsekvenserav planen.De som er mest
berørt, naboeneog butikken, har ikke hatt innvendingermot planenom å etablereen skolei
området. LNFR–området som blir berørt er lite og kan i prinsippetbli tilbakeført til LNFR
områdehvis det ikke lengreskalværeskoleher. Reguleringsplanen
utløserfå tiltak ut over
en eventuellflytting av kabeli bakken, selvebyggingenav skolen,etableringav infrastruktur
i bakken,fortau fra fylkesvei17 frem til skoletomta og fortau/av og påstigningsarealfor buss
og bil inne på eiendommentil Neverdalsenter AS. Det går en privat vannforskyningover
skoletomta og dennemå det tas hensyntil i opparbeidingav tomta.
Områdetmot elva vil bli «sikret», og deler av det som før var avsatt til byggeformåler nå
foreslått regulert til friområde.Påden måten vil adgangentil elva og elvaskvaliteter som
friluftsområdebli bedre sikret gjennomplanforslaget.Neverdalvil da miste et
utbyggingsområdeavsatt til forretning og kontor, men området er krevendeå byggepå og
egnerseglangt bedre til det som nå liggeri planforslaget.
Områdetvil med riktig utforming og forbedredeløsningerøke sitt potensialesom senter
med flere og bedre kvaliteter for alle aldersgrupper.Dette er positivt bådefor stedet
Neverdalog for kommunensom sådan.
B. Risiko- og sårbarhetsanalyse
I samsvarmed § 4-3 i plan- og bygningslovener det gjennomførten risiko- og
sårbarhetsanalyse
(ROS
-analyse)for planområdet,se planbeskrivelsens
kapittel 6 og eget
vedlegg. ROS
-analysenskalviserisiko- og sårbarhetsforholdsom er knyttet til planområdet
og eventuelleendringersom følgerav planlagtetiltak. Hensiktener å avdekkeom de
planlagtetiltakene i reguleringsplanenkan forårsakeeller vil bli påvirket av uønskede
hendelser,samt å beskriveavbøtendetiltak til akseptabeltrisikonivå.
NorconsultAShar på oppdragfra forslagsstillervurdert grunnforholdeneog faren for flom
fra elva. Når det gjelderflomfaren har Norconsultgjort følgendevurdering:
«Området ligger innenforen aktsomhetssonefor flom ved maksimal
vannstandsstigning.Det er ikke noe tegn i terrenget på at en flom av slik størrelse
noen gang har inntruffet. Elvensvannivåmå stige med minimum 7 meter og flomme
over brua der fylkesveg17 krysserelva for at en slik nivå skalværemulig, eventuell
konsekvensville vært at deler av sentraleNeverdalkommerunder vannivå.Det

bedømmessom at det er sværtliten sannsynlighetat dette skalinntreffe og for å
unngå en slik flom må byggethøyesmed ca. 2 meter. Vår vurderinger at en slik flom
over skoleområdetikke er reel, for å væresikkerpå effektenav en 100 års flom kan
det gjøresflommodelleringer».
Norconsulthar vurdert grunnforholdeneslik:
«Generelter det gode grunnforholdpå tomten, med dårligeregrunnforholdinn mot
skogområdeti øst (myrmasser).Masseneer å klassifiseresom telefarligeog
telesikringbør påregnesi den videreprosjekteringen.Dagensskråningned mot
Neverdalselva(vedtomtegrense),står med tilstrekkeligsikkerhetsmargin for dagens
situasjonmed unntak av lav overflatestabilitet.Vedutbyggingav tomten er det
anbefalt at bygget plasseresminimum10 meter fra skråningskant.Plasseringav
bygget nærmereskråningener ikke utelukket og kan vurderes,men det er ikke
anbefalt. Forskjelligeanbefalteavstanderfra skråningentil bygg,basertpå last og
fundamenttypefor planlagt bygg er listet i rapporten».
I plankarteter det regulert inn en faresonesom sammenfallermed byggegrensenmot elva.
Sonener primært knyttet til sikringi forbindelsemed skred. Avstandener satt til 10 meter,
men den geotekniskerapporten/vurderingenviserat det liggernoe fleksibilitet i forhold til
denneabsolutteavstandenut fra bygningenstyngde (etasjeantall)og fundamentering.
Påeiendommen gnr. 49/202 (sørfor Jokerbutikken)står det en trafokiosk.Herfragår det
høyspentkabelunder deler av den aktuellebyggetomta frem til luftspennog master.Det er
litt usikkertakkurathvor selveskolenvil bli plassertpå tomta per i dag.Hvisskolenfår en
nærhet til kabelsom krever omleggingav dennevil det bli håndtert i god tid før
igangsetting/bygging.Enhøyspentmastvil kommei konflikt med skolensuteoppholdsareal
og vil bli erstattet med jordkabel.EnSpireskoleASer i dialogmed Meløy energii forhold til
hvordandette skalhåndterespå en forskriftsmessigmåte i forkant av byggesaken.
C. Støy
Støyer en viktig faktor som må vurderesi forbindelsemed alle nye byggeprosjekterlangs
fylkesveier, og fylkesvei17 er en aktiv turistrute spesieltsommerstidnår skolenikke er i
drift. Statensvegvesenutarbeidet støyanalyseri forbindelsemed egenreguleringsplanfor
fylkesvei17 Neverdal-Selstad,som ble vedtatt i 2013.Her har vegvesenetkonkludert at støy
fra fylkesveien utgjør en svært begrensetutfordring. Plankonsulentenhar vurdert at dette
materialet kan benyttesi forbindelsemed utbyggingav skole, og at tiltakene som er drøftet
(utforming av bygg,bevisstplasseringav byggog lekearealog skjermingmed
gjerder/vegetasjon)vil redusereeventuellestøyplagerpå en akseptabelmåte.
D. Barnog ungesinteresser
Det er ikke registrert noen leke- eller rekreasjonsområderfor barn og ungei planområdet.I
planener det regulert om lag 3000m2 til friområde, mensområdemensarealerregulert til
byggeformålfor offentlig og privat tjenesteytinger på omlag4200m2. Av dette vil selve
skolebyggetog eventuelleboder maksimaltta 1000 m2. Områdetsom blir avsatt til
friområdekan (etter avtale med grunneiersom er kommunen)disponerestil lekeplassog
uteaktiviteter og utviklesvidere til lekeplassi samarbeidmed Neverdalvelforeningog

Meløy kommune.Områdetvil bli utformet som en del av den generellenærmiljøsatsningen
og på sikt bli et tilbud for hele bygda. Det vurderesderfor slik at det er tilfredsstillende
utearealertilknyttet skolenog at dissevil kunneha forskjelligkaraktersom kan invitere til
ulike aktiviteter og opparbeidesi tråd med skolensundervisningsopplegg,
elevenesalder og
funksjonsnivå. Områdetvil etter behov bli gjerdet inn mot fylkesvei17 og sikret mot elva. I
planbestemmelseneer det med egnebestemmelseri § 4.1.6for uteoppholdsarealerog § 6
for grøntarealene.
E.Universellutforming
Når det gjeldertilgjengelighetog universellutforming, er det i planbestemmelsens
§ 4.1.2
tatt med at «bygning(er),adkomstog parkeringsarealskalutføresi henholdtil krav om
universellutforming. Dette gjelderogsåfra parkeringsplassfrem til inngangpå bygget».
Kraveneer nedfelt i byggtekniskforskrift (TEK17),som vil ivaretanødvendigetilpasningerav
tiltaket.
F. Trafikksikkerhet
Forslagsstillerhar regulert atkomsten til skoleområdetlike øst for trafokioskenved
Angellbakken.Forslagsstillerforutsetter at dagensadkomsttil Joker, vest for tr afokiosken,
vil bli holdt åpenogsåi fremtiden med tanke på varetransporttil butikken, selvom Statens
vegveseni sin reguleringsplanfra 2013har regulert avkjørselentil formålet «Annen
veigrunn– tekniskanlegg».
Forslagsstillerlegger opp til at leveringog henting av unger med bil eller bussskalskje i
området mellom tomta til Jokerog den framtidige skoletomta,se figur 3. Hvisav- og
påstigningfor bussikke blir etablert inne på Joker-tomt a, har en vurdert at den eksisterende
bussholdeplassen
i kryssetStrandveien-Fjellmyra,om lag 200 meter nord for planområdet,
kan fungeregodt. Derfraer det gang- og sykkelveipå sammesideav fylkesveienhelt fram til
Joker-/skoleområdet.Planmyndighetener skeptisktil at forslagsstillerleggeropp til at all
bilbasertleveringav unger,bådemed skolebussog privatbil, blir etablert så nært opp til
skoleområdet.Vår erfaringved flere av kommunensskoler,er at dette kan medføre
uoversiktligeog trafikkfarligesituasjoner,og kommunenprøver flere stederå finne
løsningerder all slik trafikk skalbort fra skoleområdet.Førforslagsstillerkonkluderermed
en endeligløsning,bør en foreta en grundigtrafikksikkerhetsmessig
vurderingav begge
alternativ.
For å sikreadkomstenfor myke trafikanter er det mellom Angellbakkenog trafokiosken sør
for Jokerforeslått lagt et fortau som vil krysseinn- og utkjøringentil områdeavsatt til
kombinert forretning og kontor. Fortauetvil gå helt fra fylkesvei17 frem til området avsatt
til offentlig eller privat tjenesteyting.Dette har forslagsstillervurdert er forsvarligfordi innog utkjøringer oversiktlig, og fordi det er relativt liten trafikk generelt.Eventuell
vareleveringtil Jokerblir sjeldeneller aldri gjennomførtpå de tidspunktenesom elevene
kommertil skoleneller drar derfra.
For ansatteog besøkendeer det regulert inn egenparkeringsplass
helt øst på planområdet.
Dennefår egengangstifrem til bygningensinngangsparti.

Figur 3. Atkomst og trafikksystem i planområdet.

G. Naturmangfoldloven
Vedoffentlig beslutningstakingskalkommunenvurdereforhold etter naturmangfoldloven.
Det er naturmangfoldlovens§ 7 som krever dette gjennomordlyden«prinsippenei §§ 8 til
12 skalleggestil grunn som retningslinjer ved utøvingav offentlig myndighet,herundernår
et forvaltningsorgantildeler tilskudd,og ved forvaltning av fast eiendom.Vurderingenetter
førstepunktum skalfremgå av beslutningen». Nevnteparagraferomfatter en vurdering
som vil bli utført av kommunenpå basisav kunnskapsgrunnlaget,
føre-var-prinsippet,
vurderingav økosystemtilnærmingog samletbelastning,at kostnadeneved miljøforringelse
skalbæresav tiltakshaverog bruk av miljøforsvarligeteknikker/ driftsmetoder.
I planområdeter det ingenrødlistearter,regionaltsjeldnearter eller naturtyper som blir
direkte berørt. Planforslageter vurdert i forhold til naturmangfoldloven,og kravenei
naturmangfoldlovens§§ 8-12 er ansett som oppfylt.
H. Vannforskriften
EUsvanndirektivble innført i norskrett da forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften)trådte i kraft 1. januar2007.Paragraf12 i vannforskriftenkommertil
anvendelsenår kommunenskalfatte enkeltvedtakom ny aktivitet eller nye inngrepi en
vannforekomst, som kan medføreat miljømåleneikke blir nådd eller at tilstandenblir
forringet. Kommunenmå vurdereom § 12 kommerinn ved behandlingav reguleringsplaner,
eller om vurderingenskalbli ivaretatt gjennomseneresaksbehandling.
Det er tiltakshaver
som har ansvarfor å fremskaffeinformasjonom virksomhetensvirkningi tråd med forskrift
om konsekvensutredninger,
sektorlovverkog naturmangfoldloven.Det er
sektormyndighetensom må ta stilling til om den omsøktevirksomhetenvil medføreen

forringelseav vannforekomsten,om virksomhetenkan bli tillatt, og eventuelt på hvilke
vilkår.
I IfølgeVann-nett (www.vann-nett.no) grenserplanområdettil vannforekomsten
Neverdalselva(ID 160-76-R),som har sitt utløp i vannforekomstenMeløyfjordenGlomfjorden(ID 0362040800-2-C).Dennye aktiviteten i planområdeter skole- og lekeareal.
Skolenskalkoblespå kommunensavløpsnettog gjennomføreavfallshåndtering.
Opparbeidelsenav tomta vil ikke medføreendringav vannføringav overflatevannav
betydning.Etter planmyndighetensvurderingvil den nye aktiviteten ikke forringe
vannkvaliteteneller væretil hinder for at miljømåleneoppfylles.

Konklusjon:
Rådmannenvurdererat forslagettil detaljreguleringsplantilfredsstillerkravenetil
planlegging.Rådmannenanbefalerat planutvalget leggerplanforslagetut til offentlig høring
i minimum seksuker i samsvarmed plan- og bygningslovens§ 12-10.
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BESTEMMELSER
REGULERINGSPLANFOR NEVERDAL EnSpire,Angelbakken, MELØY KOMMUNE
Kfr. Plankarti målestokk1:1000,datert.24.09.2019 medID 1837_2019002
Dato for sistebehandlingav planutvalget:
Vedtatt av kommunestyreti møteden:
UnderK.sak nr.

BESTEMMELSER
§1

Områdeavgrensning.
Bestemmelsene
gjelderfor områdetsom er avmerketmedplangrensepå plankartetmedplanID 2019002

§2

Reguleringsformål.
Områdetskal regulerestil :
PBL § 12-5.
1 Bebyggelseog anlegg, offentlig eller privat tjenesteyting
, energianlegg
, øvrig
kommunaltekniskanlegg,kombinertformål for forretningog kontor.
2 Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur, fortau, gang/sykkelvegog parkering.
3 Grøntstruktur, fri område
4 Hensynssone,Faresone

§3

Generellebestemmelser.

3.1

Kulturminner
Hvis det underarbeidi markenkommerfrem gjenstandereller andrelevningersom viser eldre
aktivitet i området,må arbeidetstansesumiddelbartog melding sendesFylkeskommunens
kulturvernavdeling/Sametingetomgående.Jf.Lov av 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner,§8.

3.2

Fyllinger / størreendringeri terrenget/skjæringer
Alle fyllingskanterog størreendringeri terrengetskal bearbeidesslik at de fremstårsom en
naturlig del av terrengetrundt meden profil som er tilrettelagtfor godt vedlikehold.
Fyllingskanter/skjæringerskal tilsåes, støttesopp medstøttemureller plastresmedstein/mur
eller annetbestandigmateriale. Sprengstein
, grovebærelagog tekstilduk skal ikke være
eksponertetterat anleggeter tatt i bruk.
Terrengetskal når anleggetstår ferdig fremståmednaturligeavgrensningermot naturområdet
rundt. Det skal leggesvekt på å beholdenaturlig vegetasjon
/ trærså nærtinn mot bebyggelse
og anleggsom mulig.
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§4

Bebyggelseog anlegg.

4.1.

Offentlig eller privat tjenesteyting

4.1.1

Plasseringpå tomten
Bygning(er) skal plasseresinnenfor byggegren
sensomer angitt på plankartet.
Mindre bygg som busskur,boderetc kan plasseresinn mot formålsgrensen(utenfor
byggegrensen)
der detteer hensiktsmessig
og ikke utgjør en risiko medtankepå sikt, brøyting
etc, og der det avtalesmedberørtenaboer.

4.1.2

Universell utforming
Bygning(er), adkomstog parkeringsarealskal utføresi henholdtil krav om universell
utforming. Dette gjelderogsåfra parkeringsplass
frem til inngangpå bygget.

4.1.3

Materialbrukog takform
Bygg for offentlig og privat tjenesteytingskal ha rettskjærtståendeeller liggendekledningi
tre somhovedmateriale.Panelkan ståubehandleteller beises/males.
Det tillates benyttetbåde
saltakog pulttak.

4.1.4

Utnyttelsesgrad/byggehøyde
Innvendiggolv i sokkeletasjeskal ligge så nærtmot terrengsom mulig av hensyntil universell
utforming.
Maksimaltbruksarealfor bebyggelse(BRA) er 1000m2eksklusivt arealsom er avsatttil
parkering.

4.1.5

Maksimalhøyde
Maksimal høyde(mønehøydeeller høyestepunkt på pulttak) på bygningener 7,5 metermålt
fra overkantinnvendiggolv ved inngangspartieti førsteetasje.

4.1.6

Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealer
skal væretilpassetbygningensbruk. Hvis bygningenskal benyttestil
skoleskal det tilretteleggesfor variert lek tilpassetde ulike funksjonsnivåene.Deler av
uteoppholdsarealene
kan opparbeidestil og tilpassetundervisningsom kunstog håndverkeller
andrefag. Deler av uteoppholdsarealene
innenfor områdetavsatttil offentlig eller privat
tjenesteytingskal ha grønnkarakterog skal ikke ha fast dekkesom grus,betongsteineller
asfalt.Spesialdekkefor sikring mot fallskadertillates brukt i forbindelsemedlekeapparater.
I
forbindelsemedbyggesøknadskal det utarbeidesen situasjonsplansomviser hvordan
uteoppholdsarealene
skal opparbeidesog bygninger, sykkelparkering, avfallshåndtering,
snødeponietc skal plasseres.

4.1.7

Andre bygg og innretninger.
I tillegg til bygningtilrettelagtfor offentlig og privat tjenesteytingtillates det bygd utstyrsbod,
busskur,avfallsbod,tak over sykkelparkeringog installertskilt, lekeapparaterog
undervisningsinnretninger
innenfor områdetavsatttil f ormålet. Andre bygg skal tilpasses
bygningfor offentlig eller privat tjenesteytingog ha tre som hovedmateriale.

4.2

Kombinert formål for forretning og kontor

4.2.1

Plasseringpå tomten
Bygning skal plasseresinnenfor byggegrensensom er angitt på plankartet.Byggegrensemot
Fv 17 er 30 meterfra midtlinje vei .

4.2.2

Maksimalhøyde
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Maksimal høydepå bygningenskal ikke overskride7,5 fra målt fra eksisterendeterrengrundt
bygningen.
4.2.3

Utforming
Bygning (nybyggingog utbedring)skal utformespå en god estetiskmåteog skal så langt som
mulig ha sammetype kledning,overflatebehandlingog taktekkingpå helebygningen.Skilting
skal i størstmulig gradunderordnesfasadeni farge og utforming og plasseresslik at skilt ikke
virker dominerende.Hvis flere virksomheterer samlokalisertskal skilt sålangt sommulig
samlespå ett stedi fasaden.

4.2.4

Universell utforming
Bygning(er), adkomstog parkeringsarealskal utføresi henholdtil krav om universell
utforming.

4.2.5

Parkering
Det skal settesav tilstrekkelig plasstil parkeringfor ansatteog besøkendei henholdtil den/de
virksomheten(e)som er i bygningen.Kommunenkan kreveat krav til parkeringskal følge den
til enhvertid gjeldendeparkeringsnormi kommuneplanens
arealplan følges.
Parkeringsområde
skal væreadskilt slik at det ikke er til hinderfor kjøring rundt bygningen
bla med bussog lastebilerbrukt til vareleveranse.

4.3

Energianlegg
Det tillates etablerttrafo innenfor områdetavsatttil energianlegg.
Trafo skal ikke ligge nærmereenn5 meterfra bebyggelse
.

§5.0

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur

5.1

Utforming av f ortau og gang/sykkelveg
.
Fortauskal ha en breddepå 2,0 metereksklusiv eventuellkantsteinmot kjøreveg.Det skal
leggestil rettefor kjøring over fortau slik plankartetviser. Der kjøretøymå krysse fortau skal
det væreen markert fotgjengerovergang
eller en markeringav fortau ved bruk av nedsenket
kantstein. Fortauetskal markerestydelig/ væreadskilt fra trafikken slik at de myke
trafikantenekan bevegesegtrygt og medfortrinnsrett.
Der det er avsattplasstil gangog sykkelvei kan denneopparbeides somgrusvei . Ved
avkjøringtil gang/sykkelvei langsFV17 skal det væregod sikt i beggeretninger.

5.2

Parkering
Parkeringsanlegg
opparbeidesinnenfor det angitteformålet på plankartet.Det skal somet
minimum avsettesplasstil 14 biler hvoravminst 2 parkeringsplasser
skal væreuniverselt
utformet.
Det skal leggestil rettefor sykkelparkeringinnenfor området.
Det tillates bygd skur/takover sykkelparkering.

§6

Grønnstruktur , fri område

6.1

Det tillates bygd/installertskilt, lekeapparater
, gjerder, mindreskur/takoverbygg
/gapahuk
(inntil 20m2 i størrelse
) og trimapparateri områdetavsatttil fri område.
Områdetskal såsnartdet tasi bruk somet aktivt friområdeværetilstrekkelig opplystfor bruk
gjennomheleåret.
Stier og gangvegeri friområdetskal ha fast grusdekke
, asfalt eller lignende.
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6.2

Byggegrense
Byggegrensemot Fv er 20 metermålt fra midtlinje på veg.

