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MØTEINNKALLING  
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09:00 
 
 
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. 
 
 

SAKSLISTE 
 

* Spørretime 
 
Kl. 11:00-12:30 – Befaring Hexa m/lunsj 
 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS PLA 26/12 11/551 
  DETLJREGULERINGSPLAN MANNSHAUSEN - 2. GANGS 

BEHANDLING  
 
PS PLA 27/12 11/292 
  OMRÅDEPLAN FOR LEINESFJORD SENTRUM - 2. GANGS 

BEHANDLING  
 
PS 28/12 09/731 
  VEDR. VEI MELLOM STEIGENTUNET OG COOP  
 
 
 
PS 29/12 12/432 
  REGNSKAP 2011  
  (Formannskapets vedtak ettersendes på mail) 
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PS 30/12 12/428 
  ÅRSMELDING 2011  
  (Formannskapets vedtak ettersendes på mail) 
 
PS 31/12 12/417 
  BOLIGBYGGING  
  (Formannskapets vedtak ettersendes på mail) 
 
PS 32/12 12/320 
  SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV RØSSØY 

VANNVERK  
  (Formannskapets vedtak ettersendes på mail) 
 
PS 33/12 12/254 
  SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - STEIGEN 

VEKST A/S  
  (Formannskapets vedtak ettersendes på mail) 
 
PS 34/12 12/5 
  VALG AV FORLIKSRÅD OG FORMANN FOR RÅDET  FOR 

PERIODEN 01.01.13-01.01.17  
 
PS 35/12 12/5 
  VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET 

FOR PERIODEN 01.01.13-01.01.17  
 
PS 36/12 12/5 
  VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.13-

01.01.17  
 
Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETLJREGULERINGSPLAN MANNSHAUSEN - 2. GANGS BEHANDL ING 
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Saksbehandler:  Gunnar Svalbjørg Arkiv: NAVN Reg.plan 
Mannshausen  
Arkivsaksnr.: 11/551   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
114/11 Plan- og ressursutvalget i Steigen 06.12.2011 
22/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 29.03.2012 
41/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 19.04.2012 
26/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre 
detaljreguleringsplanen for Mannshausen med plankart, tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 7. mars 2012. Det vises til saksfremlegg for nærmere begrunnelse 
og endringer fra høringsutkast. 
 
Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 19.04.2012 sak 41/12 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
Saksutredning: 
Norconsult har på vegne av grunneier Børge Ousland utarbeidet forslag til 
detaljreguleringsplan for Mannshausen utenfor Nordskot. Eiendommen har Gnr 28 og Bnr 9, 
32 og 33. Reguleringsplanen tilrettelegger eiendommen for bl.a. overnatting/ 
opplevelsesturisme, samt konferanser. Planforslaget åpner også for oppføring av boliger 
/leiligheter i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Mannshausen er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde og betegnet B5. I henhold 
til bestemmelser i kommuneplanens arealdel er det krav om bebyggelsesplan. I ny plan- og 
bygningslov er bebyggelsesplan tatt ut og erstattet av detaljregulering. Området er åpent for 
både erverv (næring), bolig og fritidsbebyggelse. 
 
Plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 6.12.2011 at forslag til detaljreguleringsplan for 
Mannshausen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 3.2.2012 i henhold til 
Plan- og bygningslovens bestemmelser. Utvalget hadde ingen merknader til planforslaget. 
 
Merknadsbehandling 
Det kom 7 innspill til planforslaget. Forslagsstiller har kommentert innspill i notat vedlagt 
saken.  
 
 
 
Kystverket i brev av 2.1.12 
Har ingen merknader til planforslaget bortsett fra at de peker på at alle tiltak i sjø må 
behandles etter havne og farvannsloven. I Grøtøyleia skal alle tiltak i hovedleia (sør for 
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Mannshausen) behandles av Kystverket, mens alle andre tiltak skal behandles av Steigen 
kommune. 
 
Merknad 
Tas til etterretning. Dette fremgår også av bestemmelsene. 
 
Sametinget i brev av 5.1.2012 
Har ingen merknader bortsett fra at de viser til aktsomhet- og meldeplikten i henhold til 
kulturminneloven. Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
 
Nord - Salten Kraft AS i brev av 16.1.2012 
Minner om at de har anlegg i området som må tas hensyn til og at eventuell omlegging 
belastes tiltakshaver. Ellers ingen merknad. 
 
