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MØTEINNKALLING  
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord 
Møtedato: 21.03.2012 NB! Tid: 09:30 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757 78 800 eller 
melding som e-post til: postmottak@steigen.kommune.no 
 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
Orientering:  

Møtet starter med en orientering fra barnevernet i Steigen om deres       
arbeidssituasjon.   

 
Drøftinger:  

- Hurtigbåtrutene 
- Telenor 
- Økonomi 

 
 
 

SAKSLISTE 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 22/12 10/53 
  SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN/FORSKUTTERT 

BELØP  
 
PS 23/12 11/467 
  UTBYGGING AV AKSESSFIBER I NORD-SALTEN  
 
 
PS 24/12 12/100 
  ERVERV AV INDUSTRIAREAL I BOGEN  
 
PS 25/12 12/270 
  SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TINGELING 

GAVER OG INTERIØR AS 8283 LEINESFJORD 
 
Eventuelt. 
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SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN/FORSKUTTERT BELØP 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 020   
Arkivsaksnr.: 10/53   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/12 Steigen formannskap 21.03.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å ettergi tidligere forskuttert beløp knyttet til bygging av 
ballbinge i Leinesfjord med kr. 163.860,-. 

2. Når det gjelder forskuttert beløp knyttet til kunstgressbane, kr. 87.893,-, opprettholdes 
kravet inntil sluttregnskap foreligger. 

 
 
Saksutredning: 
Steigen Sportsklubb søker i brev av 6. februar 2012 om ettergivelse av Steigen kommunes 
forskuttering av midler til bygging av ballbinge og kunstgressbane i Leinesfjord. 
I søknaden opplyses det at Steigen Sportsklubb har vært aktive med å få til en fornying av 
idrettsanlegg i sentrum av kommunen de siste årene, først med utbyggingen av ballbingen og 
deretter kunstgressbanen, som er klar for bruk, men ikke helt ferdigstilt. Investeringene av 
anleggene har vært finansiert i hovedsak av tippemidler, sponsorer og ved forskottering/lån fra 
Steigen kommune. Det har vært et mål at Steigen Sportsklubb skulle betale tilbake de 
forskutterte midlene til kommunen etter gjennomført bygging av anleggene. Av økonomiske 
grunner er ikke dette skjedd.  
Rådmannen kan opplyse at kravet knyttet til ballbingen er fra 2005/2006. Det har flere ganger 
vært bedt om tilbakebetaling av dette beløpet, uten at dette har skjedd. Når det gjelder kravet 
knyttet til kunstgressbanen, så er dette av langt nyere dato. Et frafall av kravene vil ha en 
negativ regnskapsmessig effekt. 
Rådmannen vil imidlertid også framheve den positive effekten som realiseringen av disse 
anleggene har hatt. Steigen Sportsklubb opplyser at erfaringene med bruken av ballbingen og 
kunstgressbanen er svært positive. Det har vært en økende interesse og aktivitet blant barn og 
unge. I fjor høst ble det registrert i alt 70 barn og unge på kunstgressbanen på samme dag. 
Klubben har også tilbakemeldinger på at barn fra hele kommunen samles til felles treninger i 
Leinesfjord med bakgrunn i for små forhold og få barn og unge på det enkelte sted i 
kommunen. 
Rådmannen har også fått opplyst at våre nabokommuner har bidratt med betydelige 
egenandeler til slike anlegg. Når det gjelder ballbingen, så har det ikke vært krevd/betalt leie 
av brukerne. For kunstgressbanen er det opprettet egen driftsavtale med kommunen. 
Saken ble drøftet i formannskapets møte den 22. februar i år, og med bakgrunn i blant annet 
de signaler som ble gitt i møtet, vil rådmannen tilrå at kravet knyttet til ballbingen ettergis, 
mens kravet til kunstgressbanen fortsatt opprettholdes. 
 
 
Vedlegg:   
Søknad fra Steigen Sportsklubb, datert 6. februar 2012. 
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UTBYGGING AV AKSESSFIBER I NORD-SALTEN 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: 024   
Arkivsaksnr.: 11/467   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/12 Steigen formannskap 21.03.2012 
 
Forslag til vedtak: 
1. Steigen kommune viser til den foreliggende rapport i forprosjekt Aksessfiber Nord-Salten.  
 
2. Steigen formannskap slutter seg til prioriteringen av de kartlagte områder i Steigen:  
    Fase 1:  Leinesfjord, Nordfold, Bogøy.  
    Fase 2:  Leines, Engeløya, Nordskot, Saursfjord.  
    
 
3. Forprosjektet er finansiert med midler fra tidligere bredbåndsprosjekter. Eventuelt 
overskudd vil tilbakeføres til kommunen.   
 
4. Fellesprosjektet for kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord legges ut på anbud i 
henhold til beskrivelsene i vedlagte rapport ”Aksessfiber Nord-Salten”.   
 
 
 
Saksutredning: 
 
Ordinær bredbåndsdekning i Nord- Salten kommunene er av meget varierende kvalitet og det 
fins fortsatt såkalte ”hvite flekker”.   
 
I dag fins det en Kysttele-kabel som Nord-Salten kraft er medeier av. Videre må det etableres 
en innlandskabel for å dekke de indre delene av Hamarøy og hoveddelen av Tysfjord.  
   
STH utvalget har over lang tid jobbet seg i mellom og med Nord-Salten kraftsamband om 
muligheten for videre utbygging av neste generasjons bredbåndsnett i hele Nord Salten.   
 