6.3

Mot elva kan det settesopp gjerdepå inntil 1,8 meter. Gjerdemot elva skal ikke værehelt tett
slik at kontaktenmedelva somnaturelementreduseres.
Mot veienkan det etterbehovog i dialog medvegmyndighetene
ogsåmonteresgjerde
innenfor byggegrensen
der det er viktig å skille friområdetsaktiviteter mot veien.Gjerdeskal
ikke byggeshelt tett medtankepå sikt, snølagringetc.

§7
7.1

Hensynssoner, RpFaresone
Hensynssone
Innenforområdeavsatttil RpFaresonekan det i utgangspunktetikke oppføresbygg eller andre
fasteinstallasjoner. Hvi s det kan dokumenteresspesieltat mindreavvik er forsvarlig og
vurdertspesielti forhold til bygningensvekt, fundamenteringog generelle utforming kan deler
av bygningenplasseresi RpFaresone
.

§8

Rekkefølgebestemmelser

8.1

Fortaufra FV17 og frem til områdeavsatttil offentlig eller privat tjenesteytingskal være
ferdigstilt før bygningenkan tasi bruk til undervisning.Fortauskal væreadskilt fra kjøreveg
entenmedgrøft eller medkantsteinslik at det fremstårsomen tydelig trygg og adskilt
gangsonesom ikke oversvømmesav vannfra veien. Fortaukan etableresinne på område
avsatttil vegformåli eksisterendereguleringsplanfor Neverdal-Selstad(vedtatt2013) men
utforming skal skje i dialog medvegmyndighetene.
Ogsåf ortauadskilt fra kjørevegmedfortauskantog avsatttil hentingog levering fra bussog
bil i overgangenmellom kombinertformål forretningog kontor/ offentlig eller privat
tjenesteytingskal væreetablertfør bygningi områdetavsatttil offentlig eller privat
tjenesteytingkan tasi bruk til undervisning.

8.2

Gatebelysning.
Alle fortau innenplanområdetinklusive områdeavsatttil hentingog levering av unger,
gangs/sykkelvegog parkeringsområde
skal væretilstrekkelig opplyst med
gatebelysning/parkbelysning
. Belysningav alle fortau skal væreetablertfør bygningenkan tas
i bruk til undervisning.
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01 SAMMENDRAG
Reguleringsplanfor NeverdalEnSpire, Angelbakkeni Neverdal,Meløy kommuneer et privat
reguleringsforslagsomer igangsattav lokale aktørersomønskerå starteprivat skole medfokus
på entreprenørskap
og basertpå ideenom at manalt fra barneskole
n skal ha en bedre
tilretteleggingfor innovasjonog kreativitet i skolen.Det ble i førsteomgang vurdertflere
tomtealternativmentiltakshaverevurdertegnr/bnr49/90 som den besteut fra mangeulike
vurderinger.Det viste segimidlertid vanskelig å gå videremeddettetomtealternative
t fordi
kostnadeneknyttet til opparbeidelsen
av tomtenble for omfattendeog kostbarefor tiltakshaver.
Selv om dennereguleringsplanen
ble vedtattav kommunengikk derfor tiltakshavervideremed
andretomtealternativ.Etter en ny rundemedvurderingerav aktuelletomterble tomtenmot
Angelbakkenvalgt og ny oppstartav planarbeidkunngjort.
Områdeter i all hovedsak avsatttil byggeområdei gj el dendekommuneplansarealdel(kombinert
formål forretningog kontor) så endringentil nytt byggeformåler vurdertsomrelativt
uproblematisk. Utfordringenmedplanenhar i førsterekkeværtknyttet til god og sikker
tilgjengelighetfor ungene(til fots og fra buss,bil og medsykkel) og om grunnforholdenemot
elva har værttilrådelige medtankepå bygging.
I forhold til trafikksikkerheten er denslik vi serdet ivaretattmedplanenslik den nå ligger. Men
sidendet er utarbeideten reguleringsplanmedny rundkjøringog annengeometripå kryssethar
det værtproblematiskå regulerenye tiltak inn på det områdetsom vegmyndighetene
alleredehar
regulert. Selv om planenfra vegmyndighetene
ikke er fulgt opp per i dagkan den bli realisertog
denneplanenmå derfor ta høydebådefor at den blir realsisertog at situasjonenblir som i dag i
uoverskueligfremtid.
I områdetder skolenskal kommemedny skole, eventuellny rundkjøringog avsattfriområde
ned mot elva tilføres stedetmedbutikken et potensialetil å bli et tydeligereog bedresenteri
Neverdal.Men områdetrundt deneksisterendebutikkenvil trengeenkelte tiltak for å fremstå
somet slikt sentermedflere «urbane»kvaliteter (fast dekke,soningmellom aktiviteter,
belysning,ordnetparkeringetc). Planenåpneropp for og inspirerertil at slike tiltak kan
gjennomføresmen leggerikke føringersom gjør videredrift av butikkenvanskelig.
Påområdetavsatttil offentlig eller privat tjenesteytingligger det ogsåmulighetertil å få gode
løsningerpå utearealene
, på adkomstog til å beholdeområdetsom en del av den grønne
strukturenlangselva og i områdetgenerelt. Det vil slik vi serdet ikke kreve mangeog dyre tiltak
for å få et godt sammenhengendemiljø mendet krevervilje og lyst. Siden innovasjonog
skaperkrafter skolensvaremerketror vi at skolenog miljøet rundt skolenvil kunneløfte hele
områdetskaraktertil noe mer positivt enn det det er i dag.Detteer ogsånoe somde nærmeste
naboenevil kunnesettepris på.
Det har vært positiv interessefra bygdaog direkte berørtei forbindelsemedplanprosessen.
K ommunenhar også bidratt positivt i planprosessen
.
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02 NØKKELOPPLYSNINGER
Sted
Adresse/Gnr/bnr
Gjeldendeplanstatus
Forslagstiller
Grunneiere

Planlegger/konsulent
Formåletmedny plan
Planområdetsareal
Aktuelle konflikter
Varselom innsigelse
Krav til konsekvensutredning
Oppstartsmøte
Kunngjøringi avis.
Informasjonsmøteble avholdt.

NeverdalEnSpire,Neverdal.
Meløy kommune
Del av gnr/bnr 49/202,49/210,49/204og
49/1
Kommunedelplanfor Neverdal
NeverdalEnSpireskole as
NeverdalEnSpireskole as
Neverdalsenteras
Sylvia Lein, Gullbjørg Pedersen,Randi
Andersen,Aud Johansen
Meløy kommune
Arkitekt Even Aursandas v/ Siv ark
MNAL Even Aursand
Legg til rettefor byggingav privat skole
Ca 11,4 daa
Ingenkjente
Nei
Nei
20.05.2019
04.06.19
22.09.19(Referatforeligger)

03 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Planarbeideter initiert av NeverdalEnSpireskoleassomønsker å leggetil rettefor bygging
av en privat barneskole.
Planener utarbeidet som en detaljreguleringsplan.
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04 GJELDENDE PLANSTATUS
I kommunedelplanen
for Neverdali Meløy kommuneer størstedelenav områdetregulerttil
kombinertformål forretning og kontor. (KB 401). Et områdeøstfor KB401 på ca 1,5 daaer i
kommuneplanens
arealdelregulerttil LNFR-1 område.

Utsnitt som viser eksisterendeplangrunnlag.
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05 DAGENS SITUASJON

Tomtensbeskaffenhet
Planområdetligger rett ved FV17 mellom Ørnesog Glomfjord og er på ca 11,4 daa.
Meløy kommune regnessomden nordligstekommunenpå Helgelandog Neverdalligger ca
120 km sør for fylkeshovedstaden
somer Bodø og 8-9 km sør for Ørnes. Planområdeter i all
hovedsaknoksåflatt menmot nordvest, langsFv17 faller terrengetned mot elva.
Veiadkomstentil skolener foreslåttlagt fra Angelbakkensom tar av fra Fv 17 (kystriksveien).
I dag går ogsåadkomstentil butikken(Joker) fra Angelbakken.Planområdetbeståri dagi all
hovedsakav åpengrasmark,noeskogog mot vest og Fv 17, butikk og p-arealtilknyttet
butikken (p-plass, avkjøringtil butikk etc).

Utsnitt somviser flyfoto

Bruk
Områdeter medunntakav næringsarealet
et naturområdesom i dag ikke brukesmye verken
somturområde,til beiting eller til kultivering av skog/markeller annet.En liten del av
området(mot øst)benyttesmestsannsynligtil slåttemark.
Vern
Det er ikke kjent at det ligger noenverneinteresser
i nnenforplanområdet
.
Klima/ miljø
Det er stort sett Kystklima i Neverdal, menområdetligger godt skjermetmot sterkevinder og
nedbør.Forventetsnømengdeer moderat.
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Grunnforhold
Det er gjennomførtprøvegravingermedgeoteknikerpå den aktuellebyggeområdet.
Genereltkan grunnenbeskriveså beståav humusholdigemasserover et relativt tynt
silt/sand/leirl ag som dekkeren fast leire av ukjent mektighet.Leiren er sværtoverkonsolidert
og er vurdertå værepåvirket av sisteistida alternativtmellomistida. Norconsulthar utarbeidet
et parametermedanbefaltbyggegrensei forhold til skråningsstabiliteten
og last på bygg. De
har vurdertdet slik at det ikke er fare for kvikkleirerasi det aktuelleområdet
Risiko og sårbarhet
Det vises til punktet over.
Områdetligger innenfor en aktsomhetssone
for flom ved maksimalvannstandsstigning.
Det er
ikke noe tegn i terrengetpå at en flom av slik størrelsenoenganghar inntruffet. Elvens
vannivåmå stigemed minimum 7 meterog flomme over bruader Fv 17 krysserelva for at en
slik nivå skal væremulig, eventuellkonsekvensville værtat delerav sentraleNeverdal
kommerundervannivå.Det er vurdertav geoteknikkerat det er sværtlite sannsynlighetfor at
en slik flom skal inntreffe.
.
Infrastruktur
Det er god nærhettil nærmestebussholdeplass i dag(ca 250 meterfra bussholdeplassen
i
svingennord for planområdettil der den nye skolener tenkt plassert)og ved en fremtidig
gjennomføringav reguleringsplanen
fra 2013. Hvis bussleveringog hentingblir mellom Joker
og skolenvil avstandenkun være20-25 meter.Tilsvarendeligger butikkenrett ved den nye
skolenog skolenvil i såmåtebidra til en styrketsenterdannelse
på stedet.
Grøntstrukturog natur
Planenberørerikke verneområder,utvalgtenaturtypereller rødlistedearter/naturtyper.Elva
som går i nordendenav planområdethar lokal verdi mener ut fra det vi har forståttikke listet
opp som et vassdragsom det skal tas særskiltehensyntil i planleggingen.
I møtermedkommunenhar ikke grøntstrukturværtet viktig tema. I planensom ble utarbeidet
av Statensvegvesenble det likevel gjort et poengut av at områdetlangselva er registrertsom
viktig friluftsområde. Underbefaringener det er gjort f å funn som tyder på at det er mye
aktivitet langselva i dag. Tilknytningen til elva anseslik evel å væreen ressursfor skolenog
nærmiljøetbådenå og i fremtiden.
Tomtenligger og grenserinn mot ett skog, eng og jordbruksareal
. Pågårdskart(utarbeidetav
NIBO) er det vist 2,1daafulldyrket jor d i tillegg til det som er satt av som LNFR-1 område.
Mestepartenav detteer per i daglite oppdyrketog det somstår avsattsomfulldyrket jord på
gårdskarteter alleredeavsatttil kombinert byggeformåli overordnetplan. Bruk av det ca
1,5daastoreLNFR områdeter avklart medkommunen.
Tekniskinfrastruktur
Påeiendom49/202(sør for Jokerbutikken)står det trafokiosk.Herfra går det høgspentkabel
underdelerav den aktuellebyggetomtenfrem til luftspennog master. Det er litt usikkert
akkurathvor selveskolenvil bli plassertpå tomtenper i dag.Hvis skolenfår en nærhettil
kabelsom kreveromleggingav dennevil det bli håndtert i god tid før igangsetting/bygging
.
En høyspentmast
vil kommei konflikt medskolensuteoppholdsareal
og vil bli erstattetmed
jordkabel.Skolener i dialog medMeløy energii forhold til hvordandetteskal håndterespå en
forskriftsmessigemåtei forkant av byggesaken.
Vann og avløpligger på nordsidenav Angelbakken, tett opp til områdetog virker godt
dimensjonertfor en fremtidig skole .
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Tettstedsanalyse/
bebyggelsesstruktu
r/funksjonsanalyse
Områdeter bebygdhenholdsvismedboliger langsAngelbakkenog på motsatt sideav Fv17
samtJokerbutikkensom er vendt mot Fv 17 med«baksiden» mot den aktuellebyggetomten
for ny skole.Det er ingenklar bebyggelsestruktur/bebyggelsesmønster
(i forhold til den helt
nye funksjonen)menmedtankepå de volumer og retningersom er benytteti områdetog den
relativt enkle rektangulæreformensom er foreslåttpå den nye skolen,er det sannsynligat en
nord-sør retning, eventuelten øst-vest retningogsåblir den besteorienteringenfor nye skolen.
Dettevil i så f all følge opp retningenpå den øvrige bebyggelseni området.
Jokerbutikkenutgjør i dagen slags senterdannelse
på stedetog er et viktig målpunktfor
mangeav de som bor i Neverdalog kjører langsveien.Per i dag er ikke områdetopparbeidet
medadekvatskilting for inn/utkjøring,oppmerkedeparkeringsplasser
og god soningmed
tankepå områderavsatttil parkering, plasseringav gassflasker,henting og levering av varer,
kjørearealog oppholdmm og det manglermangekvalitetersom en forbindermed et «senter»
på et tettsted.Områdetsom helheter ogsåmangelfulltopplyst når det er mørkt.
Avkjøring fra Fv 17 til Angelbakkenog inn til butikken(Joker)fungerergreit til trossfor at
områdetrundt Jokerbenyttesav bådeleiebiler, handlende,busserog tungtransport
. Det er
tydelig at svingradiusenfor de store kjøretøyeneer noe knapp. Det manglerfortau (sikret og
adskilt områdefor myke trafikanter)mellom fotgjengerovergangen
over Fv 17 og
gangs/sykkelveienpå østsidenav Fv 17.

06 PLANFORSLAGET
Forholdettil gjeldendeplaner i området
Offentlig og privat tjenesteyting som vil bli reguleringsformålder dennye skolener tenkt
lokalisertvil ikke værei tråd medoverordnetplan som har avsattområdettil kombinert
formål forretning og kontor samttil LNFR-1 område. V erkenplanleggereller kommunen
(brev av 31.05.19)vurdererkonsekvensforskriften
slik at forslagettil ny detaljreguleringsplan
utløserkrav om konsekvensutredning.
Det er vedtatten ny reguleringsplan(utarbeidetav Statensvegvesen)for Fv 17 forbi
planområdet(Neverdal– Selstad).Planenble vedtatti 2013 menbygging/endringav vei en
medbla rundkjøringer ikke gjennomført.Ny detaljreguleringsplan
for NeverdalEnSpirevil
grenseinn mot planenfra 2013.For å sikre trafikksikker tilknytning til eksisterende
gang/sykkelveileggesdet inn en rekkefølgebestemmelse
om at fortau skal gå helt frem til
gang/sykkelveien selv om detteligger utenfordenneplanensavgrensning.Dette er mulig
fordi områdeter avsatttil vegformål.Det kreverlikevel dialog medvegmyndighetene
i
forbindelsemed gjennomføring/opparbeiding
av fortauetfor å sikre at det blir gjort
forskriftsmessigog i overenstemmelse
medvegmyndighetenes
krav og gjeldende
reguleringsplan.
Bygningen,utnytting, høydeog f orm.
Ideelt sett skulle skolenværtprosjektertparallelt medutarbeidingav detaljreguleringsplanen.
Det er utarbeidetet skisseprosjekt somligger til grunnfor reguleringsforslaget.
M er konkrete
vurderinger/erfaringerknyttet til kostnaderved tradisjonellbyggingog modulbyggingvil veie
tungt i prosjekteringsog byggefasen.Det er derfor, i forslagtil reguleringsplantatt høydefor
at det aktuellebyggetfår en annenform og plasseringenn det som ligger i det foreløpige
skisseprosjektet.
Det betyr at formåls/byggegrenser
er satt ganskevide og at det retningenpå
byggetmedtankepå rasjonellbygging,eventuelleutvidelseretc medførerat en ikke
detaljregulererbygningensplasseringinnenfor formålsgrensen. Men alle forundersøkelser
tilsier byggingi en etasjeog det er det somligger til grunni planensbestemmelser
.
I tillegg til selveskolebyggetansesdet som sannsynligat maninnenfor byggeområdesetter
opp en eller flere bodertil utstyr og avfall. Parkeringsplass
for ansatteog besøkendeer i sin
helhetplassertpå områdetsomi kommuneplanens
arealdeler regulerttil LNFR-1 område.
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Dettevil ogsågi fleksibilitet i forhold til fremtidig beredskapog matproduksjon hvis en slik
situasjonskulle oppstå.
Adkomst
Adkomstentil Jokervil ligge slik den er i dag selv om den eneavkjøringenligger utenfor
planområdetog er i vegkontoretsplan fra 2013regulerttil annetvegformål.Det forutsettesat
denneholdesåpentil avkjøring ogsåi fremtidenmedtankepå varetransporttil butikken.
For å sikre adkomstenfor myke trafikanterer det mellom Angelbakkenog trafokiosk/eiendom
til Jokerforeslåttlagt et fortau somda vil krysseinn/utkjøringentil områdeavsatttil
kombinertforretningog kontor. Fortauetvil gå helt fra Fv 17 frem til områdetavsatttil
offentlig eller privat tjenesteyting
. Dette kan slik vi serdet aksepteresfordi inn/ utkjøring er
oversiktlig og fordi det er relativt liten trafikk generelt. Eventuellvareleveringgjennomføres
aldri eller sværtsjeldentpå de tidspunktenesomelevenekommertil skoleneller drar derfra.
Bådeleveringog hentingav ungermedbil eller bussforeslåslagt til overgangenmellom
tomtensom Jokerligger på og den fremtidigeskoletomten.Seskisseunder.
Hvis av/påstigningfor bussikke etableresinne på tomtentil Jokerkan den eksisterende
av/påstigningmedbussi svingennord for planområdetfungeregodt.
For ansatteog besøkendeblir det regulertinn egenparkeringsplass
helt østpå planområdet.
Dennefår egengangstifrem til bygningensinngangsparti.