Fylkesmannen i Nordland i brev av 18.1.12 
Peker på at det legges opp til en utnyttelsesgrad som potensielt legger til rette for oppføring av 
over 7200 m2 med bygningsmasse og at planen skal vurderes etter forskrift om 
konsekvensvurdering hvis bruksareal til bl.a. næringsbygg overstiger 5000 m2.  
 
Merknad 
Planforslaget justeres slik at det ikke kommer i konflikt med forskriften ved at bestemmelse 
endres til: 
”Utnyttelsesgrad til næringsbebyggelse settes til BRA =5000 m2. Bruksareal skal regnes uten tillegg 
for tenkt plan.” 
 
Fylkesmannen peker videre på at hele øya ligger i strandsonen og har begrenset med 
vegetasjon. De mener arealbruken i byggeområdene bør styres bedre gjennom mer detaljerte 
bestemmelser om utnyttelsesgrad og byggehøyder for å ivareta landskapsbildet i området. 
 
Merknad 
Fylkesmannen har rett i at planen er generell og lite detaljert, og planen åpner i seg selv for en 
utbygging som er mer omfattende enn nåværende grunneier sine framlagte planer.  
Steigen kommunes utgangspunkt er at Mannshausen er en øy som har vært bebygd med mye 
større bygningsmasse enn i dag, bl.a. Mannshausenbrygga som i sin tid var Nordlands største 
trebygning. Øya har også svært lenge fremstått som ”privat” for allmennheten og er gjennom 
kommuneplanens arealdel lagt ut til et byggeområde der en ønsker utvikling og utbygging. 
Planene til Ousland er derfor helt i tråd med kommunens intensjon for stedet og en har vært 
bevisst på at grunneier her skal få utvikle stedet med vide rammer for utbyggingen. Det må 
også legges til at det i dag går en kraftledning med høye master tvers over øya som preger 
landskapet. Ut fra innspillet ser en at reguleringsplanen allikevel godt kan presiseres noe med 
hensyn til utnyttelsesgrad og estetikk, uten at det vil gripe inn i de planene som er presentert 
for øya. Dette for å ha et noe bedre styringsverktøy ved eventuelle fremtidige tiltak. Det er 
derfor fastsatt byggelinjer mot sjø i eksponerte områder og mot toppene av de tre høydene på 
øya. Estetikk er også presisert gjennom følgende bestemmelse: 
 
”Planlagte bygg skal gis en tiltalende utforming med hensyn til materialvalg og fasadeutrykk. 
Bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige materialer skal harmonere med bebyggelsen 
omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l. 
Bebyggelse/anlegg skal ikke plasseres slik at de gir silhuettvirkning.” 
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Gjennom kravet til utomhusplan vil en da kunne vurdere tiltakene opp mot denne 
bestemmelse før byggetillatelse gis. Utover det innstilles det på at reguleringsplanen vedtas 
med den utnyttelsesgrad og de byggehøydene (9 meter gesimshøyde og 12 m mønehøyde) som 
er foreslått.  
 
Når det gjelder vindmølle på inntil 9 meter åpner planforslaget for at den kan den settes opp i 
byggeområdet innenfor byggegrensene. Det foreslås at denne også kan settes opp utenfor 
byggegrense 3 mot topp for å få nok vind og fordi det anses at denne plasseringen gir minst 
inngrep i landskapsbildet, bl.a. fordi det her står høyspentmaster fra før. 
 
Fylkesmannen kan videre ikke se at planen er vurdert i forhold til naturmangfoldloven. 
Fylkesmannen viser i den forbindelse til at det ikke er registrert truede eller nær truede arter 
eller naturtyper på øya, men at Mannshausen ligger innenfor en øygruppe (Måløyvær) som er 
vurdert å ha spesielt verneverdig kulturlandskap med baserik berggrunn og artsrik flora. Selv 
om Mannshausen består av bl.a. granitt ber de om at dette belyses og vurderes. 
 
Merknad 
Planen er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven av kommunen uten at det fremkommer av 
planforslaget. En forutsetter at en slik vurdering fremgår i planbeskrivelsen i framtidige 
private planforslag. Vurderingen følger senere i dette saksfremlegget. 
 