Utvalget besluttet i møte den 12. desember 2011 at det skal skje en felles aksessfiberutbygging 
i hele Nord-Saltens kraft sitt område.    
 
Dette innebar igangsetting og utredning av Forprosjekt. I første omgang ble dette finansiert 
med et forskudd på kr. 150.000,- fra hver av kommunene. Videre har Steigen kommune påtatt 
seg, i neste omgang, å søke partnerskapsmidler for denne delen av prosjektet.  
 
Det er videre søkt Nordland Fylkeskommune om overføring av kr. 650.000,- fra tidligere 
bevilgede bredbåndsmidler til ny Aksess-fiber utbygging, Fase 2. Denne søknaden er 
innvilget. Videre vil det blir søkt om midler fra Nordland fylkeskommune med inntil femti 
prosent, de øvrige kostnadene vil i utgangspunktet utbygger påta seg.   
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Styringsgruppa er ordførerne i STH kommunene. I fase I er det ansatt prosjektleder i Nord-
Salten kraftlag som ivaretar utarbeidelsen av grunnlagsmateriell i forhold til utlysningen som 
nå skal skje.  Før dette kan skje må det avholdes et møte mellom Nordland Fylkeskommune 
og kommunen med nærmere avklaring av premissene for utbyggingen.   
 
 
 
Vedlegg: 
Aksessfiber i Nord-Salten 
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ERVERV AV INDUSTRIAREAL I BOGEN 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: NAVN safe  
Arkivsaksnr.: 12/100   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/12 Steigen formannskap 21.03.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner kjøp av areal fra 1) Bogen Næringspark (47/9) på 7, 5 da og fra 
2)Magne Kjelsberg og Kristen Falch (47/4)  i Bogen. Arealet skal nyttes til næringsområder. 
Kjøpesummen på til sammen kr  262.500 kr aksepteres. 
 
 
 
Saksutredning: 
Steigen kommune har inngått avtale med 2 grunneiere i Bogen om kjøp av areal for utvikling 
av industriområde. 
Formålet med kjøpet er å forberede nye næringsarealer i området med tanke på at Storskjæret 
kan bli solgt til laksenæringa. Det vil da bli behov for nye næringsarealer knyttet til 
Storskjæret.  
Avtale om kjøp er inngått med:  
 -Bogen Næringspark A/S. Det erverves et areal på 7,5 da fra 47/9. Arealet ligger vest 
for fylkesvegen og rett vest for bygningene hos Bogen Næringspark. Det er inngått en pris på 
kr 112.500,- Dette er  lavtliggende arealer. Det er et potensial for å fylle opp grunne områder 
og utvide arealet betraktelig. 
 -Magne Kjelsberg og Kristen Falch, eier av 47/4.  Dette arealet ligger også vest for 
fylkesvegen og genser inntil arealet fra Bogen Næringspark på sydsiden. Dette arealet er på 10 
da. Det er avtalt en pris på kr 150.000 for arealet. Dette arealet er delvis ei flate og delvis en 
haug som strekker seg vestover.  Det er et potensial for å fylle opp deler av dette arealet også. 
Samlet vil det være mulig å utvikle et område på 20-25 da i området. 
 
Det er satt av 280.000 kr i budsjettet til kjøp av slikt areal. Det vil være naturlig å utarbeide 
reguleringsplan over arealet før det tas i bruk. 
 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
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SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TINGELING GAVER OG INTERIØR AS 
8283 LEINESFJORD 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: U63   
Arkivsaksnr.: 12/270   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/12 Steigen formannskap 21.03.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om serveringsbevilling fra Tingeling gaver & interiør AS, 8283 Leinesfjord innvilges. 
Bevillingen gjelder i kaffebar i tilknytning til gave – og interiørbutikk i Torghuset, 
Leinesfjord. Som styrer for bevillingen godkjennes Ramona Gundersen, 8283 Leinesfjord. 
Ailin Hansen, 8283 Leinesfjord godkjennes som stedfortreder. Det settes som vilkår at styrer 
gjennomfører og består etablererprøve i Serveringsloven før åpning av serveringsstedet. (Jfr. 
Serveringslovens § 5). 
 
 
 
Saksutredning: 
Fra Tingeling gaver & interiør AS foreligger søknad om serveringsbevilling. Tingeling gaver 
& interiør AS er et selskap som eies av Ramona Gundersen, 8283 Leinesfjord og Ailin 
Hansen, 8283 Leinesfjord med hhv. 60 % og 40 %.  
Selskapet skal holde til i Torghuset i Leinesfjord med en gave og interiørbutikk. I tillegg skal 
bedriften ha en liten kaffebar med salg av ulike kaffe- og tesorter samt et lite utvalg av 
smørbrød og kaker. 
Lokalene er godkjent av mattilsynet. 
 
I Serveringslovens § 5 heter det at serveringsstedets styrer må ha gjennomført og bestått 
etablererprøve. Denne vil Ramona Gundersen gjennomføre før serveringsstedet åpner, noe de 
håper vil skje til påske. 
 
I henhold til Serveringslovens § 9 skal det innhentes uttalelse fra politiet før søknad om 
bevilling behandles. Dette er gjort muntlig og etaten har ingen merknader til søknaden. Det er 
også innhentet muntlig uttalelse fra skattemyndighetene. Heller ikke der fremkom det 
merknader til søknaden. 
 
 
 
Vedlegg: Plantegning over Tingeling gaver & interiør AS. 
 