Illustrasjonsomviser adkomst/ trafikksystemi området.
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Grøntstruktur/ utearealer
Det er et mål å ta varepå mestmulig av den eksisterendevegetasjonenslik at området
fremstårsomgrønt ogsåetterbygging. Minimum utearealfor småskoler medmindre enn 100
eleverer foreslåtttil å væreca 5000m2.
Områdeavsatttil friområde(49/210)er på ca 3000m2mensområdeavsatttil byggeformål
offentlig og privat tjenesteytinger på ca 4200m2.Av dettevil selveskolebygget og eventuelle
bodermaksimaltta 1000m2. Områdetsomblir avsatttil friområdekan (etteravtalemed
grunneiersomer kommunen)disponerestil lekeplassog uteaktiviteterog utvikles videre til
lekeplassi samarbeidmedNeverdalvelforeningog Meløy kommune.Områdetvil utformes
somen del av den generellenærmiljøsatsnin
gen og på sikt bli et tilbud for helebygda.Det
vurderesderfor slik at det er tilfredsstillendeutearealertilknyttet skolenog at dissevil kunne
ha forskjellig karaktersomkan invitere til ulike aktiviteterog opparbeidesi tråd medskolens
undervisningsopplegg
, elevenesalderog funksjonsnivå. Områdetvil etterbehovgjerdesinn
mot Fv 17 og mot elva (sikring).
Vedrørendelovpålagteaktiviteter somkroppsøving ligger det en avtalemedMeløy kommune
(12.05.18)om bruk av Neverdalsamfunnshall.Kommunener åpenfor at deler av
idrettsplassenkan benyttes(ogsåi barnehagens
åpningstid)av NeverdalEnSpireskole.
Det tar ca 5-10 minutterå gå fra den nye skolentil idrettsfasiliteteneog det er trafikksikker
gangveiheleveien. I tillegg ligge det lysløype ca 15 minutter gangeunnaog selv om det her
ikke er fortau regnesAngelbakkensom forholdsvistrafikksikker medlite trafikk. Skoletomten
vil ogsåkunnefå god adkomstned mot elva og friluftsområdether.
Parkering
Det er lagt til rettefor i alt 14 parkeringsplasser
i direktetilknytning til skolen.To av disse
somligger nærmestbygningenvil væreforbeholdtfolk medfunksjonshemninger.
Det er også
planlagtoverdekket/skjermetsykkelparkeringi nærhetentil skolebygningen.
Hensynssone
Der vil avsettesen faresonesomvil sammenfallemedbyggegrensen
mot elven. Sonener
primærtknyttet til sikring i forbindelsemed flom/ grunnforhold. Avstandener satttil 10 meter
menden geotekniskerapporten/vurderingen
viser at det ligger noe fleksibilitet i forhold til
denneabsolutteavstandenjfr bygningenstyngde(etasjeantall)og fundamentering.
Vannforskriften
I tråd med§12 i Forskrift om rammerfor vannforekomstenskal ny aktivitet og nye inngrep
vurderesi forhold til eventuellforringelseav vannkvalitetenog milj ømålenefor
vannforekomsten.
I dettetilfellet gjelder det Meløyfjorden- Glomfjorden(ID 0362040800
-2C). Vannkategoriener kystvannog Neverdalselvagår forbi planområdet og har sitt utløp i
nevntevannforekomst.Den nye aktiviteteni planområdet er skole- og lekeareal.Skolenskal
koblespå kommunensavløpsnettog gjennomføre avfallshåndtering.Opparbeidelsen
av
tomtenvil ikke medføre endringav vannføring av overflatevannav betydning.Vi vurdererdet
derfor dit hen at den nye aktivitetenikke vil forringe vannkvaliteteneller være til hinder for at
milj ømålene oppfylles.
Rosanalyse
Rosanalyseligger vedlagt.
Rapportenviser at plantiltakethar l av risiko og sårbarhet
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07 KONSEKVENSER AV PLANEN
Det er slik vi serdet få negativekonsekvenserav planen. De somer mestberørt,naboeneog
butikkenhar ikke hatt innvendingermot planenom å etablereen skole mot Angelbakken..
LNFR –områdetsomblir berørter lite og kan i prinsippettilbakeførestil LNFR områdehvis
det skjer endringermedarealbruken(dvs at det ikke lengreskal væreskoleher medkrav til
parkeringog utearealer)
.
Ut over en eventuellflytting av kabel i bakkenutløserplanenfå tiltak ut over de somligger i
selvebyggingenav skolen, etableringav infrastrukturi bakken,fortau fra FV17 frem til
skoletomtenog fortau/avog påstigningsareal
for bussog bil inne på eiendommentil Neverdal
senteras(Jokertomten). Det går en privat vannforskyningover skoletomtenog dennemå det
tas hensyntil i opparbeidingav tomten.
Områdetmot elva blir «sikret» og deler av det som før var avsatttil byggeformåler nå
foreslåttregulerttil friområde. Påden måtensikresadgangentil elva og elvaskvaliteter som
friluftsområdebedregjennomdetteplanforslaget.Neverdalvil da misteet utbyggingsområde
avsatttil forretningog kontor menområdeter krevendeå byggepå og egnerseglangt bedre
til det som nå ligger i planforslaget. Områdetvil medriktig utforming og forbedredeløsninger
økesitt potensialesomsentermedflere og bedrekvaliteterfor alle aldersgrupper.Dette er
positivt bådefor stedetNeverdalog for kommunensomsådan.
Støyer en viktig faktor sommå vurderesi forbindelsemedalle nye byggeprosjekterlangs
fylkesveierog FV 17 er en aktiv turistrutespesieltsommerstidnår skolenikke er i drift . Siden
reguleringsplanen
som Statensvegvesenogsåinneholderstøyberegninger
beregnetpå
fremtidige estimaterav trafikkmengderbør dettematerialetkunnebenyttesi forbindelsemed
utbyggingav skole.Slik vi vurderermaterialetsom er tilgjengelig menervi tiltakenesomer
drøftet(utforming av bygg, bevisstplasseringav bygg og lekearealog skjerming med
gjerder/vegetasjon
) vil redusere eventuellestøyplagerpå en akseptabelmåte.

08 PLANPROSESSEN
Oppstart, varsling og møter
Oppstartav planarbeidetble varslet12 juni 2019til offentlige instanser
, berørteparterog i
avisenKulin g den 04.06.19.
Det er avholdt3 møter medkommunen, 20.05.19(oppstartsmøte)
, 20.06.19(avklaringerom
formål og ønskerfra kommunenog Neverdalsenteras)og 29.08.19(gjennomgangav plan
medkommune,Jokerbla om trafikkforhold drøfteti møtemedvegvesenet
). Det foreligger
referatfra oppstarts
møtet.Det ble holdt egetinformasjonsmøtemednaboerden22.09.19.
Ogsåher foreliggerdet et referat.Det ble gjennomførtdialogmøtemedVegkontoret(Toril
Barthel og Trude Mørk da saksbehandler
haddeferie) den27 august2019.
Det ble utarbeidetet notat somvurdererom det er krav om konsekvensutredning
etter ønske
fra kommunen.Dette er datert22.05.2019 og ble sendtover til kommunenfor
saksbehandling/ vurdering. Denneble besvart31.05.19 der det opplysesat kommunener enig
i vurderingenesomer gjort og at det ikke trengskonsekvensutredning
.
Det ble sendtover materialetil saksbehandler
hosStatensvegvesenvedrørendevurderinger
tilknyttet adkomstog tilkjøring av elevermed bil og busssamtde somkommertil fots.
Materialetble sendttil vegkontoretden 13.09.19.Det ble avholdtnytt møtemed
saksbehandler
( JørnOlsenog Toril Barthel) på vegkontoret23.09.19.

Innkomne merknader
Følgendemerknadertil kunngjøringenom oppstartkom inn til planlegger.
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Sametinget
Det er ikke kommetinn spesiellemerknadereller innspill fra Sametinget.
Nordland Fylkeskommune,
Fylkeskommunenviser til Fylkesplanens kap 8 Arealpolitikk i Nordland.Spesieltkap 8.2 By
og tettstedsutviklingog kap 8.3 Naturessurser,
kulturminnerog landskap.
De er opptattav at utbyggerikke må begrenseadkomstennedtil friluftsområdetl angselva.
Sålangt Fylkeskommunenkan se er det ingenkonflikt mellom planenog verneverdige
kulturminner. Det er ellers ingenmerknadertil planendet må tas hensyntil.
Statensvegvesen
Opplyserat reguleringsplanen
for FV 17 Neverdal-Selstadble vedtatti 2013menat det ikke
er utbygdetter gjeldendeplan. De opplyserat ny reguleringsplanmå værei tråd medplanen
fra 2013.
Det må vurderes2 separateadkomstertil de to reguleringsformålene
. De skriver det er viktig
medtilretteleggingfor trafikksikker bringing og hentingav skolebarn,til fots, medbussog
medbil .
De ber om å få tilsendt planenfør den sendestil offentlig ettersynsidenden grenseropp til
deresplan fra 2013.
Fylkesmanneni Nordland
Tar opp barnsog ungesoppvekstvilkårog konsekvensen
for dennegruppeni
gjennomføringenav planen. De menerdet medfordel kan settesav et større vegetasjonsbelte
langselva.
Fylkesmannentar opp støy somegettemaog da spesieltstøy fra FV 17 mot skolens
utearealer
. De menerdet bør utarbeidesstøyberegninger
og støysonekartog benytte
rekkefølgebestemmelser
for å sikre at krav til støybegrensende
tiltak blir overholdt.
Norgesvassdragsog energidirektorat NVE
Tar opp at delerav planområdetligger innenfor aktsomhetsområde
for flom (NVE Atlas).
De skriver at det er viktig med en detaljertfagkyndigutredningom risiko forbundetmed
flom.
De viser videretil allmenneinteresserknyttet til vassdragog grunnvannog tiltak som kan
skade eller gi ulemperfor allmenneinteresserog at dettekan utløsekonsesjonspliktetter
vannressursloven.
Helseog miljøtilsyn Salten
De skriver bla at hvis virksomheter/eiendomme
n har adgangfor allmennheten,eller benyttes
av mangemennesker,eller hvor menneskeroppholdersegover lengreperioder,skal også
helsemessige
forhold i virksomhetenvurderes.
Videre presisererde at:
- Skolen skalgodkjennesetter forskrift om miljørettet helseverni barnehagerog
skolermv. Søknadom plangodkjenningforutsettes forelagt HMTSi god tid innen
skolenetableres.
- Det forutsettes i den forbindelseat planområdettilpassesde særskiltekrav som
følger etter hjemmelsgrunnlaget(arealkrav,sikkerhet,mv.).

12

BeskrivelsereguleringsplanNeverdalEnSpire, Angelbakken,Meløy kommune

Kommentarer til innkomne merknader.
NordlandFylkeskommune
Adkomstentil elva blir ikke endretmedbyggingenav den nye skolen. Tvert i mot vil
sti/gangvegfr a Gang/sykkelveienlangsFV17 mot skolen(nord i planområdet)bidra til letter
bruk av adkomsttil områdetlangselva. Men elva utgjør ogsåen risiko for de minsteog det
må derfor vurderesgjerdemellom skolenslekeplass/uteområde
og elva. Gjerdevil få
portløsningslik at den generelleadkomstenikke begrenses
.
Statensvegvesen
Det er avholdtdialogmøtemedvegkontoretog innspill er forsøkt ivaretatt.
I forbindelsemed trafikksikring og adkomsttil dennye skolenmå det nødvendigvisforetas
mindreendringerog tiltak som går på tversav reguleringsplanen
fra 2013.
Tilknytning til gangveilangsFv17 og gangfeltover Fv17 ligger innenfor reguleringsplanen
fra 2013 og etableringenav tilknytningenvil skje i samrådmedvegkontoret. Ny plan for
NeverdalEnSpireskole i Angelbakkenvil ikke værei konflikt medgjeldendeplan for Fv17
sidenden avgrensesav denneplanenog den vil øke trafikksikkerhetenfor mye trafikanter.

Fylkesmanneni Nordland
Tiltakshavermenerat skolende byggernettoppvil ivaretaoppvekstvilkårenefor de ungepå
en god måteog at konsekvensene
for dennegruppenblir ekstragodt ivaretattgjennomskolens
pedagogikkog utforming av utearealene.
Vegetasjonsbeltetmot elva blir ikke mindre meddenneutbyggingenog gjøresheller mer
tilgjengelig enn mindre. (sepkt over NordlandFylkeskommune).
Støyproblematikken
er viktig. Det er utarbeidetstøyberegninger
i forbindelsemed
reguleringsplanen
fra 2013som tar utgangspunkti en fremtidig situasjon(år 2032).
Grunnlagsdatafor vegtrafikkener basertpå trafikktall fra NasjonalVegtrafikkbank( NVDB).
Beregningeneer utført medhøydepå henholdsvis2 og 4 meterover bakken.Utredningen
viser at bebyggelseni planeni liten gradutsettesfor støyover gjeldendegrenseverdier.Ingen
boliger ligger i rød støysone.I Neverdalligger kun 4 boliger innenfor gul støysone.
Tiltak på skoleområdetvil bådeværeknyttet til utforming av selveskolebyggetmenogsåtil
utforming av skolensutearealer.Pgagrunnforholdog andreforhold knyttet til infrastruktur,
driftskostnaderetc blir skolenmestsannsynliglokalisert bare20-25 meterfra Jokerbygget
. På
den måtenvil det storeutearealettil skolenbli liggendepå skolensvestsideog dermedgodt
støybesk
yttet fra Fv 17. Det vurderesogsåbenyttetgjerdemellom skolenog Jokersom kan
bidra til ytterligerestøybegrensninger
.
Om nødvendigkan detteinngåi rekkefølgebestemmels
ene.
NVE
Det er utarbeidetgeotekniskfeltrapportog geotekniskevurderinger(egetnotat) av
Norconsult.Rapportene ligger ved planensom vedlegg.
Tiltaket vil slik vi serdet ikke kommei konflikt mednoendelerav vannressursloven
.
Helseog miljøtilsyn Salten
Tar opp viktige tema. De fleste av dissevil nok bli bedreivaretatti byggesaken.Når det
gjelder utearealeneforholdervi oss til anbefalingerfra en rapportutarbeidetav sosialog
helsedirektoratetfra 2003om skolensutearealer.Bakgrunnenfor at det ble utarbeidetet
arealkravfor utearealvar å forebyggeen generellvektøkningi befolkningen.For å hindre
detteer fysisk aktivitet viktig og det å ha skolegårdersominnbyr til fysisk aktivitet står
sentralt. Helsedirektoratethar anbefalingpå 50 m 2 pr elev, mendettekan justeresi forhold til
skolensbeliggenhetog tilgang til naturtomt.Beliggenhetentil skolener slik at denhar god
tilgang til arealersom egnersegtil fysisk aktivitet og utforskingi umiddelbarnærhet.Skolens
profil leggerogsåopp til at nærmiljøetskal brukesaktivt ogsåi undervisningen.Skolenvil
derfor kunnegi elevenemulighetfor mer fysisk aktivitet enndet skolensegetarealtilsier.
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Skolenvil bli utformetsom et enetasjesbygg og slik vi serdet ha mangef ordelermedtanke
på HMS og sikkerhetbådeunderbyggingog i driftsfasen.

09 AREALOVERSIKT
Offentlig eller privat tjenesteyting
Kombinertformål forretningog kontor
Energianlegg
Øvrige kommunaltekniskeanlegg
Fortau
Gang/sykkelvei
Friområde
Parkering

4204 m2
3162 m2
18,6 m2
415 m2
123,5 m2
124 m2
2899 m2
459 m2

Totalt

11405,1m2

10 VEDLEGG
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11 ILLUSTRASJONSPLAN (utsnitt)

IllustrasjonsplanEnSpire,AngelbakkenNeverdal

Planog kommunalteknikk

Dato: 29.05.2019
Vår ref.: 19/ 701 19/ 9335
Arkivkode:/
Objektkode:
Deresref.:
Saksb.:Trond Skoglund

Arkitekt EvenAursandAS
Løp
8016 Bodø

Referatfra oppstartsmøte–
gnr. 49/202 m.fl. - detaljreguleringsplanfor NeverdalEnSpireskole
Tid: Mandag20. mai 2019kl. 11.00-12.40
Sted:Meløy rådhus,møterom Grønøy
Tilstede:
Arkitekt EvenAursandASv/ EvenAursand
NeverdalEnSpireskolev/ KjerstiGjøviken
Meløy kommunev/ FrankHoldalog TrondSkoglund
1. Innledning
NeverdalEnspireskoleholder i dag til i lokaler i boligfeltet på Sandå,der de har en
midlertidig tillatelse fra kommunenfram til juni 2020. NeverdalEnspireskoleASog Arkitekt
EvenAursandAShar sidenaugust2016 jobbet med reguleringav gnr. 49/90 til skoleformål.
Detaljreguleringsplanen
ble godkjentav kommunestyreti sak26/19 den 9. mai 2019
(planident1837_2016003).Pågrunn av kostnadenemed å få etablert skolenpå gnr. 49/90,
heriblant store kostnadertil grunnarbeid,har NeverdalEnspireskolevurdert alternative
tomter og ønskernå å etablereskolenpå gnr. 49/202 i sentrumsområdeti Neverdal.
2. Overordna plan
Kommunedelplanfor Neverdal,som er en del av kommuneplanensarealdel, ble vedtatt av
kommunestyreti sak115/13 den 19. desember2013og er gjeldende arealplani området. I
kommunedelplanener et areal på om lag 9,5 dekar avsatt til kombinert formål for forretning
og kontor (KB401Neverdalsentrum) med krav om regulering. Tilgrensendearealeri øst er
avsatt avsatttil formålet landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift sone1 (LNFR
-1).
Detaljreguleringav gnr. 49/202 og deler av gnr. 49/1 for offentlig og privat tjenesteytinger
ikke i samsvarmed kommunedelplanenfor Neverdal.
3. Forslagsstiller
Forslagsstilleri reguleringsarbeideter NeverdalEnspireSkoleAS,Åsenveien24, 8149
Neverdal. Arkitekt EvenAursandAS,Løp,8016 8016Bodøer engasjertsom faglig ansvarlig
plankonsulent.
4. Planinitiativ
I tråd med forskrift om behandlingav private forslagtil detaljreguleringetter plan- og
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bygningsloven(FOR-2017-12-08-1950), har kommunenmottatt et planinitiativ fra Arkitekt
EvenAursandASden 13. mai 2019.
5. Formålet med planen, planensavgrensningog arealformål
Formåletmed planener å regulereet areal til formålet offentlig og privat tjenesteyting,for å
tilrettelegge for byggingav skole1-10 med total kapasitetpå inntil 100 elever.
Planensavgrensninger ikke endeligfastsatt,men forslagsstiller ønskerprimært å benytte
gnr. 49/202, som er 2,9 dekar,samt et tilstøtende arealpå 1,5 dekar på gnr. 49/1.
Planmyndighetenmener det vil værehensiktsmessigå regulerehele arealetinnenfor KB401
for å få en helhetlig reguleringsplan for sentrumsområdeti Neverdal,det vil si eiendommene
gnr. 49/204 og 49/210 i tillegg til gnr. 49/202. Meløy kommunevil ta stilling til et eventuelt
engasjementi planarbeidet.
Arkitekt EvenAursandASsenderforslagtil planavgrensningtil kommunen for vurdering.
6. Eiendomsforhold
Meløy kommuneer hjemmelshaverpå gnr. 49/202 og 49/210. Pågnr. 49/1 er det fire
hjemmelshavere;RandiIren Andersen,Aud ToveJohansen,SylvaKristinLein og Gullbjørg
AnniePedersen.Gnr. 49/204 er eid av NeverdalSenterAS, der det i dag er butikk og
spisested.
NeverdalEnSpireskolehar muntlig avtale med hjemmelshavernepå gnr. 49/1 om bruk av et
arealpå 1,5 dekar.Skriftligavtaleom kjøp eller leie må inngås.Det er krav om matrikulering
dersomen inngårleieavtalepå inntil ti år med opsjonom forlengelse,eller leieavtalepå mer
enn ti år.
Neverdalvelforeninghar fått opsjonfra kommunenfor å kunne utvikle eiendommengnr.
49/202 til boligformål.Velforeningen ønskerå si fra segopsjonen,slik at NeverdalEnSpire
skolekan benytte arealettil skoleformål.NeverdalEnSpireskolemå søkekommunenom
opsjonpå eiendommen.Enslik søknadmå behandlesav kommunestyret.
7. Andre planer i området
Planområdetgrenseropp til detaljreguleringsplanfor fylkesvei17 Neverdal-Selstad,der det
er regulert inn en rundkjøringi kryssetlike vest for planområdet.Reguleringsplanen
er
utarbeidet av Statensvegvesenog vedtatt av kommunestyret19. desember2013.
Planidentener 1837_2011004,se kommunesplanregisterpå
https://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebplan_1837/
8. Planlagtbebyggelse
Det er ikke avklart om skolebygningenblir i en eller to etasjer.Hveretasjevil væreet sted
mellom 3,2 og 3,5 meter. Behovetfor totalt bruksarealer på ca. 700 m2.
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9. Atkomst
Atkomst fra offentlig vei vil skjefra den kommunaleveien Angellbakken.
10. Planprosessen
Pågrunn av at den midlertidigetillatelsentil skoledrift i Sandåboligfelt går ut sommeren
2020,haster det å få på plassen reguleringsplanfor et framtidig skolebygg.For å få til en
smidigplanprosess,bør forslagsstillerutarbeideen milepælslistefo r framdriften, der
nødvendighøringstid,kommunenssaksbehandlingstid
og datoer for politiskemøter blir
hensyntattog drøftet med kommunen.I planprosessener det viktig at forslagsstiller
involvereralle berørte parter.
Forslagsstillerannonsererplanoppstart i en alminneliglest avisi kommunen,enten Kulingen
eller AvisaNordland.Forslagsstillersendervarselom planoppstarttil berørte naboerog
myndigheteri samsvarmed nabolisteog varslingsliste,med 6 ukersuttalelsesfrist.
Kommunenkan leggeut varslingsdokumentene
på sin internettside.
11. Vurdering av KU-plikt
I tråd med §§ 4 og 9 i forskrift om konsekvensutredninger
(FOR-2017-06-21-854), har
forslagsstillervurdert om planarbeidetomfattes av forskriften. Dette er levert i eget skrivtil
kommunen22. mai, der forslagsstillerkonkluderermed at planarbeidetikke er
utredningspliktigetter forskriften.
Ut fra foreliggendeopplysningerog forslagstillersvurdering,skalkommunensom ansvarlig
myndighetta stilling til om planenkan få vesentligevirkningerfor miljø og samfunn.Dette vil
bli utført i eget skriv.
12. Varslingsliste, naboliste og kartgrunnlag
Kommunenhar sendt varslingslisteog naboliste, samt sosifilermed grunnkartdata(FKB-B
med 1 meters koter), vann- og avløpsdataog tilgrensendereguleringsplanfor Fv17,til Even
Aursandi e-brev den 22. mai.
13. Vann og avløp
Det er kommunaltvann og avløpi området,og ledningsnettetfølgernordsidaav
Angelbakke
n. Vannledningener 160 mm.
14. Høyspentlinje
Delerav gnr. 49/202 og 49/1 er berørt av en høyspentlinje.NeverdalEnSpireskoleer i dialog
med Meløy EnergiASom å leggedeler av dennesom jordkabel.
15. Jordbruksinteressenepå gnr. 49/202 og 49/1
I dag er det jordbruksdrift på gnr. 49/202, men arealet har vært avsatt til utbyggingsformåli
kommunedelplanfor Neverdali mangeår. Landbrukslederi kommunenhar derfor vurdert at
jordlovensbestemmelserikke gjelderi området.
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Forslagsstillerhar behov for om lag 1,5 dekarav tilgrensendearealpå gnr. 49/1. Arealet er
avsatt til LNFRsone1. Kommunenslandbrukslederforutsetter at plangrensenblir trukket
slik at all dyrka mark blir holdt utenfor planen.
16. Vannforskriften
Planområdeter en del av vannforekomstenMeløyfjorden– Glomfjordenmed ID
0362040800-2-C (se www.vann-nett.no). I tråd med § 12 i forskrift om rammer for
vannforvaltningen(vannforskriften),skalforslagsstillervurdere om det planlagtetiltaket vil
medføreforringelseav vannkvaliteteni vannforekomstenog om miljømålenefor
vannforekomstenkan nås.
17. Sikkerhetmot naturpåkjenninger
IfølgeNVEAtlaser det marine avsetningerpå deler av gnr. 49/202 og 49/1. Marine
avsetningerkan væreen indikator på ustabil grunn. LangsNeverdalselvaer det et
aktsomhetsområdefor flom som berører eiendommene.I tråd med kravenei kapittel 7 i
byggtekniskforskrift (TEK17),må forslagsstillerdokumentereat planområdetog
byggegrunnentilfredsstiller kravenetil sikkerhetmot naturpåkjenninger.
18. Planident
Detaljreguleringsplanfor NeverdalEnSpireskolehar fått planident 1837_2019002i
kommunensplanregister(se http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebplan_1837/
).
19. Planleveranse
Vedførstegangsbehandling
av detaljreguleringsplanen
i planutvalget,skalforslagsstiller
levereplankart,planbestemmelser,planbeskrivelse,risiko- og sårbarhetsanalyse
og sosi-fil i
gjeldendestandard.
20. Kontaktpersoner
Vedbehov vil forslagsstillerog kommuneholde fortløpendedialog i planprosessen.
Kontaktpersonhos forslagsstillerer EvenAursand, tlf. 481 21 523, e-post even@aursand
arkitekt.no. Kontaktpersoni kommunener Trond Skoglund,tlf. 75 71 05 72, e-post
trond.skoglund@meloy.kommune.no
.
Andrekontaktpersoneri kommunener HallgeirElnan(byggesak),tlf. 75 71 05 76, e-post
hallgeir.elnan@meloy.kommune.no
, FrankHoldal(eiendomsforhold og kartverk),tlf. 75 71
05 77, e-post frank.holdal@meloy.kommune.no
og RuneSeverinsen(vei, vann og avløp),tlf.
75 71 07 63, e-post rune.vidar.severinsen@meloy.kommune.no
.