Universitet i Tromsø, Tromsø museum i brev av 26.01.12 
Vurderer tiltaket som såpass begrenset at sannsynligheten for konflikter med eventuelle 
kulturminner under vann er liten. Har derfor ingen merknader til planforslaget. 
 
Merknad 
Ut fra innspillet fra Tromsø museum tas bestemmelsen om at de skal varsles ved eventuell 
utdyping i sjø ut av rekkefølgebestemmelsene. 
 
Nordland Fylkeskommune i brev av 31.1.2012 
Har ingen merknader bortsett fra at de viser til aktsomhet- og meldeplikten i henhold til 
kulturminneloven. Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
 
Norges vassdrags og energidirektorat i brev av 1.2.2012 
Skal bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg tas hensyn til i kommunale 
planer. 

 
Merknad 
Bestemmelsene i planen sier at nye bygg og installasjoner skal legges på minimum kote 3,5 
(NGO (også kalt normalnull 1954)). I estimatet for framtidig havnivåøkning i norske 
kystkommuner fra 2009 er fremtidig stormflo i år 2100 for Leinesfjord beregnet til 327 cm 
med en usikkerhet fra 307 – 362 cm NGO. Anbefalingen fra NVE er derfor tatt hensyn til. 
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Naturmangfoldloven 
Som et ledd i vurderingen av reguleringsplanen kommer også naturmangfoldlovens § 7 inn. 
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)         
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når 
et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 
fremgå av beslutningen.  
 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap 
om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 
for. 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet 
og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Vurdering Naturmangfoldloven 
Eksisterende informasjon om biologisk mangfold er registrert i offentlige register (Naturbase, 
Artsdatabanken, temakart kommuneplan). Reguleringsplanen er sjekket opp mot registrene 
uten at det er registret sårbare eller truede arter eller økosystemer innenfor området, og en kan 
ikke se at planen vil føre til vesentlige skade på naturmiljøet eller at Naturmangfoldlovens 
andre bestemmelser kommer til anvendelse. Det er også lagt vekt på at fagetater som 
fylkesmannens miljøvernavdeling viser til at det ikke er registrert rødliste arter- eller 
naturtyper på øya. Når det gjelder registreringen som verdifullt kulturlandskap er 
avgrensingen av dette området (Måløyvær) upresis og grov og en kan ikke se at Mannshausen 
med sin bebyggelse, historie og beliggenhet i et område med harde bergarter som granitt har 
vesentlige kulturlandskapselementer eller et rikt biologisk mangfold på like linje med de 
verdifulle øyene lenger ute i Måløyvær. 
 
 
Vurdering: 
Reguleringsplanen synes på en god måte å tilrettelegge for en utvikling av eiendommen i 
henhold til intensjonen i kommuneplanens arealdel.  Planen kommer i liten eller ingen 
konflikt med kjente naturverdier eller allmenne friluftsinteresser siden Mannshausen er en øy 
som i minimal grad er brukt av andre enn eierne selv. Planforslaget åpner for en generell 
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utbygging uten detaljerte bestemmelser om de enkelte bygg, men er justert/presisert noe med 
hensyn til utnyttelsesgrad og estetikk for å sikre landskapsverdiene i området, uten at det etter 
saksbehandlers vurdering vil gripe inn i de konkrete byggeplanene som er presentert for øya. 
Dette for å ha et noe bedre styringsverktøy ved eventuelle fremtidige tiltak.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Plankart 
Planbestemmelser 
Planbeskrivelse  
Illustrasjonsplan 
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OMRÅDEPLAN FOR LEINESFJORD SENTRUM - 2. GANGS BEHAN DLING 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Svalbjørg Arkiv: NAVN Reg.plan  
Arkivsaksnr.: 11/292   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/11 Plan- og ressursutvalget i Steigen 06.12.2011 
21/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 29.03.2012 
40/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 19.04.2012 
27/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre 
områdereguleringsplan for Leinesfjord sentrum med plankart, tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 20.3.2012. Det vises til saksfremlegg for nærmere begrunnelse og 
endringer fra høringsutkast. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 19.04.2012 sak 40/12 
 
Behandling: 
Utvalget la til grunn at Torbjørn Hjertø og Astri G. Valberg var erklært inhabile i tidligere 
behandlinger av denne saken. De fratrådte og Sigbjørn Didriksen tiltrådte. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
Saksutredning: 
Steigen kommune har fått utarbeidet forslag til områdereguleringsplan for Leinesfjord 
sentrum. Reguleringsplanen fastlegger fremtidig arealutnyttelse i Leinesfjord og legger til rette 
for at tiltaksplanen for opprusting og stedutvikling av Leinesfjord sentrum, vedtatt i 2010, kan 
gjennomføres. Planutkastet er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Steigen kommune. 
Planforslaget ble lagt på høring og sendt på offentlig ettersyn i perioden 6.12.11 – 3.2.12.  
 
Merknadsbehandling 
Det kom 6 uttalelser til planforslaget: 
 
Sametinget i brev av 3.1.12 
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete kulturminner i området og har ingen 
merknader til reguleringsplanen. Ber imidlertid om at det tas inn en bestemmelse som 
presiserer aktsomhetsparagrafen i kulturminneloven. 
 
Merknad 
Det er allerede en lignende bestemmelse, men den justeres noe slik at følgende tekst tas inn i 
fellesbestemmelsene: 
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”Dersom en under markinngrep skulle støte på gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidene øyeblikkelig stanses, og kulturminnemyndighetene umiddelbart 
varsles, jfr. Kulturminneloven, § 8, 2. ledd.” 
 
Statens vegvesen i brev av 30.1.12 
Uttaler seg i forhold til Fylkesvegen. Aksepterer en byggegrense på 20 m fra senterlinje veg, 
men ønsker at byggegrensen blir målsatt eller tatt inn i bestemmelsene. 
 
Merknad 
Tas til følge slik at følgende bestemmelse tas inn: 
”Det er i plankartet inntegnet en generell byggegrense på 20 m, med noen mindre unntak, fra midtlinje 
veg.” 
 
Statens vegvesen ber også om at vegens eiendomsområde innenfor formålet Se-1rettes opp til 
”annen veggrunn” slik det er gjort i tilsvarende områder ellers i planen. 
 
Merknad 
Tas til følge. 
 
De ber videre at gang/sykkelveien på østsiden av veien må vises med sitt rette formål, dvs. 
”gang/sykkelvei”. 
 
Merknad 
Tas til følge. 
 
I næringsområdene N_2 til N_4 er det vist nye adkomster. Statens vegvesen mener det ikke 
må være mer en adkomst per delområde. Det er også viktig at adkomstene oppfyller kravene i 
vegnormalen, herunder også siktkrav. 
 
Merknad 
Tas til følge for området N_3 der en avkjørsel fjernes. Når det gjelder området N_2 er det vist 
en eksisterende avkjørsel og en ny. Disse ligger på hver sin eiendom. Dette anses fornuftig 
både for å slippe en lang parallell vei langs fv og for å gi hver eiendom hver sin avkjørsel. Det 
er også 50 sone og god sikt på strekningen. 
 
Statens vegvesen mener at antall nye boenheter øst for fylkesveien bør begrenses for å slippe 
trafikkfarlig kryssing av veien. De vil også ha presisert at tiltak langs fv skal godkjennes av 
dem. 
 
Merknad 
Det legges ikke opp til en stor økning i boenheter øst for fv, men en fleksibilitet i bruk av 
eksisterende bygninger samt noen få nye. Anses ikke relevant. Når det gjelder tiltak langs 
fylkesveien må tiltak innenfor byggegrensen på 20 meter uansett sendes Statens vegvesen for 
godkjenning. Anses derfor ivaretatt. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat i brev av 1.2.12 
Skal bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare samt energianlegg er 
innarbeidet i arealplaner. Viser til sitt tidligere brev der de viste til marine strandavsetninger i 
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planområdet og understreket at planen måtte vise hvordan fare for ras var vurdert. 
Konkluderer med at kommunen har gjort en god og systematisk jobb i vurderingen av 
strandavsetninger i planområdet og at plandokumentene viser at fare for skred og flom er 
tilfredsstillende vurdert i planen. Anbefaler imidlertid at det også avsettes en hensynsone -
faresone jordras i området som er regulert til grønnstruktur. 
 