Med hilsen
TrondSkoglund
Kommuneplanlegger
Dokumenteter elektroniskgodkjent og ekspedertuten signatur.
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Kopi til:
NeverdalEnspireSkoleAS,Åsenveien24, 8149 Neverdal
FrankHoldal,HallgeirElnanog RuneSeverinsen,her
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Plan og kommunalteknikk

Dato: 31.05.2019
Vår ref.: 19/701 19/9641
Arkivkode: /
Objektkode:
Deres ref.:
Saksb.: Trond Skoglund

Arkitekt Even Aursand AS
Løp
8016 BODØ

Planmyndighetens vurdering av utredningsplikten etter forskrift om
konsekvensutredninger –
gnr. 49/202 - detaljreguleringsplan for Neverdal EnSpire skole
Innledning
Neverdal EnSpire skole AS har til hensikt å utarbeide en detaljreguleringsplan for etablering
privat skole, det vil si bebyggelse for offentlig og privat tjenesteytelse, på gnr. 49/202 (2,9
dekar) og deler av gnr. 49/1 (1,5 dekar) i Neverdal. Arkitekt Even Aursand AS er engasjert
som faglig ansvarlig plankonsulent. Det planlegges en relativt liten bygning i maksimalt 2
etasjer med et totalt bruksareal på ca 700 m2. I tillegg kommer parkeringsareal for bil og
sykkel og avfallshåndtering m.m.
Oppstartsmøte i planarbeidet ble gjennomført et oppstartsmøte den 20. mai 2019. Referat
fra oppstartsmøtet er skrevet av kommunens saksbehandler og er datert 29. mai 2019.
I gjeldende kommunedelplan for Neverdal (planident 1837_2012006) er arealet på gnr.
49/202 avsatt til kombinert formål for forretning og kontor med plankrav. Arealet på det
aktuelle området på gnr. 49/1 er avsatt til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde
sone 1 (LNFR-1).
I tråd med gjeldende forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), skal den
som fremmer forslag til reguleringsplan etter plan- og bygningsloven selv vurdere om
reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning. Faglig ansvarlig har foretatt en slik
vurdering, som ble oversendt kommunen 22. mai 2019. Planmyndigheten skal, med
utgangspunkt i opplysninger gitt av forslagsstiller, vurdere om reguleringsplanen kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Vurdering av utredningsplikt etter forskriftens § 6 b)
Bestemmelsen gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I,
det vil si planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding.
I vurderingen har vi gått gjennom vedlegg I. Det aktuelle tiltaket i vedlegg I er nr. 24
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2».
Bruksarealet på den planlagte skolebygningen er betydelig mindre enn grensen oppgitt i
vedlegg I. Planarbeidet utløser ikke utredningsplikt etter konsekvensutredningsforskriftens §
6 b).
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Vurdering av utredningsplikt etter forskriftens § 8 a)
Bestemmelsen gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, som skal konsekvensutredes
hvis de kan få vesentlige virkninger etter forskriftens § 10. I vurderingen av om en plan eller
et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det i tråd med § 10 ses hen
til egenskaper ved planen eller tiltaket i paragrafens andre ledd, planen eller tiltakets
lokalisering og påvirkning på omgivelsene i tredje ledd, samt også i nødvendig grad ses hen
til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd.
I vurderingen har vi gått gjennom vedlegg II. Det aktuelle tiltaket i vedlegg II er nr. 11 j)
«Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål».
Arealet på gnr. 49/202, det vil si 2,9 dekar (se figur 1), er allerede avsatt til utbyggingsformål
i kommunedelplanen. Etter planmyndighetens vurdering vil ikke en endring av
utbyggingsformålet, fra kombinert formål til forretning/kontor til formål for offentlig eller
privat tjenesteyting, gjøre noen stor forskjell for konsekvensene for miljø og samfunn.

Figur 1. Lokalisering av planområdet øst for dagens forretningsbebyggelse i Neverdal sentrum. Gult område
er planavklart til utbyggingsområde. Hvitt område er det aktuelle LNFR-området på 1,5 dekar.

Det aktuelle tilleggsarealet på gnr. 49/1, det vil si 1,5 dekar, er ikke benyttet til jordbruksdrift
i dag. NIBIO Gårdskart viser at om lag 120 m2 av arealet er innmarksbeite og om lag 210 m2
er fulldyrka jord. Resterende areal er produktiv skog. Kommunens landbruksleder har
vurdert at dette tilleggsarealet kan inngå i planområdet, såfremt ikke planen berører dyrka
jord lengre øst på gnr. 49/1.
Når det gjelder størrelse og utforming, planlegger Neverdal EnSpire skole en relativt liten
bygning i maksimalt to etasjer med et totalt bruksareal 700 m2.
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Plantiltaket vil ikke medføre vesentlige virkninger i forhold til bruken av naturressurser.
Området er tilnærmet flatt, uten bebyggelse eller annen bruk i dag, og det utgjør ingen form
for naturressurs per i dag. Arealet på 1,5 dekar (LNFR-1 område), som ikke er avsatt til
utbyggingsformål, er heller ikke registrert med tydelige eller vesentlige naturressurser.
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer, viktige friluftslivsinteresser, utvalgte
naturtyper, prioriterte arter, truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap,
mineralressurser eller område med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift.
Tiltaket vil ikke medføre noen form for avfallsproduksjon eller negative utslipp.
Plantiltaket vil ikke medføre vesentlige virkninger i forhold til trafikksikkerhet, risiko for
alvorlige ulykker mm. Statens vegvesen har planlagt og regulert ferdig en trafikksikker
avkjøring utformet som ny rundkjøring med god adkomst for fotgjengere og busstopp nært
inn til den aktuelle tomten. På denne måten er det allerede gjennomført forberedende
trafikksikkerhetstiltak.
Etter planmyndighetens vurdering vil plantiltakets virkning på nærområdet totalt sett, være
liten og konsekvensene for miljø og samfunn små med et såpass lite «fotavtrykk» på et
område som allerede har vært planlagt som utbyggingsområde. Forslagsstiller vil i
planarbeidet vurdere forhold som klima, bevaring av stedlig vegetasjon og
terreng/naturområde, sikkerhet mot vei, elv og byggegrunn, forholdet til naboer og butikken
foran, muligheten for felles parkeringsanlegg/avfallshåndtering etc.

Konklusjon
Detaljreguleringsplan for Neverdal EnSpire skole er vurdert etter forskriftens § 6 b) med
vedlegg I og § 8 a) med vedlegg II, herunder også andre, tredje og fjerde ledd i forskriftens §
10. I tråd med forskriftens § 11, har planmyndigheten vurdert at plantiltaket ikke vil medføre
vesentlige virkninger for miljø og samfunn og derfor konkludert at detaljreguleringsplanen
ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger.

Med hilsen
Trond Skoglund
Kommuneplanlegger
Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.
Kopi til: Neverdal Enspire Skole AS, Åsenveien 24, 8149 NEVERDAL
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste
areal -, regulerings

for kommunale
-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Dennesjekklistaer ikke komplett – men den kan brukessom et hjelpemiddeli den
kommunaleplanprosessen
vedrørenderisiko- og sårbarhetsforhold
ved utarbeidelseav
arealplaner.Ogsåandreforhold enn de som er oppført her vil kunneha betydningfor
planarbeidet.
Forslagstillermå redegjørefor hvordanhvert enkelt punkt er tatt opp/behandleti arealplanen.
Alle punkterskal værevurdert,og avklaresi forhold til om de virker inn på arealbruken.
Nyttig bakgrunnsmateriale
i forbindelsemed risiko og sårbarhetog arealplanleggingkan bl.a.
være:
• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser”
(DSB 1994)
• ”Retningslinjerfor Fylkesmannens
bruk av innsigelsei plansakeretterplan- og
bygningsloven.Sikkerhets- og beredskapsmessige
hensyni den kommunaleplanleggingen”
(DSB 1997)
• RundskrivGS-1/01 - ”Rundskriv om fylkesmennenes
praktiseringav innsigelsesinstituttet
på
beredskapsområdet”
(DSB 2001)
•
RundskrivT-5/97 – ”Arealplanleggingog utbyggingi fareområder”(MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:
Regulering sendring for Neverdal EnSpire skole, Angelbakken, Neverdal i Meløy
kommune
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Natur - og miljøforhold
Forhold / uønsket hendelse

ja/nei Vurdering

Jord-/leire-/løsmasseskred

ja

Se geotekniskvurdering

Kvikkleire, ustadigegrunnforhold

nei

Se geotekniskvurdering

Steinras,steinsprang

nei

Is-/snøskred

nei

Kjente historiskeskred,utbredelse

nei

Flomfare

nei

Springflo

nei

Flomsonekart,historiskeflomnivå

nei

Sterktvindutsatt,storm/orkanetc.

nei

Beskyttetav terrengformasjon

Mye nedbør

nei

Ikke spesielt

Storesnømengder

nei

Ikke spesielt

Radon

nei

Ikke kjent eller undersøkt

Se geotekniskvurdering

Annet…

Drikkevann o.a. biologiske ressurser
Forhold / uønsket hendelse
Utbyggingsplaner(boliger,
fritidsbebyggelse,næring/industri,
infrastrukturetc.) i nærhetenav:
- drikkevannskilder,nedbørsfelt,
grunnvann
- landbruksareal
- oppdrettsanlegg
m.m.
vurderenødv.tiltak, båndleggingetc.

25/09/2019 11:42:00

ja/nei Vurdering

nei

Det er gjort vurderingerangående
drikkevannskilder,nedbørsfelti
planarbeidet.
Tilsvarendeer det gjort vurderinger
tilknyttet LNFR – landbruksareal.
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Virksomhetsbasert sårbarhet
Forhold / uønsket hendelse

ja/nei Vurdering

Brann/eksplosjonved industrianlegg

Nei

Kjemikalieutslippo.a. forurensning

Nei

Olje-/gassanlegg

Nei

Lagringsplassfor farlige stoffer f.eks.
nei
industrianlegg,havner,bensinstasjoner,
radioaktivlagring
Høyspentledninger

Ja

Anlegg for deponeringog destruksjonav
farlig avfall

Nei

Høyspentlinje i bakkenskal flyttes etter
behov. Nærmestehøyspentledningi
luftspenn/mastligger utenforområdetfor
bebyggelsemen må flyttet pga
uteoppholdsarealene
til skolen. Dette er
beskrevetnærmerei planensbeskrivelse.

Nei
Strålingsfarefra div. installasjoner
Nei
Gamlefyllplasser
Nei
Forurensetgrunnog sjøsedimenter,endret
bruk av gamleindustritomter
Nei
Militære og sivile skytefelt
Nei
Dumpeområderi sjø
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Infrastruktur
Forhold / uønsket hendelse

ja/nei Vurdering

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersom
kan inntreffe på nærliggendetransportårer
utgjøreen risiko for området?
- hendelserpå veg
Nei
- hendelserpå jernbane
- hendelserpå sjø/vann
- hendelseri luften
Vegermed mye transportav farlig gods

Nei

Ulykkesbelastede
veger

Nei

Støysonerved infrastruktur

Nei

Områdeavsatttil offentlig eller privat
tjenesteytingligger for langt fra vegentil
at det er sannsynlig.

Statensvegvesenutarbeidetstøyanalyseri
forbindelsemedegenreguleringsplanfor
strekningen.(vedtatt2013).Her
konkluderesdet med at støy fra veien
utgjør en sværtbegrensetutfordring.

Strategiske / sårbare objekter
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv
og derfor bør ha en grundig vurdering

Forhold / uønsket hendelse

ja/nei Vurdering

Sykehus/helseinstitusjon

Nei
Nei

Sykehjem/omsorgsinstitusjon
Ja
Skole/barnehage

Det ansessom sværtusannsynligpgaav
skolensstørrelseog geografiske
beliggenhet.

Nei
Flyplass
Nei
Viktig vei/jernbane
Nei
Jernbanestasjon/bussterminal
nei
Havn
Nei
Vannverk/kraftverk
Nei
Undervannsledninger/kabler
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Nei
Bru/Demning

Sivilarkitekt MNAL
EvenAursand
25.09.2019
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Oppdragsgiver: Neverdal EnSpire skole AS
Oppdragsnr.: 5195605 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: J01

Geoteknisk Prøvegraving Neverdal skole
Sammendrag
Prøvegraving ble utført den 02.09.2019 etter bestilling fra oppdragsgiver Neverdal EnSpire skole AS.
Det ble totalt gravet 4 hull, der 3 var i utkantene/rundt planlagt bygg. Til stede på prøvegravingen var
geotekniker fra Norconsult AS, graveentreprenør og oppdragsgiver. Gravemassene ble klassifisert på
stedet.
Grunnforholdene på tomten virker ut ifra de gravde hullene å bestå av humusholdige masser over et
relativt tynt silt/sand lag som dekker en leire av ukjent mektighet. Leiren er generelt fast, men styrken
øker markant etter ca. 1 meter (omtrent 2 - 3 meter under terrengoverflate). Dette er antatt å være
leire som er påvirket av siste istid, da fastheten tilsier at noe av betydelig størrelse må ha påvirket
denne. Leiren deles derfor in i 2 lag, 1 relativt tynt lag bestående av middels fast leire (sannsynligvis
mindre/ikke påvirket av siste istid) over et lag av ukjent mektighet med fast leire (sannsynligvis
påvirket av siste istid).
I utkanta av tomta, ved skogområdet til øst (P02), ble det påtruffet myrmasser (bløt torv) i ca. 0,5 – 1,2
meters mektighet over et relativt tynt lag med silt, sand og leire som dekket den faste leiren.
Det ble også gravet et hull midt i skråningen som går ned mot elva. Denne viste på et topplag
bestående av torv over stein/blokkrik friksjonsjord i ca. 1 meters mektighet som dekker den faste
leiren.
Grunnvannstanden ble påtruffet i skråningen ved overgangen mellom friksjonsmassene og den faste
leiren.
Oversiktskart og beskrivelse av grunnforholdene i prøvegropene er gitt i notatet.
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Oppdragsgiver: Neverdal EnSpire skole AS
Oppdragsnr.: 5195605 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: J01

Oversiktskart

Figur 1 Oversiktskart for området der skolen planlegges.

P04

P01

P02

P03

Figur 2 Oversiktsbilde med omtrentlig plassering av gravde hull.
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Prøvegrop P01
Tabell 1: Oppsummert visuell klassifisering av massene.

Estimert dybde

Jordart

Kommentarer

0 – 0,4 m

Humusholdige masser

Tynt sandlag med antatt
humusinnhold + matjord

0,4 – 0,8 m

Silt, sand, leire

Miks av kohesjonsmasser og
friksjonsmasser.

0,8 – 3,0 m

Leire

Veldig fast, øverste meteren
noe løsere lagret. Registrert
skjærstyrke med håndholdt
vingebor 60 – 180 kPa.
Skjærstyrken økte med
dybde.

Figur 3: P01. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde.
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Figur 4: P01, stoppet i fast leire. Vingebor vist i bilde.

Figur 5: P01, stoppet i fast leire.
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Prøvegrop P02
Tabell 2: Oppsummert visuell klassifisering av massene for P02.

Dybde

Jordart

Kommentarer

0 – 1,2 m

Torv

Torvmektigheten varierte
mellom ca. 0,7 – 1,2 m.
Massene hadde høyt
vanninnhold og grunnen
rystet ved graving.

1,2 – 2,0 m

Silt, sand, leire

Miks av kohesjonsmasser og
friksjonsmasser.

2,0 – 2,5 m

Leire

Veldig fast, noe stein og
blokker i/på leiren.

Figur 6: P02 Stoppet graving i fast leire. Vann i bilde fra avgravet ledning.
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Figur 7: P02 Oppgravete masser
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Pr øvegrop 03
Tabell 3: Oppsummert visuell klassifisering av massene for P03 .

Estimert dybde

Jordart

Kommentarer

0 – 0,3 m

Humusholdige masser

0,3 – 0,8 m

Friksjonsmasser, noe
humusinnhold

Lokalt kjent som rødsand?

0,8 – 1,0 m

Silt, sand, leire

Miks av kohesjonsmasser og
friksjonsmasser.

1,0 – 2,0 m

Leire

Veldig fast, øverste meteren
noe løsere lagret. Registrert
skjærstyrke med håndholdt
vingebor 100 – 200 kPa.

Figur 8: P03. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde.
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Prøvegrop P04
Tabell 4: Oppsummert visuell klassifisering av massene for P04 .

Dybde

Jordart

0 – 0,4 m

Humusholdige masser

0,4 – 1,4 m

Sand, grus og stein

1,4 – 2,2 m

Leire

Kommentarer

Veldig fast.

Figur 11: P04. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde. .
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Figur 12: P04. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde.
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Geoteknisk vurdering til reguleringsplan for Neverdal skole
Sammendrag
Det er planlagt å etablere et nytt skolebygg på ubrukt areal i Neverdal i Meløy kommune. Generelt er det
gode grunnforhold på tomten, med dårligere grunnforhold in mot skogområdet i øst (myrmasser). Massene
er å klassifisere som telefarlige og telesikring bør påregnes i den videre prosjekteringen.
Dagens skråning ned mot Neverdalselva (ved tomtegrense), står med tilstrekkelig sikkerhetsmargin for
dagens situasjon med unntak av lav overflatestabilitet. Ved utbygging av tomten er det anbefalt at bygget
plasseres minimum 10 meter fra skråningskant. Plassering av bygget nærmere skråningen er ikke utelukket
og kan vurderes, men det er ikke anbefalt. Forskjellige anbefalte avstander fra skråningen til bygg, basert på
last og fundamenttype for planlagt bygg er list et i rapporten.