Merknad 
NVE sin vurdering tas til etterretning og gir kommunen viktige erfaring i hvordan 
naturbetinget fare kan vurderes i lignende saker. Når det gjelder en ny hensynsone tas 
henstillingen til følge, men slik at grøfter og planlagt gangsti, i samråd med saksbehandler hos 
NVE, er unntatt kravet om geoteknisk vurdering da dette anses som unødvendig i dette 
området. 
 
Reindriftsforvaltningen i Nordland i brev av 3.2.12 
Har ingen merknader bortsett fra at de ber om at LNFR brukes som betegnelse også i 
tegnforklaring og planbestemmelser. 
 
Merknad 
Dette er en skrivefeil som blir rettet opp. 
 
Steigen eldreråd i utskrift fra møte den 10.2.12 
Ber om at veien mellom Steigentunet og Coop Steigen blir enveiskjørt og at det bygges 
asfaltert fotgjengerfelt for å trygge ferdsel for gående/rullestolbrukere. 
 
Merknad 
Dette blir omtalt i en egen sak. Det henvises dit. 
 
Eldrerådet ønsker også en bedre markering av P plass for bevegelseshemmede utenfor Coop 
Steigen. 
 
Merknad 
Dette kan ikke vedtas i en reguleringsplan, men blir fulgt opp gjennom gjennomføring av 
stedsutviklingsplanen etter at reguleringsplanen er vedtatt. 
 
Nordsalten kraft 
Viser til at de har anlegg i området som må hensyntas. 
 
Nordland Fylkeskommune i brev av 17.2.12 (etter fristen) 
Har ingen planfaglige merknader. 
 
Som kulturminnefaglig merknad anbefaler de at det i hensynsone kulturmiljø tas inn en 
bestemmelse at bygningene ikke tillates revet og en pasus om at ”gårdsmiljøets historiske 
funksjon som gårdsbruk skal beholdes lesbart”.  De skriver videre: 
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Merknad 
En anser ikke at dette bygningsmiljøet har en slik grad av verneverdi at det bør behandles etter 
bygningsverneverdige prinsipper. Formålet med hensynsone kulturmiljø er at det nettopp skal 
tas hensyn til eksisterende kulturmiljø fordi dette vurderes som en berikelse for Leinesfjord 
sentrum. Det overlates derfor til bygningsmyndighetene å vurdere dette hensynet opp mot 
virkningene av en eventuell senere ombygging. Per nå foreligger så vidt vi vet ingen planer 
om dette. 
 
Vurdering: 
Områdereguleringsplan for Leinesfjord sentrum styrer utviklingen i store trekk ved at den 
fastlegger hvor viktige sentrumsfunksjoner skal legges, samtidig som at en har forsøkt å lage 
en plan som er fleksibel innenfor mange av de ulike formålene. 
 
Parkering er i plankartet vist både som parkeringsareal (P) og at det er bestemmelser for de 
ulike formål om hvordan parkering skal løses. Det har i prosessen vært diskutert om det er nok 
P-plasser i Leinesfjord. Det er laget en egen parkeringsstudie i forbindelse med tiltaksplanen 
for Leinesfjord sentrum. Den viser etter administrasjonens syn at det er nok P - plasser i 
sentrum hvis planlagte og eksisterende plasser merkes opp på en god måte. Dette er tenkt 
gjennomført i forbindelse med gjennomføring av stedsutviklingsplanen.  
Før det gis byggetillatelse til Allhus skal det også være godkjent en utenomhusplan som viser 
hvordan parkering, veier etc skal anlegges rundt bygget. 
 
Det er etter høringsrunden også gjennomført noen mindre justeringer av plankartet. Vei til 
helikopterplass er flyttet litt og byggeområdet på øyra er utvidet med noen meter mot NØ. 
Utover det er det mindre redaksjonelle endringer i navn på områder etc utover de endringer 
som er gjort på bakgrunn av uttalelser, gjengitt i dette saksfremlegg. 
 
Det vises for øvrig til plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.  
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Vedlegg: 
Plankart m/illustrasjonskart 
Planebestemmelser 
Planbeskrivelse m/vedlegg: 
-ROS analyse 
-Konsekvenser for grunnforhold/marine avsetninger 
-Konsekvenser for jordbruksareal 
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VEDR. VEI MELLOM STEIGENTUNET OG COOP 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: Q14 &13  
Arkivsaksnr.: 09/731   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 29.03.2012 
39/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 19.04.2012 
28/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Brua over Myklebostadelva mellom COOP og NAV-bygget stenges for biltrafikk. Formålet 
med stenging er å legge bedre til rette for fotgjengere i kommunesenteret.  
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 19.04.2012 sak 39/12 
 
Behandling: 
Uttalelse fra Samordningsrådet for funksjonshemmede ble delt ut i møtet. 
 
Habiliteten til Torbjørn Hjertø og Astri G. Valberg ble tatt opp. De fratrådte under behandling 
av habiliteten. Begge ble erklært inhabile og Sigbjørn Didriksen tiltrådte. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
I 2009 reiste Rådet for funksjonshemmede spørsmål om bruken av veistrekningen mellom 
COOP Leinesfjord og Steigentunet, forholdet biltrafikk/ tilgjengelighet for 
funksjonshemmede fotgjengere.  
 
Bakgrunn 
for at Rådet for funksjonshemmede tar opp saken, er at de opplever at det etter hvert er blitt 
stor trafikk på veien/over brua. Det framgår av deres brev at flere funksjonshemmede vegrer 
seg for å bruke denne vegen, av trafikksikkerhetsgrunner.  
 
Saksutredning: 
Kommunen sendte saka på høring høsten 2009. Høringsuttalelsene er oppsummert i vedlagt 
notat. Spørsmålet om trafikk på denne strekninga må sees i sammenheng med reguleringsplan 
for Leinesfjord sentrum. Dette er bakgrunnen for at saka ikke er lagt fram til avgjørelse 
tidligere. Trafikken/bruken av veien/brua er imidlertid ikke et forhold som reguleres av selve 
planen, og legges derfor fram som egen sak. 
 
Denne veien er korteste vei mellom Steigentunet og COOP,  samt andre sentrumsfunksjoner i 
Leinesfjord. Gode forbindelse for fotgjengere her er viktig både for  

- beboere på Steigentunet,  
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- personer som reiser inn til Leinesfjord med buss/drosje og er fotgjengere mellom de 
ulike sentrumsfunksjonene,  

- skoleelever og barnehage som har dette som korteste vei mellom skole og bibliotek 
- sentrumsfunksjoner i kommunesenteret generelt 

 
Det må være adgang til å kjøre fram til NAVbygget. Veien mellom COOP og Steigentunet 
kan derfor ikke stenges i sin helhet for biltrafikk. Det er mulig å gjøre hele eller deler av veien 
enveiskjørt, og det er mulig å stenge selve brua over Myklebostadelva. Begge disse tiltakene 
vil redusere biltrafikken på hele strekninga. 
 
Det går fram av høringsuttalelser og av innspill på folkemøter at følgende forhold oppleves 
som problematiske: 

- Bakken ned fra COOP til brua er mørk og ofte glatt vinterstid 
- Brua er smal, fortauet på brua er smalt, og når det er snø på brua er det ikke fortau 

tilgjengelig 
- Det er påpekt behovet for gangvei mellom Steigentunet og Nav-bygget. 

 
Videre er det fra næringslivet pekt på 

- Behov for å kunne kjøre rundt COOP for varelevering 
- Mulighet for å bedre trafikksikkerheten gjennom lavere hastighet 
- All begrensning i trafikkflyt i sentrum vil være en ulempe for næringslivet 
- Økt press på private parkeringsplasser dersom veien stenges 

 
Statens vegvesen har i sin høringsuttalelse pekt på at myke trafikkanter vil kunne bevege seg 
tryggere innenfor området dersom veien blir stengt, og mener trafikken på fylkesveien vil bli 
lite berørt av stenging. 
 
Kommuneoverlegen har, etter saksbehandling fra Helse- og miljøtilsyn Salten, anbefalt at brua 
stenges for biltrafikk, utifra hensynet til fotgjengere generelt og funksjonshemmede spesielt. 
 
Steigen eldreråd har i høringsuttalelse til reguleringsplan 10.02.12 bedt om at veien gjøres 
enveiskjørt, samt at det anlegges asfaltert fotgjengerfelt. 
 