Bilde: Tatt fra skråning opp mot tomte n.
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1

Innledning

Neverdal EnSpire skole AS skal bygge ny skole på eiendommen GNR/BRNR 49/202 i Meløy kommune.
Tomten er lokalisert på et platå som i nord er avsluttet mot en elveskråning ned mot Neverdalselva
Norconsult er engasjert for å utføre prøvegraving på tomta og vurdere elveskråningens stabilitet.
Hensikten med prøvegravinga er å kartlegge grunnforholdene på tomta. Elveskråningens stabilitet skal
vurderes for å vurdere anbefalt nødvendig avstand fra skolen til skråningskant. Dette notatet oppsummerer
resultater fra prøvegravinga samt at det gir en vurdering av skråningens stabilitet og anbefalt avstand til
denne.

Figur 1: Oversiktsbilde som viser tomtas plassering
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2

Regelverk og myndighetskrav

Følgende regelverk og myndighetskrav er lagt til grunn for vurderingene presentert i rapporten. Disse er
anbefalt å bruke videre i detaljprosjekteringen.

2.1

Styrende dokumenter

Gjeldende regelverk for geoteknisk detaljprosjektering er gitt i:
•
•
•
•

2.2

Byggesaksforskriften SAK10 § 9 og § 14, Ref. [1].
Byggteknisk forskrift TEK17 § 7 og §10, Ref. [2].
NS-EN 1990-1:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode 0 – Grunnlag for dimensjonering av
konstruksjoner, Ref. [3].
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering. Ref. [4]

Klassifi sering

Tabell 2 viser forslag på klassifisering av aktuelt tiltak i henhold til styrende dokumenter.
Tabell 1 Valgte klassifiseringer av tiltaket iht. styrende dokumenter.
Klasse/Kategori

Klassifisering

Geoteknisk kategori (Eurokode 7)
Pålitelighets-/Konsekvensklasse (Eurokode 0)
Kontrollklasse prosjektering (Eurokode 0)
Kontrollklasse utførelse (Eur okode 0)
Kontrollklasse iht. PBL

2
2
PKK2
UKK2
2

For prosjekter i tiltaksklasse 2 iht. PBL er det krav til utvidet kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak.

2.3

Partialfaktorer

Partialfaktorer for jordas styrke er som følger i henhold til EC7 ref. [4]:
•
•
•

Friksjonsvinkel, : M 1,25
Kohesjon, c’: M 1,25
Udrenert skjærfasthet, cu: M

1,40

Partialfaktorer for last (basert på EC 0):
•
•
•

Tyngdetetthet, : M 1,00
Permanente laster G=1,00
Variable laster G=1,30
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3
3.1

Terreng - og grunnforhold
Terrengforhold

Tomta ligger sentralt i Neverdal, rett sør for Neverdalselva nært brua over Fv. 17. Tomta fremstår generelt
som horisontal, terrenghøyde ca. kote +17 til +18, med noe høydeforskjell ned mot skogområdet øst på
tomta. Rett ved utkanten av nordre delen av tomten er det en relativt bratt skråning ned mot Neverdalselva
som har helling (1:1,7) ned til ca. kote +10. Avstand til sjøen, i vestlig retning, er ca. 250m.

Skråningskant

Figur 1: Utklipp fra høydedata.no, skråningen ned mot elva.
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3.2

Grunnforhold

Vegvesen og Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser langs Fv. 17, se figur 2. Utførte
dreietrykksonderinger viser at løsmassene ved vegen nært tomta (hull 40 – 43, ref. 4) består av et øvre
løsere lag med ca. 1,5 meter mektighet. Sonderingene er avsluttet i faste masser, antatt morene . Dybde til
berg ble ikke avdekket nært den aktuelle tomta, dypeste nærliggende boring er avsluttet 2,5 meter under
terrengoverflaten.

Neverdalselva
a
Skråningskant

Omtrentlig tomteareal

Figur 2: Utsnitt fra oversiktstegning fra Ref. 2, med omtrentlig tomteareal og elven markert.

Norconsult var på befaring og utførte prøvegraving på tomta den 2019-09-02. Resultatene er oppsummert i
Vedlegg A. Påtruffet løsmasser ved prøvegraving stemmer bra med det som forventes basert på de utførte
boringene ved vegen. Generelt kan grunnen beskrives å bestå av humusholdige masser over et relativt tynt
silt/sand/leir lag som dekker en fast leire av ukjent mektighet. Leiren er svært overkonsolidert og er vurdert å
være påvirket av siste istida alternativt mellomistida. Det er i dette faste lag dreietrykksonderingene utført av
Multiconsult er antatt å være avsluttet i. Det ble utført en rekke vingeborforsøk (håndholdt) i de øverste 2
meterne og den underliggende leiren, massene var dog så fast at vi er tvilsomme til om resultatene viser høy
nok skjærfasthet.
Jordparameterne som anses representativ for tomten er oppsummert i tabell 1.
Tabell 2 – Materialparametere for de stedlige massene på tomten
Materialparametere

Leire (øverste 2
meterne)

Leire (fra 2
meters dybde)

Elvavsetninger

19/10 kN/m3
19/10
19/9
a=5 kPa,
a=40 kPa,
a=2* kPa,
’=30 °
’=28 °
’=37 °
Skjærfasthet (Su)
SuD = 60 kPa
SuD = 200
* Brukt attraksjon = 7 i Plaxis for å tvinge bak kritisk skjærflate
Partialfaktorer for jordas styrke er som følger i henhold til EC 7, ref. [5]:
Tyngdetetthet, / ’
Styrke a/ ’

•
•

Kohesjon, c’ og Friksjonsvinkel, :
Udrenert skjærfasthet, cu: M 1,40

M

1,30
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4.1

Geotekniske vurderinger
Naturfare

Iht. TEK 17 så skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet
mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred). Videre skal tiltak
prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare, skade eller
vesentlig ulempe som følge av tiltaket.
Naturfarekart fra NVE, figur 2, viser at tiltaksområdet ligger innenfor en registrert aktsomhetssone for 100 års
flom.

4.1.1 Flom
Området ligger innenfor en aktsomhetssone for flom ved maksimal vannstandsstigning. Det er ikke noe tegn
i terrenget på at en flom av slik størrelse noen gang har inntruffet. Elvens vannivå må stige med minimum 7
meter og flomme over brua der fylkesveg 17 krysser elva for at en slik nivå skal være mulig, eventuell
konsekvens ville vært at deler av sentrale Neverdal kommer under vannivå. Det bedømmes som at det er
svært liten sannsynlighet at dette skal inntreffe og for å unngå en slik flom må bygget høyes med ca. 2 meter
ifølge figur 2.
Vår vurdering er at en slik flom over skoleområdet ikke er reel, for å være sikker på effekten av en 100 års
flom kan det gjøres flommodelleringer.

Figur 2: Utklipp av aktsomhetskart for flom fra nve.no
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4.2

Fundamenteringsforhold

Under prøvegravingene ble det oppdaget at grunnen under østre delen av bygget som var planlagt inne i
skogspartiet bestod av myrmasser av større mektighet enn utenfor skogarealet. Bygget er nå flyttet til arealet
utenfor skogspartiet for å minke nødvendig mengde massutskifting. Bygget er planlagt å fundamenteres på
en heldekkende betongplate, lasten fra denne er antatt jevnt fordelt.

4.2.1

Tillatt grunntrykk

Fundamentene er generelt forutsatt å være gravet ned minimum 0,5 meter. Det er forutsatt en jevnt fordelt
last fra betongplaten. Materialparametere benyttet for vurderingene er oppsummert i Tabell 2.
Det er forutsatt at RIB/RIG kontrollerer bæreevnen i de taljprosjektering. Forutsatt horisontalt kan følgende
innledende verdier legges til bruk:
•
•

Fundamentering på pukklag over de stedlige øvre løsere massene: grunntrykket får ikke overstige
200 kPa (ULS)
Massutskiting ned til den fastere leiren: grunntrykket får ikke overstige 400 kPa (ULS)

Setninger er vurdert å komme i størrelsen om ca. 0 – 2 cm jevnt fordelt, avhengig av størrelse last.

4.3
4.3.1

Stabilitet eksisterende skråning ned mot elva
Befaringsobervasjoner

Det er i ref. 6 nevnt at det har gått ras nært den aktuelle tomten ned mot bekken. Det som er markert som
skred i ref. 6 nærmest tomt ble befart ved prøvegravingen. Terrengs økket som er inntegnet som et skred
følger et midre bekkeløp som ut ifra befaringen virker stabilt. Det er ikke noe tydelige tegn på akt iv erosjon,
bekkeløpet er vurdert å ikke påvirke den aktuelle tomta.
Skråningen ned mot elva er relativt bratt og er dekket av svære blokker. Det er ikke noe tegn på erosjon, sig
i trær eller overflateglidninger i skråningen. Det var generelt ikke noe tydelig tegn på at området er utsatt for
erosjon fra elva. Prøvegraving utført midt i skråning viste svært faste masser ned til avsluttet dybde på 2
meter.

Figur 3: Bilde tatt under befaring fra bunn av skråningen over elva.
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4.3.2

Beregninger

Stabiliteten for dagens skråning er kontrollert med parameterne oppgitt i tabell 1 og en antatt jevnt utbredd
last på 13 kPa fra bygget. Jorden er modellert som «Undrained A» med den konstitutive modellen Mohr
Coloumb. Topplaget over den fastere leiren i 2 meters mektighet er forenklet til å kun bestå av den svakere
øvre leiren. Brukt lagfordeling er vist i figur 4. Grunnvannstanden er konservativt lagt omtrent ved overkant
skråning i elveavsetningene ned mot elva.
I beregningene er det brukt noe kohesjon for elveavsetningene da overflatestabiliteten ikke er det som
beregnes, overflatestabiliteten er vurdert å være nært rasvinkel på grunn av skråningens helling.

Figur 4: Plaxis modell av dagens skråning med last fra planlagt bygg 2 meter fra skråningskant.

Utførte beregninger viser at skråningen med de antakelser som er gjort har tilstrekkelig dypgående stabilteit,
selv om bygget plasseres 2 meter fra skråningskant (jevnt fordelt last på 13 kPa). Da det er stor usikkerhet
knyttet til brukte parameterer og last fra bygg er ikke oppnådd partialfaktor vektlagt noe særlig. I tillegg er det
antatt lav overflatestabilitet hvilket tilsier at en viss avstand til skråningen må holdes.
Kritisk skjærflate (sett bort ifra overflaten) er ifølge Plaxis beregningene forventet ca. 5 – 8 meter fra
skråningskant med og uten jevnt fordelt last fra planlagt bygg 2 meter fra skråningskant.
Ved å flytte bygget så at avstanden til skråningskant er 10 meter vil kritisk skjærflate komme opp ca. 7 meter
fra skråningskant, dvs. ikke under planlagt bygg.
Beregningsresultatene for forskjellige laster, avstand til skråning fra bygg og fundamenttyper er oppsummert
i tabell 3. Det som er definert som skråningskant er vist i figur 2 og 3.
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Tabell 3: Beregnet bruddkontur og partialfaktor
Avstand til skrånin g og last fra bygg

Bruddkontur

Partialfaktor

Naturlig skråning (udrenert)

1,57

Avstand til skråning
2m

1,44

Plate (jevnt fordelt last)
13 kPa

Avstand til skråning
10 m

1,57

Plate (jevnt fordelt last)
13 kPa

Avstand til skråning
15 m

1,57

Plate (jevnt fordelt last)
40 kPa

Avstand til skråning
10 m

1,56

Ringmur (linjelast)
50 kN/m

Avstand til skråning
15 m

1,55

Ringmur (linjelast)
150 kN/m
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Jevnt fordelt last fra bygg (betongplate)
Da det er stor usikkerhet i parametervalget er det anbefalt at bygget plasseres minimum 10 meter fra
skråningskant. Hvis endelig last fra bygget er over >25 kPa jevnt fordelt over arealet er det anbefalt at bygget
trekkes minimum 15 meter fra skråningskant.
Linjelast fra ringmur
Ved fundamentering med ringmur bør bygget være på minimum 10 meters avstand fra skråningskant hvis
linjelasten er < 50 kPa. Hvis linjelasten er mellom 50 – 150 kPa bør avstanden til skråningskant være
minimum 15 meter.

4.4

Videre arbeider

Det må utføres geoteknisk detaljprosjektering for planlagt bygg. Når endelig last fra bygg er kjent kan tabell 3
brukes for å bestemme avstand fra bygg til skråning. Det kan vurderes å legge bygget nærmere hvis man
føler at brukte parameterer er på den konservative siden.
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Referanser

Ref. 1

Byggesaksforskriften (SAK10) - https://dibk.no/byggeregler/sak/1/1/innledning/

Ref. 2

Byggteknisk forskrift (TEK17) - https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/

Ref. 3

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016: Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

Ref. 4

Multiconsult (2012) Fv.17 Neverdal-Selstad. Grunnundersøkelser

Ref. 5

Multiconsult (2012) Fv.17 Neverdal-Selstad. Stabilitet adkomstvei.

Ref. 6

Hembre (2018) Rapport: Meløy – Vurdering av stabilitet gbnr.: 49/202 - Neverdal

6

Vedlegg

Vedlegg A: Geoteknisk prøvegraving Neverdal skole
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Vedlegg A:
Geoteknisk Prøvegraving Neverdal skole
Sammendrag
Prøvegraving ble utført den 02.09.2019 etter bestilling fra oppdragsgiver Neverdal EnSpire skole AS.
Det ble totalt gravet 4 hull, der 3 var i utkantene/rundt planlagt bygg. Til stede på prøvegravingen var
geotekniker fra Norconsult AS, graveentreprenør og oppdragsgiver. Gravemassene ble klassifisert på
stedet.
Grunnforholdene på tomten virker ut ifra de gravde hullene å bestå av humusholdige masser over et
relativt tynt silt/sand lag som dekker en leire av ukjent mektighet. Leiren er generelt fast, men styrken
øker markant etter ca. 1 meter (omtrent 2 - 3 meter under terrengoverflate). Dette er antatt å være
leire som er påvirket av siste istid, da fastheten tilsier at noe av betydelig størrelse må ha påvirket
denne. Leiren deles derfor in i 2 lag, 1 relativt tynt lag bestående av middels fast leire (sannsynligvis
mindre/ikke påvirket av siste istid) over et lag av ukjent mektighet med fast leire (sannsynligvis
påvirket av siste istid).
I utkanta av tomta, ved skogområdet til øst (P02), ble det påtruffet myrmasser (bløt torv) i ca. 0,5 – 1,2
meters mektighet over et relativt tynt lag med silt, sand og leire som dekket den faste leiren.
Det ble også gravet et hull midt i skråningen som går ned mot elva. Denne viste på et topplag
bestående av torv over stein/blokkrik friksjonsjord i ca. 1 meters mektighet som dekker den faste
leiren.
Grunnvannstanden ble påtruffet i skråningen ved overgangen mellom friksjonsmassene og den faste
leiren.
Oversiktskart og beskrivelse av grunnforholdene i prøvegropene er gitt i notatet.
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Oversiktskart

Figur 1 Oversiktskart for området der skolen planlegges.

P04

P01

P02

P03

Figur 2 Oversiktsbilde med omtrentlig plassering av gravde hull.
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Prøvegrop P01
Tabell 1: Oppsummert visuell klassifisering av massene.

Estimert dybde

Jordart

Kommentarer

0 – 0,4 m

Humusholdige masser

Tynt sandlag med antatt
humusinnhold + matjord

0,4 – 0,8 m

Silt, sand, leire

Miks av kohesjonsmasser og
friksjonsmasser.

0,8 – 3,0 m

Leire

Veldig fast, øverste meteren
noe løsere lagret. Registrert
skjærstyrke med håndholdt
vingebor 60 – 180 kPa.
Skjærstyrken økte med
dybde.

Figur 3: P01. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde.
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Figur 4: P01, stoppet i fast leire. Vingebor vist i bilde.

Figur 5: P01, stoppet i fast leire.
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Prøvegrop P02
Tabell 2: Oppsummert visuell klassifisering av massene for P02.

Dybde

Jordart

Kommentarer

0 – 1,2 m

Torv

Torvmektigheten varierte
mellom ca. 0,7 – 1,2 m.
Massene hadde høyt
vanninnhold og grunnen
rystet ved graving.

1,2 – 2,0 m

Silt, sand, leire

Miks av kohesjonsmasser og
friksjonsmasser.

2,0 – 2,5 m

Leire

Veldig fast, noe stein og
blokker i/på leiren.

Figur 6: P02 Stoppet graving i fast leire. Vann i bilde fra avgravet ledning.
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Figur 7: P02 Oppgravete masser
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Pr øvegrop 03
Tabell 3: Oppsummert visuell klassifisering av massene for P03 .

Estimert dybde

Jordart

Kommentarer

0 – 0,3 m

Humusholdige masser

0,3 – 0,8 m

Friksjonsmasser, noe
humusinnhold

Lokalt kjent som rødsand?

0,8 – 1,0 m

Silt, sand, leire

Miks av kohesjonsmasser og
friksjonsmasser.

1,0 – 2,0 m

Leire

Veldig fast, øverste meteren
noe løsere lagret. Registrert
skjærstyrke med håndholdt
vingebor 100 – 200 kPa.

Figur 8: P03. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde.
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Prøvegrop P04
Tabell 4: Oppsummert visuell klassifisering av massene for P04 .

Dybde

Jordart

0 – 0,4 m

Humusholdige masser

0,4 – 1,4 m

Sand, grus og stein

1,4 – 2,2 m

Leire

Kommentarer

Veldig fast.

Figur 11: P04. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde. .
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Figur 12: P04. Stoppet i fast leire, bilde viser endelig gravet dybde.
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Kunngjøringav ReguleringsplanNeverdalEnSpire, Meløy kommune.

Meløy kommune,
Planog kommunalteknikk,
Gammelveien5, 8150 Ørnes

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Neverdal EnSpire,
Angelbakken i Meløy kommune.
I henholdtil plan og bygningsloven§§12-1, 12-3 og 12-8 varslesdet på vegneav NeverdalEnSpireas
om oppstartav privat reguleringsplanfor deler av gnr/bnr49/202, 49/210, 49/204og 49/1.
Hensiktenmedplanarbeideter å utarbeideen detaljreguleringsplan
for områdetsomer vist på kartet.
Deler av områdetplanleggesregulertvideretil næringmensdet mot østi planområdetønskesregulert
til allmennyttigformål for å kunnebyggeprivat skole inklusiv adkomst,parkeringsareal,
lekeplassetc.
Kommunenhar vurdert at sakenikke faller inn underforskrift om
konsekvensutredning
(jfr PBL § 4-1 og 12-9).
Områdetligger inn mot Angelbakkenmedadkomst til Strandveien/Fv 17.
Hele planområdeter på ca 11,4daaog er i gjeldendekommuneplansarealdelavsatttil
byggeformål(næringog industri ca 9,9daa)og LNFR (landbruk-, natur- og friluftsformål
samtreindrift ca1,5daa).
Forslagstillerer NeverdalEnSpireasv/ Kjersti Gjøviken.
Det vil bli avhold informasjonsmøte
om planarbeidetfor interesserteog berørte.
Nærmereopplysningerom planarbeidetkan rettestil: EvenAursand.tlf. +47 48 12 15 23
Merknaderog innspill somkan ha innvirkning på planarbeidetkan sendeselektronisktil:
even@aursand
-arkitekt.no, eller sombrev til Arkitekt EvenAursand.Pb 75, 8001 Bodø
Frist for å kommemedinnspill til planen er satttil 29.07. 2019

Arkitekt MNAL EvenAursandas

1

12.06.2019

Vår dato:
Vår referanse:
JournalpostId:
Deresdato:
Deresreferanse:
Org.nr:

08.08.2019
19/11995- 4
19/85613
12.06.2019
964 982 953

Kopimottaker
Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Innspill ved oppstart av reguleringsplan for Neverdal EnSpire skole Meløy kommune
Saken gjelder oppstart av detaljregulering for etablering av skole i privat regi – Neverdal
EnSpire skole. Skolen er tidligere tenkt etablert på en annen lokalitet i kommunen (jf. bl.a.
vår uttalelse i brev av 31/5 -2017), men disse planene er nå forlatt av ulike grunner. Dette
gjelder altså oppstart av detaljregulering på ny lokalitet.
På grunn av ferieavvikling kommer dette innspillet noe etter oppsatt frist. Vi beklager dette.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan - og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
innspill.
Forholdet til regionale interesser
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare
mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeide t og
viser spesielt til kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling som bl.a. sier:
e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og
utforming av fysiske tiltak.
m) For å imøtekomme dagens og framtidas boligbehov, skal det legges til rette for
tilstrekkelig antall egnede boliger. Boligene, og områdene mellom bygd bolig og
uteområdene, skal ha gode løsninger med tilgjengelighet for alle.
n) Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitet i en
variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til
omkringliggende naturområder.
I kap. 8.3 Naturressurser. kulturminner og landskap heter det bl.a:
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert
del av arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og
landskapselementer.

Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048Bodø

Besøksadresse Moloveien16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Plan og miljø
HåkonRenolen
Tlf: 75 65 05 46/ 91193162

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag
for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og
opplevelsesarena.
Planfaglig
Vurdering av utredningsplikt
Under forberedelse av en plan skal mulige virkninger for miljø og samfunn alltid vurderes.
Dette innebærer å vurdere om planen skal utredes etter forskrift om
konsekvensutredninger. Tiltakshaver skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen er
utredningspliktig etter forskriften §§ 6 og 8. Det er imidlertid kommunen som
planmyndighet som har ansvar for å sikre at planforslagets konsekvenser er tilstrekkelig
belyst.
I kommunedelplan for Neverdal (2013) er den største delen av planområdet a vsatt til
formålet 1800 - Kombinert bebyggelse og anlegg. Ca. 1,5 daa i den østligste delen av
planområdet er avsatt til formålet 5100 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.
(LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og går dstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag).
Kommunen har her gjort den vurdering at tiltaket ikke utløser krav om konsekvens utredning ifølge Forskrift om konsekvensutredning med følgende begrunnelse:
1. Den planlagte skolebygningen skal plasseres på et område som er avsatt til
utbyggingsformål i overordnet plan og vil bli langt mindre enn de 15.000 m2 som
utløser utredningsplikt ifølge pkt. 24 i vedlegg I i KU-forskriften
2. Det aktuelle tilleggsarealet innen LNFR-formålet er av kommunens landbruksleder
vurdert slik at det kan inngå i planområdet såfremt det ikke berører dyrka arealer
lenger øst.
I følge kartleggingen av friluftsarealer i Nordland er området langt Neverdalselva vurdert
som et viktig friluftsområde. Vi ber kommunen se til at utbyggingen av skolen ikke
begrenser allmennhetens adgang til å bruke dette friluftsområdet.
Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken, men ble lastet ned fra kommunens
hjemmesider. Vi ber om at slikt referat legges ved så tidlig som mulig i framtidige saker, da
dette gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene.
Digital plandialog
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen
kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både
planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt
plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og
gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte
seg av tjenesten. Send planforslag med sosi -koder til plannordland@kartverket.no.

Kulturminnefaglig
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Arkitekt Even Aursand
Postboks 75
8001 BODØ

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region nord

Jørn Ø Olsen / 75552849

1 6/1 41 459 - 7

Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Deres referanse :

Vår dato :
01 .07.201 9

for Neverdal EnSpire

skole i Meløy kommune
Statens vegvesen viser til deres brev datert 1 2.06.201 9.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan
Statlige planretningslinjer

(NTP),

for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjon ale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen.

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen

og som statlig fagmyndighet

med sektoransvar

innenfor vegtransport.
Planområdet ligger i Neverdal og er avgrenset av Neverdalselva, fylkesveg 1 7 og en del av
Angelbakken. Hensikten med planarbeide t er å legge til rette for bygging av privat skole i
øst, med tilhørende atkomst, parkering og lekeplass. I vest og nord nærmest fv . 1 7
planlegges arealer til næringsformål.
Vårt innspill:
Reguleringsplanen Rv.1 7 Neverdal - Selstad ble vedtatt i 201 3 , men fylkesvegen er ennå ikke
utbygd etter gjeldende plan. Planarbeidet må ta hensyn til reguleringsplanen

for fv. 1 7 og

ikke være i stri d med den vedtatte reguleringsplanen.
Atkomster til og fra planområdet må legges til den kommunale vegen Angelbakken. Det bør
vurderes separate atkomster til de to reguleringsformålene.
Planen bør spesielt legge til rette for trafikksikker

bringing og henting av skolebarn , enten

det er til fots eller med bil og buss.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region nord

firmapost - nord@vegvesen.no

Postboks 1403
8002 BODØ

Kontoradresse

Fakturaadresse

Jernbaneveien 69

Statens vegvesen

8012 BODØ

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Gangareal og parkeringsareal bør avklares i reguleringsplanen

slik at konfliktpunkt

er blir

minimalisert.
Plangrensen kan legges mot plangrensen for fylkesvegplanen.
Vi ber om at reguleringsplanen

sendes til Statens vegvesen for gjennomgang før den sendes

på offentlig høring, siden denne planen grenser opp til reguleringsplanen
Plan og forvaltning,

for fylkesveg 1 7.

vegavdeling Nordland

Med hilsen

John Alvin Mardal
seksjons leder

Jørn Ø Olsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Meløy kommune, Gammelveien 5, 81 50 ØRNES

Vår dato:

Vår ref:

05.08.201 9

201 9/4036

Deres dato:

Deres ref:

12.06.201 9
Saksbehandler, innvalgstelefon

Arkitekt Even Aursand AS

Ole Christian Skogstad ,

Innspill - Oppstart av arbeid med reguleringsplan for Neverdal EnSpire 49/21 0 og 49/1 - Meløy
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart oversendt 12.06.1 9.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for allmennyttig formål for å kunne bygge privat skole
inklusiv adkomst, parkeringsareal, lekeplass etc.
Fylkesmannens innspill
Det aktuelle arealet er i kommunedelplanen avsatt som kombinasjonsformål for bolig, forretning og
kontor. Planen åpner ikke for offentlig eller privat tjenesteyting her, og reguleringsplanen må
således ansees å være i strid med overordnet plan.
Barn og unge
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal i henhold til plan- og bygningslovens
formålsbestemmelse ivaretas i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen gir kommunen grunnlag for en planleggingsprosess som sikrer at
hensynet til barn og unge blir synliggjort og ivaretatt. Retningslinjene stiller bl.a. krav når det gjelder
den kommunale planleggingsprosessen og fysisk utforming.
Kommunen skal i henhold til de rikspolitiske retningslinjene pkt. 4 a vurdere konsekvenser for barn
og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Dette for å få en bedre
saksfremstilling og bringe barne- og ungdomsspørsmål inn i den politiske diskusjonen og øke
bevisstheten om barn og unges situasjon. Et godt beslutningsgrunnlag er avhengig av at
konsekvensene for både mindre barn og unge blir belyst. Vurdering av planforslaget konsekvenser
for barn og unge, både når det gjelder trafikkstøy, atkomst og tilgang til utearealer må foretas.
Miljø- og naturverdier
Den avsatte kantsonen langs Neverdalselva gjennom LNFR-formålet i kommunedelplanen må
ansees som et minimum. Det kan i reguleringsplanen med fordel avsettes en større bredde på
vegetasjonsbelte mot elva.

E-postadresse:
fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Statens Hus
Moloveien 10

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no
Org.nr. 974 764 687

Støy
En fremtidig skole vil potensielt kunne bli liggende nær Fv17. Skoler er i T-1442/2016 Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging definert som bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. For
skoler og barnehager bør man først og fremst legge vekt på et tilfredsstillende støynivå i brukstiden.
For denne type bygninger bør som hovedregel hele utearealet som brukes til lek/aktivitet
tilfredsstille støygrensene. Av Miljødirektoratets veileder M-128 til støyretningslinjen fremgår det at
«Grunnskoler og barnehager bør ikke etableres i rød støysone,heller ikke i avvikssoner».
For å kunne ta stilling til planen er det nødvendig at det utarbeides støyberegninger og utarbeides
støysonekart. Det bør oppstilles rekkefølgebestemmelser som sikrer nødvendige tiltak dersom det
skulle viser seg å være behov for dette.
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- og bygningslovens § 4-3 plikt til gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalyse (ROS).
Digitaliserte plankart
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no . På denne måten vil
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre
kvalitetssikring for bedre arealplaner» ).
Samordning av statlige innsigelser i Nordland
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn.
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog.

Med hilsen
Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Meløy kommune
Nordland fylkeskommune

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering av Neverdal
EnSpire på Angelbakken næring- og skoleområdepå GBnr 49/202mfl. Meløy kommune
Vi viser til varselom oppstartdatert12.06.2019.
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE) er nasjonalsektormyndighetmedinnsigelseskompetanse
innenfor saksområdene
flom-, erosjon- og skredfare,allmenneinteresserknyttet til vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordannasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen dissesaksområdene
skal tashensyntil
ved utarbeidingav arealplaneretterplan- og bygningsloven.Forslagstillerhar ansvarfor at disse
interesseneblir vurderti planarbeidet.
Flom, erosjon, skredog overvann
Deler av planområdetligger innenfor aktsomhetsområde
for flom, jfr. NVE Atlas. Tiltakshaverv/ Kjersi
Valøy Gjøvikenog konsulenthar alleredeværti kontaktmedNVE om dette,det er bra. God
arealplanlegginger det viktigste virkemiddeletfor å forebyggeskaderfra flom, erosjonog skred.Planog bygningslovenog byggtekniskforskrift (TEK17) settertydeligekrav til sikkerhetmot flom, erosjon
og skredved planleggingog utbygging.På reguleringsplannivåvil det ofte værebehovfor en detaljert
fagkyndigutredningav faren.Hensyntil klimaendringerskal ogsåvurderes.
Hensynettil flom må ogsåseesi sammenheng
medlokal overvannshåndtering.Økt gradav utbyggingi
nedbørfeltetgir økt andeltetteflater. Dette bidrar til raskereavrenningog krappereflomtopper
nedstrøms.Dersomvassdragetikke har kapasitettil å ta imot denneøkteavrenningen,må det planlegges
medtilstrekkelige fordrøyningstiltaki nedbørfeltetsomkompensererøkningen.Dette må gjørestidlig i
planprosessen
slik at det blir sattav tilstrekkelig arealtil tiltakene.Seellers informasjonom overvannpå
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er storeallmenneinteresserknyttet til vassdragog grunnvann.Tiltak somkan medføreskadereller
ulemperfor allmenneinteresser,kan utløsekonsesjonspliktettervannressurslov
en. Hvis det er behovfor
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering
av vassdragstiltaki planen,såber vi om at dettekommerklart
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

frem av oversendelsesbrev.
NVE kan avgjøreat reguleringsplankan erstattekonsesjon,dersom
vassdragsinteressene
er godt nok ivaretatti planen.
Energianlegg
Et velfungerendesystemfor produksjonog overføringav energier avgjørendefor samfunnet.Planenmå
derfor ta hensyntil anleggsom er planlagteller har konsesjonetterenergi- og vassdragslovgivnin
gen.
Hvis planenkommeri berøringmedenergiinteresser,
bør berørteenergiselskapinvolverestidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgendeveiledere og verktøy:
NVEs karttjenesterviser informasjonom f lom- og skredfare,vassdragog energianlegg.
NVEs veileder2/2017Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnenNVEs saksområderi
arealplanleggingbeskriverhvordaninteressenebør ivaretasi planen,slik at en unngår
innsigelse.
NVEs retningslinje2/2011Flaum- og skredfarei arealplanarbeskriverhvilke flom- og
skredprosessersom kan utgjørefare, og hvordandissefarenebør utredesog innarbeidesi
planen.
NVEs sjekklistefor reguleringsplaner et nyttig verktøy,for å sikre at alle relevantesaksområder
er vurdertog godt nok dokumentert.
www.miljokommune.nogir nyttige tips om overvannshå
ndteringi arealplanlegging.
For vurderingav overvannkan ogsåfølgendepublikasjonerfra Norsk Vann væreaktuelle.
Norsk VannsveilederA162 – «Veiledningi klimatilpassetovervannshåndtering»
og Norsk
VannsrapportB22 - «Vannog avløpi arealplanlegging og byggesaksbehandling»
,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va
-bokhandelen
.
Flere nyttige veiledereog verktøyfinnes på www.nve.no/arealplan
.
DersomplanenberørerNVEs saksområder,skal NVE ha tilsendt planenved offentlig ettersyn.
NVE leggertil grunnat kommunenvurdererom planenivaretarnasjonaleog vesentligeregionale
interesser.I plandokumentene
må det gå tydelig fram hvordande ulike interesseneer vurdertog
innarbeideti planen.Alle relevantefagutredningerinnenNVEs saksområdermå værevedlagt.Vi ber
om at alle plandokumentersendeselektronisktil rn@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelsertil reguleringsplanerder det besom faglig bistandtil
konkreteproblemstillinger.Dette fremgårav brev til kommunene29.09.2017om NVEs bistandog
verktøyi arealplanleggingen
. Vi ber derfor om at det skrivestydelig i oversendelsesbrevet
til NVE hva
en eventueltønskerkonkretbistandtil i den enkeltesaken.
Ta gjernekontaktpå e-posteller telefon ved konkretespørsmålom NVEs saksområder.
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Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
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Uttalelse- Varsel om oppstartplanarbeid- detaljreguleringsplan
NeverdalEn Spire,Angelbakken,Meløy kommune.
Jf. tilsendtvarsel12.6.19.Helse- og miljøtilsyn Salten(HMTS)knytter kommentarertil varselom oppstart
planarbeidetteraktuelthjemmelsgrunnlag:
- Lov 24.6.2011nr.29 om folkehelsearbeid
- Forskrift 25.4.2003om miljørettethelsevern.
- Forskrift 1.12.1995nr.928om miljørettethelseverni barnehagerog skoler mv
M eløy kommunehar delegerttil HMTS myndigheteninnenfor miljørettethelsevernetterlov 24.6.2011nr.29
om folkehelsearbeid§ 9. Vurderinggjørespå bakgrunnav dette,i samrådmedkommuneoverlegen
som også
har vedtaksmyndighet
i hastesaker.
Helsemyndighe
ten skal ivaretahelsehensyni forhold til utbyggingog friarealer,trafikksikkerhet
(ulykkesforebygging),støy og livskvalitet generelt.Med formål ”å fremmefolkehelseog bidra til gode
miljømessigeforhold samtsikre befolkningenmot faktorer, blant annet fysiske,kjemiske,biologiskeog
sosialemiljøfaktorer somkan ha negativvirkning på helsen”.Overordnetkrav er at virksomheterog
eiendommerskal planlegges,bygges,tilrettelegges,drivesog avvikles på en helsemessigtilfredsstillende
måte,slik at de ikke medførerfare for helseskadeeller helsemessig
ulempe.
Helsemessige
ulempersom virksomheten/eiendommen
kan påføreomgivelseneskal vurderes.Hvis
virksomheter/eiendommen
har adgangfor allmennheten,eller benyttesav mangemennesker,eller hvor
menneskeroppholdersegover lengreperioder,skal ogsåhelsemessige
forhold i virksomhetenvurderes.
Uttalelse
- Skolenskal godkjennesetterforskrift om miljørettethelseverni barnehagerog skoler mv. Søknad
om plangodkjenningforutsettesforelagt HMTS i god tid innenskolenetableres.
- Det forutsettesi denforbindelseat planområdettilpassesde særskiltekrav somfølger etter
hjemmelsgrunnlaget(arealkrav,sikkerhet,mv.).
- Støy i anleggs– og driftsfasenforutsetteshåndterti samsvarmedstøyretningslinjeT-1442. For
bygge- og anleggsfasen
bør egentiltaksplanutarbeidesfor hvordanfarer og ulemper
håndteres(transport,
støy,støv, avbøting).

Etter fullmakt
Kurt Stien
Rådgiver
Dokumenteter elektroniskgodkjentog kreverikke signatur
K opi til: Meløy kommune– plan avd, kommuneoverlege

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø
Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504 907 www.hmts.no
Saksbehandler e-post: ks@hmts.no
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Saksbehandler:
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Frank Holdal
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Gnr. 90/1 - Dispensasjon fra kommunenes arealdel - Etablering av
ny hytte ved Øvre Navervatn
Rådmannens innstilling
1. Glomfjord Jeger og Fiskeforening, Postboks 3, 8161 Glomfjord har søkt om dispensasjon
for fradeling av tomt til oppføring av ny foreningshytte ved Øvre Navervatn. Hytten er
planlagt oppført på eiendommen gnr. 90 bnr. 1. Hytta skal være erstatning for tapt
hytte ved Holmvatn som de mistet under kraftutbyggingen på 90 tallet.
2. Søknaden gjelder dispensasjon for bygge og delingsforbud innenfor område avsatt som
landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR) sone 1.
3. Planutvalget vurderer at hensynene som kommuneplanens arealdel skal ivareta blir
vesentlig tilsidesatt, se plan- og bygningslovens § 19-2. Fordelene ved å gi dispensasjon
er ikke klart større enn ulempene, slik plan- og bygningslovens § 19-2 krever.
Fylkesmannen og Saltfjellet reinbeitedistrikts sin negative uttalelse i saken skal bli
vektlagt.
4. Etter en samlet vurdering er konklusjonen at lovens vilkår ikke er oppfylt, og at
kommunen ikke kan gi dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av ny
foreningshytte
5. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår planutvalget søknad om
dispensasjon for fradeling av hyttetomt for oppføring av ny foreningshytte ved Øvre
Navervatn, på eiendommen gnr. 90 bnr. 1.

Historikk

Saken ble lagt frem for plan- og kommunalteknikk i møte den 31. mai 2018. Utvalg for plankommunalteknikk besluttet i dette møte å utsette saken inntil befaring i omsøkte området
var gjennomført.
Planlagt befaring den 29. august 2018 måtte avlyses med bakgrunn i den tragiske flyulykken
dagen før den avtalte befaringen, der to personer omkom. En av de omkomne var
reindriftsutøver og nær slektning av den som skulle delta fra reindriftsnæringen på denne
befaringen. Det ble etter dette vanskelig å få gjennomført befaring i 2018 pågrunn av vær
og snøforhold.
Ny dato for befaring ble fastsatt til 24 mai 2019. Disse deltok i befaringen:







Per Olof Oskald – Saltfjellet reinbeitedistrikt
Per Thomas Kuhmunen - Saltfjellet reinbeitedistrikt
Eli Forthun – Landbruksleder Meløy Kommune
Christian Bruun Jensen – Fylkesmannen
Leif Kristiansen – Glomfjord JFF
Tor-Anton Andersen – Glomfjord JFF

Ingen av medlemmene i utvalg fra plan- og kommunalteknikk deltok på befaringen.
Jeg vedlegger rapport fra denne befaringen ført i pennen av Glomfjord Jeger- og
Fiskeforening ved Leif Kristiansen.
Av notat fremgår det at Glomfjord JFF vil ta opp denne saken på styremøte i løpet av juni
måned.
Den 17. september 2019 mottar kommunen brev fra GJFF der de foreslår dette:
Hytteplassering opprettholdes som før. Motforestillingene fra reindriftsutøverene er ikke
hytta i seg selv, men den menneskelige aktiviten i området rundt hytten.
Glomfjord JFF foreslår derfor å stenge hytten for utleie med 3 dagers varsel i de perioder
samene skal drive rein forbi hytten.
Med denne nye løsningen ble saken sendt ut på høring til Fylkesmannen og Saltfjellet
reinbeitedistrikt med høringsfrist 31. oktober 2019.
Kommunen mottar den 28 oktober merknader Saltfjellet reinbeitedistrikt på løsningen som
Glomfjord JFF foreslår. De skriver:
Det ble dessverre ikke laget noe felles befaringsnotat/møtereferat som er godkjent fra
begge parter. Noe som absolutt skulle vert gjort da det ser ut for at Jeger og fisk sine
representanter ikke har forstått vår bruk av området og viktigheten av frie trekk og
flyttleier.
De skriver videre at den menneskelige aktiviteten på Glomfjellet har økt de siste årene etter
at Lahko nasjonalpark ble opprettet, noe som medfører at reinen ikke får den beiteroen som
de trenger, i et område som tidligere var kjerneområde for rein.

De skriver:
Derfor ser vi nå at for reinen sin del så er disse utkantene av nasjonalparken og områder
utenfor nå enda mer brukt og er i dag veldig viktige trivselsområder for rein hvor de får
beitero.
De opplyser at deres tilrådning ved befaringen var at Glomfjord JFF skulle undersøke
mulighetene for heller å bygge ut eksisterende hytter eller en ny hytte ved siden av
eksiterende hytter på Glomfjellet. Hvis dette ikke lot seg gjennomføre av nasjonalparkstyret
så kunne de se på mulighetene for plassering en ny hytte ved siden av Hillestadhytta (det
skal her bemerkes at i dette området er det en annen grunneier, grunneier her er Statkraft
Energi AS.) eller Jacobsenhytta.
Det er ikke mottatt kommentarer fra Fylkesmannen på forslaget til løsning fra Glomfjord
JFF.
Saken legges frem for planutvalget uten noen ny innstilling i saken.

Bakgrunn
Rådmannen la frem denne innstillingen til plan- og kommunalteknikk til møte den 31. mai
2018

6. Glomfjord Jeger og Fiskeforening, Postboks 3, 8161 Glomfjord har søkt om dispensasjon
for fradeling av tomt til oppføring av ny foreningshytte ved Øvre Navervatn. Hytten er
planlagt oppført på eiendommen gnr. 90 bnr. 1. Hytta skal være erstatning for tapt
hytte ved Holmvatn som de mistet under kraftutbyggingen på 90 tallet.
7. Søknaden gjelder dispensasjon for bygge og delingsforbud innenfor område avsatt som
landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR) sone 1.
8. Planutvalget vurderer at hensynene som kommuneplanens arealdel skal ivareta blir
vesentlig tilsidesatt, se plan- og bygningslovens § 19-2. Fordelene ved å gi dispensasjon
er ikke klart større enn ulempene, slik plan- og bygningslovens § 19-2 krever.
Fylkesmannen og Saltfjellet reinbeitedistrikts sin negative uttalelse i saken skal bli
vektlagt.
9. Etter en samlet vurdering er konklusjonen at lovens vilkår ikke er oppfylt, og at
kommunen ikke kan gi dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av ny
foreningshytte

10. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår planutvalget søknad om
dispensasjon for fradeling av hyttetomt for oppføring av ny foreningshytte ved Øvre
Navervatn, på eiendommen gnr. 90 bnr. 1.