Fra stedsutviklingsplan for Leinesfjord hentes følgende sitat: For å bedre forhold for gående 
har det i prosessen vært vurdert ulike tiltak. Tiltaksplanen konluderer med at det beste er å 
stenge brua for trafikk. Dette gir små konsekvenser for nødvendig kjøring i Leinesfjord 
sentrum, men store konsekvenser i forhold til å gjøre det attraktivt å gå.” Til orientering er 
det en del av tiltaksplanen i Leinesfjord sentrum å anlegge fortau opp langs bakken ved 
COOP, slik at fotgjengere slipper å gå i selve veibanen slik det er i dag. 
 
Vurdering: 
Utifra de innkomne innspill, er det administrasjonens vurdering at å stenge brua for biltrafikk 
vil utgjøre en vesentlig forbedring av vilkårene for fotgjengere mellom de ulike 
sentrumsfunksjonene i kommunesenteret. Alle offentlige bygninger, samt forretninger har god 
og direkte adkomst med bil, også dersom brua blir stengt for biltrafikk. Bakken ned ved 
COOP bør imidlertid ikke stenges, fordi det er behov for å varetransport til COOP samt 
adkomst til underetasjen på NYMA-bygget og kommunens avløpsanlegg. Den foreslåtte 
løsninga med å beholde biltrafikk over brua, men tilrettelegge for fotgjengere med egen 
gangbru, vurderes som svært kostnadskrevende i forhold til ulempen med å stenge brua for 
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biltrafikk. Det synes klart at dersom det fortsatt skal være biltrafikk over brua, må det gjøres 
investeringer for å tilrettelegge for fotgjengere. Brua er pr i dag ikke brei nok for å anlegge et 
fortau som brøytes og samtidig beholde kjørebane for biler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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Notat av 10.02.10 med oppsummering av høringsuttalelser 
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REGNSKAP 2011 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 210   
Arkivsaksnr.: 12/432   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/12 Steigen formannskap 25.04.2012 
29/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens 
regnskapskommentarer/årsberetning som Steigen kommunens regnskap for 2011. 

2. Regnskapsmessig merforbruk, kr. 1.744.931,- dekkes av disposisjonsfondet. 
 
 
Saksutredning: 
Regnskapet for 2011 legges fram med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1.744.931,-.  
Årsaken til merforbruket er foruten overskridelser på driftsregnskapet, mindre 
rentekompensasjon, høyere renteutgifter og langt større netto fondsdisposisjoner enn 
budsjettert. 
Når det gjelder merforbruket, eller resultatet for den enkelte avdeling/sektor, så varierer dette 
mye. Størst avvik i resultat i forhold til budsjett, har sentrale styringsorganer (fellesutgifter) og 
oppvekst og kultur. Samlet resultat for tjenesteområdene viser et driftsmessig merforbruk 
(korrigert) på ca. 6 mill. kr. Det vises for øvrig til nærmere beskrivelse av dette i 
regnskapsanalysen. 
Også regnskapsresultatet for 2011 gir beklageligvis et klart bilde på at kommunen ikke har 
oppnådd balanse mellom driftsutgifter og driftsinntekter. I 2010 økte driftsutgiftene med 2,5 
%, mens driftsinntektene økte med 1,6 %. I 2011 økte driftsutgiftene med 5,7 %, mens vi ikke 
hadde økning i driftsinntektene. 
Når det gjelder fjorårets merforbruk, kr. 1 744 931,-, så vil rådmannen foreslås at dette dekkes 
inn ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Det framgår av forskrift til kontrollutvalg § 7 at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om 
årsregnskapet. Kontrollutvalget avgir sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av uttalelsen 
skal være formannskapet i hende ”tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet 
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.” 
 
 
 
Kontrollutvalget har i møte 12. april 2012 gjort følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 12. april 2012 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen 
for 2011, og rådmannens årsberetning for 2011. 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter gir et riktig inntrykk av Steigen kommunens aktivitet i 2011. 
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Kontrollutvalget understreker viktigheten av at det gjennomføres budsjettkontroller i løpet av 
året, og at der det er grunnlag for dette foretas regulering av budsjett gjennom året i 
tilknytning til tertialrapport. 
Kontrollutvalget etterlyser redegjørelse om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 
iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten, jfr. kommunelovens § 48 nr. 5. 
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) med kr. 1 744 931,00. 
Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen 
merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2011. 
 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap og årsberetning for 2011. 
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ÅRSMELDING 2011 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 151   
Arkivsaksnr.: 12/428   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/12 Steigen formannskap 25.04.2012 
30/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2011 til etterretning. 
 