Oppsummering
Rådmannen er av den oppfatning at her vil ulempene med å gi dispensasjon være større enn
fordelene med å innvilge søknaden. Rådmannen vil henstille GJFF om å vurdere andre og bedre
alternativer for plassering av den nye hytten uten at noen av landbruks-, natur-, frilufts- eller
reindriftsinteressene blir skadelidende.

Bakgrunn
Glomfjord Jeger og Fiskeforening (heretter kalt GJFF) har søkt om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningslovens § 19-1. Søknaden gjelder fradeling av
tomt og bygging av ny hytte gnr. 90 bnr. 1 ved Øvre Navervatn på Glomfjellet. Den planlagte
hytten er tenkt plassert sørvest for Øvre Navervatn, cirka 600 meter over havet.

Oversiktskart med planlagt plassering av ny hytte til GJFF

Saksutredning
Lovverk og bestemmelser
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk i kommunen og er ved
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, se planog bygningslovens § 11-6. Kommunestyret vedtok gjeldende kommuneplan den 19.12.2013 i
sak 115/13.

Kommuneplanens bestemmelse 2.1 a) tillater ikke fradeling eller spredt bolig-, nærings-eller
fritidsbebyggelse innenfor områder avsatt til LNFR-1 (landbruk-, natur- og friluftsliv samt
reindrift sone 1).
I enkelte tilfeller gir plan- og bygningslovens § 19-1 anledning til å dispensere fra gjeldende
bestemmelser og forskrifter. Det må foreligge en begrunnet søknad, og i lovens § 19-2 heter
det at «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering»
Beskrivelse av tiltaket
Omsøkte område ligger på gnr. 90/1, ved Øvre Navervatn, cirka 500 meter vest for Lahko
nasjonalpark. Eiendommen er eid av staten, i matrikkelen står Statskog SF oppført som tinglyst
hjèmmelsinnehaver. Eiendommen omfatter hele Glomfjellet, bortsett fra de områder som er
eid av Statkraft Energi AS. GJFF opplyser i søknaden at Statskog er positiv til å inngå avtale om
festekontrakt på tomt til den planlagte hytten.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformålet LNFR-1 (landbruk-, natur- og
friluftsliv samt reindrift sone 1).
GJFF opplyser i søknaden at de hadde hytte ved Holmvatn. Denne mistet de i forbindelse med
kraftutbyggingen. De har stor etterspørsel etter hytter fra medlemmene sine og alle får ikke
mulighet å leie det de har av hytter på Glomfjellet. En ny hytte på Glomfjellet vil være et viktig
bidrag til prosjekt «Bolyst Meløy» og på satsingen Meløy kommune gjør innenfor reiseliv.
Høring
Saken ble sendt ut på høring 5. april 2018. Høringsfrist var satt til 5 mai 2018. Nordland
fylkeskommune, Fylkesmannen, Sametinget og Saltfjellet reinbeitedistrikt har hatt saken til
høring.
Nordland fylkeskommune skriver i svarbrev datert 11 april 2018 at tiltaket er sjekket opp mot
deres arkiver og så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente verneverdige
kulturminner.
Fylkesmannen i Nordland skriver i sitt svarbrev datert 4. mai 2018:
Av hensyn til reindriftsinteressene fraråder Fylkesmannen at kommunen gir dispensasjon som
omsøkt. Vi vil vurdere å påklage vedtaket dersom kommunen vedtar å innvilge dispensasjonen.
Fylkesmannen begrunner dette med at området er et viktig friluftsområde som har høy
bruksfrekvens og god tilgjengelighet.
Området er viktig i forhold til reindriften, området brukes som flytt- og trekklei, og at dette er
eneste mulige passasje i området på grunn av ulendt terreng vest og øst for området. De
vurderer det slik at omsøkt plassering av ny hytte vil være til hinder for bruk av flyttleia.
De vurderer det også som uheldig for utnyttelsen av reinbeitene i området dersom det åpnes
for hytte med tilhørende menneskelig aktivitet som omsøkt.
Fylkesmannen fraråder at kommunen gir dispensasjon og begrunner dette med ordvalget i pbl.
§ 19-2 innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Dispensasjon i
dette tilfelle vurderes å vesentlig tilsidesette de
reindriftsfaglige hensynene som ligger bak LNFR-formålet. Dispensasjon kan etter dette følgelig
ikke innvilges, jf. pbl. § 19-2.
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Leder Per Ole Oskal skriver i sitt svarbrev datert 5. mai at de ikke
er positiv til at det settes opp hytte ved Øvre Navervatn.

Dette er den eneste flytte/ trekkvei for rein på tur nord eller sørover mellom Ruffen og Fykan
elva, før vattnan fryser. Det er meget viktig at det ikke blir bygd ut mere på den smale
passasjen.

Vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 lyder:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».
Søknaden ble drøftet i det interne saksbehandlerforumet den 14 mars 2018. Det ble på dette
møte opplyst fra:
Landbruk:
Parsellen ligger i god avstand til kalvings- og sankeområdet til reindriften og tiltaket antas å
ikke medføre vesentlige ulemper.
Plan:
Øvre Navervatn er et regulert vann, området har flere private hytter spredt rundt vannet og
flere naust. Glomfjellet har generelt stor tetthet av utleiehytter.
Natur/miljø/friluftsliv:
Utleiehytte i regi av GJFF vil være tilgjengelig for allmennheten og slik sett være positivt for
friluftslivet. Hytten vil ikke komme i berøring/nært etablerte turløyper og vil dermed ikke
medføre sjenanse for friluftslivet.
GJFF har oppgitt disse grunnene for at kommunen bør gi dispensasjon.


Etterspørselen etter våre hytter på Glomfjellet/Lahko nasjonalpark er svært stor.



Glomfjord Jeger og Fisk mistet ei av sine hytter ved Holmvatn med etablering av
Holmvassdammen.



Hytta vil være tilgjengelig for alle



Lokaliseringen av denne hytta vil gjøre denne lett tilgjengelig for barnefamilier.



Grunneier har stilt seg positiv til tiltaket

GJFF har pr. i dag disse hyttene:
1. Sundvann – oppsatt i 1964, hytta er cirka 50 m2
2. Ruffehytta – oppsatt i 1958, renovert i 1991. 22 m2
3. Torsbu
4. Svalvann – 1934 – erstattet med Saltdalshytte i 1996.
5. Gåsvann – 2001 areal 41 m2
6. Fiskvann
I tillegg har Gildeskål JFF flere utleiehytter i fjellområdet, slik at tilbudet av utleiehytter er svært
bra.
I plan- og bygningsloven § 19-2 går det frem at for å innvilge dispensasjon så må fordelene med
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.
Fylkesmannen og reindriftsnæringa har kommet med uttalelser der de fraråder kommune å gi
dispensasjon utfra forhold som går på reindrifta som utøves i dette området.
I veileder til behandling av dispensasjonssaker står dette:

Det at et offentlig organ gir en uttalelse i negativ eller positiv retning innebærer imidlertid
Ikke automatisk at dispensasjonssøknaden må avslås eller godkjennes, men uttalelsen
skal tillegges særlig vekt ved kommunens dispensasjonsbehandling.

Adelheid Buschmann Kristiansen
rådmann

Vedlegg
Søknad fra Glomfjord Jeger og Fiskeforening
Uttalelse fra Statskog
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland
Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune
Høringsuttalelse fra Saltfjellet reinbeitedistrikt
Notat fra befaring den 24. mai 2019 fra Glomfjord JFF
Oppdatert dispensasjonssøknad fra Glomfjord JFF
Merknader fra Saltfjellet reinbeitedistrikt til ny løsning foreslått av Glomfjord JFF

Hei
Kan dere arkivere henvendelsen og sende den videre til Frank Holdal som saksbehandler.
Mvh
Merethe Skille
Leder Plan og kommunalteknisk
Meløy kommune
Videresendt melding:
Fra: "Leif Kristian Kristiansen" <leif.kristiansen@yara.com>
Til: "Merethe Skille" <Merethe.Skille@meloy.kommune.no>
Kopi: "Post Mottak" <Postmottak@meloy.kommune.no>
Emne: Søknad om byggetillatelse ved Øvre Navervann, Meløy Kommune
Hei:
Styret i Glomfjord JFF har fått mandat fra årsmøte i foreningen til å undersøke muligheten for å få etablert en ny
hytte ved Øvre Navervann.
Bakgrunnen for dette ønsket er todelt:
1. Etterspørselen etter våre hytter inne på Glomfjellet er svært stor, og vi kan IKKE tilby alle våre medlemmer som ønsker å bruke
Glomfjellet hytte ila sesongen.
2. Ved etablering av ny dam for Storglomvann + etablering av Holmvassdammen mistet Glomfjord JFF sin hytte og naust inne ved
Holmvannet.
Vi ser jo disse 2 argumentene i sammenheng og mener foreningen med dette burde kunne få gehør for å få etablert en ny hytte på
Glomfjellet.
I og med at Lahko Nasjonalpark er etablert må jo en slik ny hytte etableres utenfor denne.
GJFF mener at det bør kunne etableres ytterligere en hytte til ved Øvre Navervann som jo er et regulert vann.

Har vedlagt mailutveklsing med grunneier som er Statskog, der de er positive til at vi kan få etablere en hytte ved Øvre Navervann,
Se vedlegg:
Det er jo da med stor tilfredshet at vi med dette ser at grunneier Statskog har svart positivt på vår henvendelse.
Vi ber nå om en uttalelse fra Meløy Kommune hvordan vi mest hensiktsmessig tar saken videre.
Vi ønsker i utgangspunktet å sette opp en hytte samt et uthus på anvist tomt ved Øvre Navervann.
Like ved demning Øvre Navervann har Glomfjord JFF allerede etablert et naust, dette vil blir rehabilitert dersom vi får byggetillatelse til en
ny hytte.
I og med at Glomfjord JFF «mistet» etablert hytte ved Storglomfjordutbygginga (Holmvannshytta), mener vi dette må være god nok
årsak/begrunnelse
for å kunne gi oss evt. dispensasjon for å bygge denne hytta ved Øvre Navervann.
Ved å bruke denne bakgrunnen som begrunnelse unngår en eventuell problemstilling hvorvidt det å gi Glomfjord JFF tillatelse til en slik
erstatningshytte
skal kunne danne presedens for eventuelle øvrige søknader fra andre interesserte om å få sette opp hytte ved Øvre Glomvann.
Imøteser et positivt svar på vår henvendelse, samt nødvendige søknadskjema fra Meløy Kommune for å bringe saken videre.

Mvh

Leif Kristiansen
Glomfjord JFF, leder
Mob. +47 41 45 88 27
e-mail: leif.kristiansen@yara.com
NOTICE: This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain confidential or
privileged information. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in or attached to this message is STRICTLY
PROHIBITED. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached
documents. Thank you.

Saksb.: Magne Haukås (reindrift)
Ole Christian Skogstad (miljø og friluftsliv)
e-post: fmnomas@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 16 47
Vår ref: 2018/2205
Deres ref:
Vår dato: 04.05.2018
Deres dato:
Arkivkode: 421.3

Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av hytte
- 90/1 - Øvre Navervatn - Meløy
Fylkesmannen viser til oversendelse av søknad om dispensasjon datert 05.04.2018.
FYLKESMANNENS KONKLUSJON
Av hensyn til reindriftsinteressene fraråder Fylkesmannen at kommunen gir dispensasjon
som omsøkt. Vi vil vurdere å påklage vedtaket dersom kommunen vedtar å innvilge
dispensasjonen.
SAKENS BAKGRUNN
Glomfjord Jeger og Fiskeforening har søkt om dispensasjon for etablering av en ny
foreningshytte ved Øvre Navervatn. Søknaden begrunnes blant annet med at etterspørselen
etter foreningens øvrige hytter på Glomfjellet/Lahko nasjonalpark er svært stor og at
foreningen mistet en av sine hytter i forbindelse med etablering av Homvassdammen og at
ny hytte vil gjøres tilgjengelig for allmennheten. Området der hytta er søkt oppført er i
kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR) sone 1.
FYLKESMANNENS VURDERING
Planfaglige forhold
Tiltaksområdet er i kommunedelplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde samt
reindrift (LNFR). Det følger av dette at tiltaket betinger dispensasjon fra kommuneplanens
arealformål.
Dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 tar utgangspunkt i at dispensasjon ikke kan gis
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.
Friluftsliv
Foreningshytta vil bli liggende i et større turområde på Glomfjellet, jf. FK00000729. Dette er
et viktig friluftsområde som har høy bruksfrekvens og god tilgjengelighet.

Besøksadresse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 1405
8002 Bodø

Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland
Organisasjonsnr.: 974 764 687

Reindrift
Tiltaksområdet er en del av Saltfjellet reinbeitedistrikt. Reindriftslovens § 19 fastslår at
reindrifta har beiterett i fjellet og annen utmarksstrekning, og beiteretten gjelder hele året.
På reindriftas arealbrukskart er området avmerket med flere årstidsbeiter, deriblant vårbeiter
og kalvingsland. Det er ikke markert flytt- eller trekklei på reindriftas arealbrukskart, men det
er markert trekklei nord-sør mot Øvre og Nedre Navarvaten. Ut fra topografiske kart, er det
tydelig at den naturlige traséen for rein på trekk eller ved flytting går mellom Øvre og Nedre
Navarvatnet.

Figur 1 Bratthetskart der de oransje-røde feltene viser helning i terrenget på mellom 35 og 90 grader. De
blå pilene indikerer hvor det er naturlig å flytte med rein i området, og den røde sirkelen indikerer omsøkt
plassering av ny hytte.

Fylkesmannen har vært i kontakt med Saltfjellet reinbeitedistrikt som bekrefter at området
brukes som flytt- og trekklei, og at dette er eneste mulige passasje i området på grunn av
ulendt terreng vest og øst for området.
Flyttleier har et særlig vern etter lov om reindrift § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som
hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon
som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. Også tiltak og
aktivitet i nærheten av flyttleia kan være til hinder for flytting av rein. For eksempel vil
menneskelig aktivitet og/ eller hunder i tilknytning til ei foreningshytte forsterke forstyrrelsene.
Vi vurderer det slik at omsøkt plassering av ny hytte vil være til hinder for bruk av flyttleia.
Vi vurderer det også som uheldig for utnyttelsen av reinbeitene i området dersom det åpnes
for hytte med tilhørende menneskelig aktivitet som omsøkt.
Av hensyn til reindriftsinteressene fraråder Fylkesmannen at kommunen gir dispensasjon
som omsøkt. Ordvalget i pbl. § 19-2 innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke. Dispensasjon i dette tilfelle vurderes å vesentlig tilsidesette de

reindriftsfaglige hensynene som ligger bak LNFR-formålet. Dispensasjon kan etter dette
følgelig ikke innvilges, jf. pbl. § 19-2.
ORIENTERING OM VEDTAK
Vi ber om å bli orientert om vedtaket i saken. Som rettighetshaver med klagerett ber vi også
om at Saltfjellet reinbeitedistrikt orienteres om vedtaket.

Med hilsen
Ing-Lill Pavall (e.f.)
underdirektør

Magne Haukås
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Nordland fylkeskommune
Saltfjellet reinbeitedistrikt
Glomfjord jeger- og fiskerforening

Saltfjellet reinbeitedistrikt
V/ Leder Per Ole Oskal
Lønsdal 8255 Røkland

Sundsfjord 05.05.2018

Meløy kommune
Plan og kommunalteknikk
Gammelveien 5
8150 Ørnes
postmottak@melloy.kommune.no

Høring- Gnr. 90/1 Dispensasjon fra Kommunens arealdel- Etablering av ny hytte ved Øvre
Navarvatn
Viser til deres ref 18/291 18/6577.

Saltfjellet rbd har behandlet saken og er ikke positiv til at det skal settes opp hytte ved
utløpet fra Øvre Navarvaten.
Dette er den eneste flytte/ trekkvei for rein på tur nord eller sørover mellom Ruffen og
Fykan elva, før vattnan fryser. Det er meget viktig at det ikke blir bygd ut mere på den smale
passasjen.

Vedtak: Saltfjellet er skeptisk til utvidelse av dyrket areal og redusering av naturlig
reinbeiteareal.
Det må utredes bedre om det finnes andre områder(brakkmark) som kan dyrkes.
Vi vil gjerne at det gjennomføres befaring før vi kan gi endelig uttalelse.

Med hilsen

Saltfjellet rbd
V/ Per Ole Oskal
Lønsdal
8255 Røkland

Vår dato: 12.06.2019

Deres dato:04.05.2018

Vår ref: Søknad Meløy Kommune

Deres ref: 2018/2205

Meløy Kommune
Att. Frank Holdal
Postboks 1405

Kopi: Fylkesmannen
Salten Reinbeitedistrikt
Glomfjord Grendeutvalg

8002 BODØ

BEFARING 24.5.2019 I TILKNYTNING TIL
DISPENSJASJONSSØKNAD FOR ETABLERING AV HYTTE 90/1
– ØVRE NAVERVATN MELØY
Glomfjord Jeger- og Fiskerforening(GJFF) viser til vår søknad til Meløy Kommune for dispensasjon
for etablering av ny foreningshytte ved Øvre Navervatn i Meløy Kommune.
GJFF registrerer at Fylkesmannen er sterkt i mot denne etableringen begrunnet med hensyn til reinbeiteinteressene i området.
I denne forbindelse ble det fredag 24.5 foretatt en befaring på aktuelt område for etablering av denne hytta.
Med på denne befaringen deltok følgende:







Per Olof Oskald – Salten Reinbeitedistrikt
Per Thomas Kuhmunen - Salten Reinbeitedistrikt/bruker av dette område
Eli Forthun – Meløy Kommune
Christian Bruun Jensen – Fylkesmannen
Leif Kristiansen – Glomfjord JFF
Tor-Anton Andersen – Glomfjord JFF

Det ble tatt seg fram til aktuelt område fra parkeringsplass v/Navnløsvatnet til øvre Naver, ca. 7 km.
Fra samene ble det understreket at etablering i dette området ville bli midt i trekkområdet for reinen
som hentes ned fra Reben; Vakkerdalen og områdene nord-vest for Øvre Naver.
Dette skjer hver høst ifølge samene.
En etablering av hytte der det er omsøkt (se vedlagte kart) ville etter samenes oppfatning forstyrre
flytting av reinen til Storglomvann hver høst. Hytta i seg selv så de ikke som det største problemet,
det var at det ville bli større trafikk av mennesker i dette området som ville forstyrre flyttingen i og
med at det etter deres syn er en trang passasje forbi dette området ned fra Reben og over elva
nedenfor dam Øvre Glomvann.
Det var mere ønskelig sett fra samene at en eventuell ny hytte ble plassert nær ved eksisterende
hytter på Øvre Naver (Hillestad-hytta) evt. på nordsida av Øvre Naver i nærheten av hytta til Petter
Jacobsen.
Representantene fra Glomfjord JFF ba om anledning til å gjennomgå dette med resten styret i GJFF,
men har fortsatt vanskelig å forstå at en slik etablering skal være til stort hinder for forflytting av 60 –
70 reiner hver høst.
Tiden de bruker for å drive reinene forbi aktuelt område vil vel dreie seg om 15 – 20 min. hver høst !

2 av 2

Ber om tilbakemelding fra de øvrige som deltok på befaringen mht. til denne korte oppsummering av
denne befaringen.
Glomfjord JFF vi ta saken opp i styremøte ila juni måned, og komme tilbake til Meløy Kommune
hvordan vi ser på videre behandling av denne dispensasjonssøknaden.
Med hilsen
for Glomfjord Jeger- og Fiskerforening

Vedlegg 1: Kart knyttet til befaring 24.5 – Øvre Navervatn

Postadresse: Glomfjord Jeger- og Fiskerforening
v/Leif Kristiansen, Speiderveien 3
8160 Glomfjord

Bankgiro: 9365.12.14325

Saltfjellet reinbeitedistrikt
Storjord
8255 Røkland

Borkamo 27.10.19

Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Ørnes
Merknader til etablering av hytte ved øvre Navervatn. Gnr90/1.
Viser til: - deres brev av 10.10.19 med ref: 18/291 19/19825 . - befaring den 24.05.19
-telefonsamtale mellom Per Thomas Kuhmunen og Frank Holdal den 25.10.19.
Det ble dessverre ikke laget noe felles befaringsnotat/møtereferat som er godkjent fra
begge parter. Noe som absolutt skulle vert gjort da det ser ut for at Jeger og fisk sine
representanter ikke har forstått vår bruk av området og viktigheten av frie trekk og
flyttleier.
Distriktet forklarte på befaringen vår drift i Glomenområdet og endringer av
terrengbruk som følge av at området ble lagt under vern og opprettet som nasjonalpark.
Det ble etter opprettelsen en enorm økning av menneskelig ferdsel i disse fjellområdene.
Da særlig fra Namnlaushøyda/Storglomvassdammen til og omkring fiskevannene midt i
nasjonalparken og korbelscanyon.
Som følger av den store økningen av menneskelig ferdsel så får ikke reinen lengre den
samme beiteroen i det som tidligere var kjærneområde for rein. Derfor ser vi nå at for
reinen sin del så er disse utkantene av nasjonalparken og områder utenfor nå enda mer
brukt og er i dag veldig viktige trivselsområder for rein hvor de får beitero.
Det ble også forklart og beskrevet hvordan de kuperte terrengformasjonene gjør at det
på visse plasser bare er smale passasjer hvor rein har muligheten til å trekke og bli
flyttet. Passasjen mellom øvre Navervatten og ca.200 meter nedstrøms er smal og ofte
en vanskelig plass å drive rein. Samme er passasjen mellom Navaren og øvre
Navervatten på ca.20 meter. Disse 2 passasjene er sammenhengende når man skal mot
konradvatten.
Grunnen for at man må flytte i disse passasjene ble grundig forklart under befaringen.
Våre tilrådninger under befaringen var at jeger og fisk i første hand skulle ta kontakt
med Nasjonalparkstyret for å etterspøre muligheter for heller å bygge ut eller bygge
ytterligere en ny hytte i tilknyttning til eksisterende hytter inne i nasjonalparken og da
helst rundt fiskevann eller Sundvann. Vi sa også at vi ville gi vår tilsluttning fra rbd. til en
slik løsning.
Hvis det skulle vise seg at en slik løsning absolutt ikke gikk igjennom hos
nasjonalparkstyret, så sa vi at da kan man se på mulighetene for å eventuelt plassere en
slik hytte i tilknytning til Hillestadhytta eller Jacobsenhytta.
Vi kan ikke se av sakspapirene at vår tilrådning er utredet.
Så lenge våre tilrådninger ikke er utredet, så er det ikke aktuelt fra vår side å godkjenne
noen ny hytte på ønskede plassering.

For ordens skyld så vil vi påminne om at det per i dag ikke eksisterer noe som heter
Glomen reinbeitedistrikt. I 1999 ble det foretatt en ny distriktsinndeling i hele Nordland
og Glomen rbd ble da slått i hop med Dunderland/Harrodal rbd som etter det tok navnet
Saltfjellet reinbeitedistrikt.
Med hilsen
Saltfjellet reinbeitedistrikt
v/ Leder Per Guttorm Kuhmunen
Kopi: fylkesmannen i Nordland v/ reindriftsseksjon

From: Holmvik Helene <hhv@statskog.no>
Sent on: Monday, February 19, 2018 1:25:27 PM
Leif Kristian Kristiansen <leif.kristiansen@yara.com>
To:
Subject: SV: Forespørsel etablering av ny hytte ved Øvre Navervatn i Meløy Kommune

Hei.
Statskog er positiv til å inngå festekontrakt på hyttetomt ved Øvre Navervatn med Glomfjord JFF.
Vi vil komme til å stille krav om lik mulighet for alle til å booke hytten ved at den legges ut på Inatur.
Ta kontakt for nærmere avklaringer rundt evt festekontrakt når dere er klar for det.

Med vennlig hilsen
Helene Holmvik

Eiendomsansvarlig region Salten | 90 56 70 38

Fra: Leif Kristian Kristiansen [mailto:leif.kristiansen@yara.com]
Sendt: 1. februar 2018 07:57

Til: Holmvik Helene
Emne: Forespørsel etablering av ny hytte ved Øvre Navervatn i Meløy Kommune

Hei:
Styret i Glomfjord JFF har fått mandat fra årsmøte i foreningen til å undersøke muligheten for å få etablert en ny
hytte ved Øvre Naver.
Bakgrunnen for dette ønsket er todelt:
1. Etterspørselen etter våre hytter inne på Glomfjellet er svært stor, og vi kan IKKE tilby alle våre medlemmer som ønsker å bruke
Glomfjellet hytte ila sesongen.
2. Ved etablering av ny dam for Storglomvann + etablering av Holmvassdammen mistet Glomfjord JFF sin hytte og naust inne ved
Holmvannet.
Vi ser jo disse 2 argumentene i sammenheng og mener foreningen med dette burde kunne få gehør for å få etablert en ny hytte på Glomfjellet.
I og med at Lahko Nasjonalpark er etablert må jo en slik ny hytte etableres utenfor denne.
GJFF mener at det bør kunne etableres ytterligere en hytte til ved Øvre Navervann som jo er et regulert vann.
Som et første ledd i en prosess for å få vurdert/søkt om tillatelse til etablering av en slik hytte ønsker vi tilbakemelding hvordan Statskog SF som
grunneier stiller seg til en slik forespørsel.

Dersom Statskog er villig til etablere et feste for en slik hyttetomt vil vi gå videre mot Meløy Kommune med en søknad for et slikt tiltak.
Vedlagte utklipp fra Norge i Bilder viser området hvor vi kunne tenkt oss å få etablert en hytte som erstatning for Holmvasshytta:

Ber om rask tilbakemelding slik at vi kan få tatt saken videre mot Meløy Kommune.
Mvh

Leif Kristiansen
Glomfjord JFF, leder
Mob. +47 41 45 88 27
e-mail: leif.kristiansen@yara.com
NOTICE: This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying,
distribution or use of any of the information contained in or attached to this message is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this transmission in
error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Thank you.
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Kulturminnefaglig uttalelse - søknadom dispensasjonfor etablering av ny hytte
ved Øvre Navervatn
Fylkeskommunener myndighetfor å ivaretakulturminneri arealplanleggingen,
i henholdtil Lov
om kulturminnerav 1978 og Plan- og bygningslovenav 2008.
Tiltaket er sjekketmot våre arkiver. Så langt en kjennertil, er det ikke i konflik t medkjente
verneverdige kulturminner.Alle kulturminnerer imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden,vil fylkeskommunenderfor vise til tiltakshaversaktsomhets
- og meldeplikt
dersomen undermarkinngrepskulle støtepå fornminner,jf. kulturminnelovens§ 8 andreledd.
Dersomdet underarbeidetskulle oppdagesgamlegjenstander,ansamlingerav trekull eller
unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner,
må Kulturminneri Nordlandunderrettesumiddelbart.Det
forutsettesat nevntepåleggbringesvideretil dem som skal utførearbeidei marken.
Uttalelsengjelderikke samiskekulturminner;det visestil egenuttalelsefra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonslederfor Kulturminner
MartinusHauglid
arkeolog

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Meløy kommune

Gammelveien5

8150

ØRNES

Kopi til :
Sametinget

Àvjovárgeaidnu50

9730

KARASJOK

Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048Bodø

Besøksadresse Moloveien16

Tlf.: 75 65 05 20
E-post:post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Kulturminner i Nordland
Martinus Hauglid
Tlf: 75 65 05 26/ 909 59111

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frank Holdal
19/1068

Arkiv: L83

Gnr 61/31 - Kjøp av tilleggstomt til gnr. 61/36.
Rådmannens innstilling
1.

Gunnar Langfjord, Bergveien 7, 8150 Ørnes, søker om kjøp av et tilleggsareal på cirka
560 m2 fra kommunal eiendom, gnr. 61 bnr. 31.

2.

Søknaden kan ikke innvilges med følgende begrunnelse:

a. Vi ønsker i fremtidige forhandlinger med eier av gnr. 61 bnr. 229. å holde
muligheten åpent for et makebytte for å få på plass et mere trafikksikkert
kryss mellom Åsveien og Idrettsveien.
b. Tomta i selv har en størrelse som muliggjør bygging av en minibolig.
c. Søker har pr. i dag en romslig tomt der det vil være mulig å få realisert
eventuelle fremtidige byggeplaner.

Oppsummering
Rådmannen viser til søknad fra Gunnar Langfjord, Bergveien 7, 8150 Ørnes på kjøp av
tilleggsareal til boligeiendommen gnr. 61 bnr. 36. Søknaden kan ikke innvilges med følgende
begrunnelse:


Vi ønsker i fremtidige forhandlinger med eier av gnr. 61 bnr. 229. å holde muligheten
åpent for et makebytte for å få på plass et mere trafikksikkert kryss mellom Åsveien
og Idrettsveien.



Tomta i selv har en størrelse som muliggjør bygging av en minibolig.



Søker har pr. i dag en romslig tomt der det vil være mulig å få realisert eventuelle
fremtidige byggeplaner.

Bakgrunn
Gunnar Langfjord, Bergveien 7, 8150 Ørnes, søker om kjøp av et tilleggsareal på cirka 560 m2 fra
kommunal eiendom, gnr. 61 bnr. 31.

Oversiktskart

Utsnitt av grunnkart med omsøkte areal markert
Han begrunner søknaden med at siden han flyttet til Bergveien 7 i 1997 har han stelt området
som sitt eget (kjenner ikke til at det er inngått noen avtale om dette)
Kjøpet vil muligens gjøre det lettere med tanke på tilbygg/utvidelse av garasje på eiendommen

Saksutredning

Gunnar Langfjord sin tomt har et areal på 1092 m2. Med tilleggsareal han nå søker om å få
kjøpt, vil tomta få et areal på 1650 m2. (som vil være godt over gjennomsnittsstørrelsen på
boligtomter i regulerte boligfelt)
I kommuneplanbestemmelsene gjelder for eiendommen gnr. 61 bnr. 36 at bebygd areal ikke
skal overstige 30 % av tomtens areal (BYA 30%) noe som innebærer at han kan bebygge opp
til 327.6 m2 på eiendommen han har i dag. I dag har eiendommen bygninger et areal på ca.
190 m2, dvs at han har mulighet til å utvide med inntil 137 m2 på dagens areal, så da vil
erverv av tilleggsarealet ikke være noe argument for å få realisert en utvidelse av dagens
bygninger.

Vurdering
I trafikksikkerhetsplanen handlingsdelen over fysiske tiltak som skal
gjennomføres, står kryss Åsveien/Idrettsveien med 2. prioritet.
Trafikksikkerhetsplanen gjelder fra 2018 til 2020.
Tiltak på endring av kryss Åsveien/Idrettsveien krever at kommunen får
gjennomført grunnavståelse fra eiendommen gnr. 61 bnr. 229.

Kartutsnitt kryss Åsveien - Idrettsveien

Tiltak som foreslås for å gjøre krysset mer trafikksikkert.

Det har vært gjennomført drøftelse med grunneier med målsetting å få på plass en frivillig
grunnavståelse. Vi har foreløpig ikke lykkes med dette. Vi ønsker i fremtidige forhandlinger
med grunneier å holde muligheten åpent for et makebytte mellom Meløy kommune og eier
av gnr. 61 bnr. 229.
Det er med denne bakgrunn ikke ønskelig å selge dette arealet. Det må også bemerkes at
søker pr. i dag har en romslig tomt der det vil være mulig å få realisert eventuelle fremtidige
byggeplaner.
Tomta i selv har en størrelse som muliggjør bygging av en minibolig.

Vedlegg:
Søknad fra Gunnar Langfjord

Adelheid Buschmann Kristiansen
rådmann

Gunnar Langfjord
Postboks 79, Bergveien 7
8151 ØRNES

22.07.19

Meløy Kommune
Eiendomsseksjonen
Ørnes

FORESPØRSEL OM ERVERV AV TILLEGGSAREAL
Mellom min tomt – Bergveien 7 (61/36) og naboen i Idrettsveien 34 (61/229) er det en parsell på ca.
558 kvadratmeter som Meløy Kommune eier.
Jeg forespør herved om Meløy Kommune kunne være interessert i å overdra dette arealet til meg, og
til hvilken pris.
Arealet ønskes ikke overtatt som en separat tomt, men som utvidelse av min eksisterende tomt.
Gjerne med ”forbud om framtidig fradeling” til separat tomt.
Begrunnelsen er kort og godt at jeg siden jeg flyttet hit i 1997 og senere kjøpte, har stelt området
som mitt eget, og har forandret det fra et uframkommelig villnis, til slik det framstår i dag.
Arealutvidelse vil også muligens gjøre det enklere for meg med tanke på tilbygg / utvidelse av garasje
på eiendommen – utnyttelsesprosent.

Gunnar Langfjord
Sign

SAKSFRAM
LEGG
Saksbehandler: EliForthun
Arkivsaksnr.:
19/ 1268

Arkiv: GNR 40/1, 2 og 3

Gnr. 40/1,2 og 3 - Konsesjonpå erverv av fast eiendom
Rådmannensinnstilling
1. TrondTindvikf. 01.11.1982har søkt om konsesjonfor erverv av gnr. 40 bnr. 1,2 og 3.
2. Planutvalgetinnvilgerkonsesjonsom omsøkttil oppgitt pris kr 820.000,-.
3. Vi gjør oppmerksompå at jordlovenfastslårat det er driveplikt på all dyrket mark.

Oppsummering
TrondTindvikhar søkt om konsesjonfor kjøp av en landbrukseiendom.Haneier fra før
landbrukseiendom
, men driver selvikke i landbruketpr i dag.Administrasjonenfremmer
sakenmed positiv innstillingmed vekt på følgende:
Det er ingenandre reelle kjøpere.
Ervervetinnebærerat vi får en landbrukseiendommed såpassgoderessurserat den
kan gi grunnlagfor selvstendigdrift i fremtiden.

Bakgrunn
TrondTindvikoppgir i søknadensin at han ønskerå kjøpebruket for å selvdrive skogen.
Jordaskaldrivesved utleie. Hanhar muntlig opplyst at han ønskerå ha driftsbygningenog
benytte dennetil redskapshus.
Bruketer på totalt ca 1042dekar,hvorav76 dekarjordbruksarealog 389 dekarproduktiv
skog.Søkereier fra før gnr. 38 bnr. 3 og 42 og gnr. 41 bnr. 1, et bruk med til sammeni
overkantav 40 dekarjordbruksarealog 236 dekarproduktiv skog.

Saksutredning

Lovverk
Søknadenskalbehandlesetter Konsesjonsloven
av 28. november2003.Konsesjonsloven
har til formål å regulereog kontrollere omsetningenav fast eiendomfor å oppnået effektivt
vern om landbruketsproduksjonsarealerog slikeeier - og bruksforholdsom er mest
gagnligefor samfunnet,jf. konsesjonsloven§ 1. Lovener et redskapsom byggeropp om
samfunnspolitiskemål. Bestemmelsengir en vid rammefor hvilke hensynsom kan trekkes
inn. Lovenselvnevneruttrykkelig framtidigegenerasjonersbehov,landbruksnæringen,
behovetfor utbyggingsgrunn,hensynettil miljøet, allmennenaturverninteresserog
friluftsinteresserog hensynettil bosettingen.
Retningslinjerfor behandlingener gitt i RundskrivM - 3/2017 - konsesjon- priskontroll- og boplikt. Her står det bl.a.: «Vedkonsesjonsvur
deringenskaldet tas utgangspunkti søkers
formål med ervervet. Dette formålet skalvurderesi forhold til hvilke relevante
samfunnsinteresser
som gjør seggjeldendei saken,jf. konsesjonslovens
formål,
konsesjonsloven§ 1. Gjelderervervet en landbrukseiendom,gjelderdessuten§ 9 og § 9 a.
§ 9. (særligeforhold for landbrukseiendommer)
Vedavgjørelsenav søknadom konsesjonfor ervervav eiendomsom skalnyttes til
landbruksformålskaldet leggessærligvekt på:
1. om den avtalte prisentilgodeseren samfunnsmessig
forsvarligprisutvikling,
2. om erverversformål vil ivareta hensynettil bosettingeni området,
3. om ervervetinnebæreren driftsmessiggod løsning,
4. om erververenansesskikkettil å drive eiendommen,
5. om ervervetivaretar hensynett il helhetligressursforvaltningog kulturlandskapet.
Konsesjonskali alminnelighetikke gis dersomdet ved ervervetoppstårsameiei
eiendommen,eller antallet sameiereøkes.
Når det gjelderkommunensrolle og skjønnsutøvelsesier retningslinjenefølgende:
«Kommunenskalforvalte virkemidlenei loven slik at lokalesamfunnsbehovivaretas
innenfor rammeneav nasjonalpolitikk. ….Rasjonellutforming av landbrukseiendommer,
plasseringog utforming av bolig - eller fritidstomter og forhold knyttet til kulturlandskapet
er eksemplerhvor kommunenskalha et vidt handlingsromog hvor lokal forankringer viktig.
Jordverner på den annensideet områdehvor kommunenmå ta forsvarlighensyntil
nasjonaleføringer.Enslik føring er gitt i konsesjonslovens
formålsbestemmelse.Envisertil
at formålet med loven bl.a. er å oppnået effektivt vern om landbruketsproduksjonsarealer.
Det innebærerat kommunenmå ta hensyntil nasjonensbehovfor å kunneproduseremat
selvogsåi framtida. Kommunenmå ogsåta hensyntil nasjonaleføringerfor
bruksstrukturen.»

Vurdering
Gnr. 40 bnr. 1 m.fl. har ei driftsbygningi god standi tillegg til godejord- og skogressurser.
Prisenansesderfor som åpenbartakseptabel.Vi ser ikke at ervervet har noen særlige
effekter for bosettingen.
Det er ingenaktive driftsenheteri landbruketmed driftssenterpå Vall i dag,og driftsmessig
sett er løsningenhverkengod eller dårlig.I et fremtidsretta perspektivkan løsningensieså

væregod, da søkermed denneeindommenfår råderett over såpassmye ressurserat det
blir mulig å ha en selvstendigdriftsenhet med akseptabeltutkomme hvis det blir aktuelt.
Erververoppgir at han har vokst opp på gård.Hvorvidthan er skikkettil å drive
eiendommensyneslikevelikke å væreet avgjørendemoment i dennesaken,da jorda skal
drivesved bortleie.
Ervervetvil trolig ha lite å si med tanke på jordvern,idet jorda skalleiesut til aktiv
jordbruker.Det er ingengrunn til å stille vilkår om utleie i dennesaken,da driveplikten
følgerav jordlovensbestemmelser.
I henholdtil retningslinjenefor behandlingav søknaderom konsesjon,er vi pålagtå vurdere
den løsningenvi har foran ossselvom det ideelt sett kan tenkesbedre løsninger.I tillegg
står det klart at konsesjonskalgismed mindre det er sakliggrunn til å avslå.Ervervetvil ikke
værenegativt for noen av de hensynenevi har nevnt ovenfor,og ei samlavurderingtilsier at
konsesjonkan innvilges.

Vedlegg
Søknadom konsesjon.
Utskrift gårdskart40/1,2,3+ 41/1 og 38/3

AdelheidBuschman
n Kristiansen
rådmann

Landbrukseiendom

1837-40/1/0

Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:10000 ved A3 liggende utskrift
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Arealstatistikk

for landbrukseiendom

1837-40/1/0

og eiendommer

lagt til

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser
Landbruksregisteret
(Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1837-40/1/0
3 tilknytta grunneiendommer:
40/1/0, 40/2/0, 40/3/0
Matrikkelen
(Kartverket)
Registrerte grunneiendommer:

Arealstatistikk
Matrikkelnummer
1837-40/1/0
40/1/0

3 av 3

(dekar):
Antall teiger

Fulldyrka jord

Landbrukseiendom
6

Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite

Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

61,1

0,0

3,4

347,5

436,8

0,7

0,0

849,5

40/2/0

4

10,3

0,0

1,1

41,2

140,2

0,0

0,0

192,8

40/3/0

1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Sum

11

0,0

4,5

0,7

0,0

71,4

Tabellen "Arealstatistikk
Andre arealer

388,8

577,0

1042,4

(dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

tilknyttet

eiendommen

(dekar):

Nei

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkelnummer
1837-38/3/0
38/3/0

Antall teiger

Fulldyrka jord

Landbrukseiendom
4

Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite

Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

4,3

0,0

0,1

7,7

7,4

0,4

0,0

19,9

38/42/0

1

0,0

0,0

0,0

3,3

0,1

0,0

0,0

3,4

41/1/0

3

35,7

0,0

0,1

225,3

301,8

0,4

0,5

563,8

Sum

8

40,0

0,0

0,2

236,3

309,3

0,8

0,5

587,1

Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer
i stigende rekkefølge.
Andre tilknyttede

arealer

For mer informasjon

om eierforholdene,

Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold

lagt til (dekar):

og som entydig kan kobles til én

Nei

velg arealfordeling

på teignivå ved utskrift.

M: Teiger med en matrikkelenhet
F: Teiger med flere matrikkelenheter
Ff: Teiger med flere matrikkelenheter,
og som er tilknyttet
S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

flere hovednummer

i Landbruksregisteret
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