 
Saksutredning: 
 
Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide årsmelding, som et pliktig vedlegg som 
behandles i regnskapssaken. 
Årsmeldingen skal gi en oppsummering av den kommunale virksomheten for fjoråret og gi 
opplysninger om forhold som ikke direkte framgår av regnskapet. 
Formålet med årsmeldingen er i hovedsak å gi en tilbakemelding på hvordan de ressurser som 
kommunestyret har stilt til disposisjon/bevilget er anvendt. De analyser og nøkkeltall som er 
med i årsmeldingen skal også gi grunnlag for å vurdere forhold som er viktig når det gjelder 
kommunens stilling og  resultat av virksomheten. 
Årsmeldingen består av rådmannens generelle kommentarer, økonomiske vurderinger og 
avdelingens vurdering av sin virksomhet og  resultat. 
Årsmeldingen vil, som tidligere år, også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
 
 
Vedlegg: 
Årsmelding for Steigen kommune 2011.   
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BOLIGBYGGING 
 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: 613   
Arkivsaksnr.: 12/417   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/12 Steigen formannskap 25.04.2012 
31/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommunestyre godkjenner boligbygging slik det er skissert i saksframlegget. 
Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptak på ca 6 mill  kr i  perioden 2012-2013 for å 
kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektet innarbeides i forestående budsjettregulering , og 
innarbeides i rullering av økonomiplanen for 2013-2016 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Ei gruppe bestående av Fred Eliassen, Kari Lynum og Per Løken har jobbet for å få i gang 
boligbygging i kommunen. 
 
Steigen kommune har i sak  10/12 i møte 31 januar 2012, vedtatt boligsosial plan for 2012-
2013 for Steigen kommune.  Det er her skissert at det skal bygges 12 boligenheter fordelt på 3 
ulike steder: Leinesfjord, Leines og Nordfold.  
 
Det ble også vedtatt at Steigen kommune skulle søke om å få være med i den nye 
prøveordninga fra KRD ( Kommunal og Regional Departementet) med 15 % tilskudd til 
bygging av utleieenheter. 
Det er i ettertid arbeidet med  hvilken modell en skal bygge ut etter og vurdert ulike 
tomtealternativer. 
 
En har kommet fram til at Steigen Kommune vil gå ut med anbud  på bygging av 6 boenheter  
i kommunal regi. Disse skal  dekke sosiale behov. I anbudet vil en sette krav om at 
entreprenør  for egen regning bygger  et tilsvarende antall enheter  med tanke på utleie. 
Steigen kommune stiller tomter til disposisjon. 
 
Anbud vil gå ut i løpet av april med forbehold om kommunestyrets godkjenning.  
De 6 enhetene ( 3 stk på 80 m2 og 3 stk på 50 m2) Steigen kommune skal bygge er 
kostnadsberegnet til kr  10.807.000 kr. Det er søkt kr 1.729.120 i tilskudd  fra Husbanken. 
Momskompensasjon vil bli 2.161.400,- kr.  Netto byggekostnader vil bli kr 6.916.480,-.  
Denne kostnaden må finansieres. Det står ca 1 mill kr igjen i budsjettet. Restbeløpet på ca 6 
mill kr må lånes. 
 
Leie for de små boenhetene er beregnet til kr 4.800,- pr mnd og kr 7.680,- for de store 
enhetene. Da er alle kapitalkostnader medregnet.  
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En forutsetter at byggestart kan skje høsten 2012, og at ferdigstillelse skjer  i 2013. 
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SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV RØSSØY VANNVERK 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: M12   
Arkivsaksnr.: 12/320   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/12 Steigen formannskap 25.04.2012 
32/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune setter i gang utredning av konsekvenser ved kommunal overtakelse av 
Røssøy vannverk BA, herunder også konsekvenser for kommunal vannavgift. Rådmannen gis 
fullmakt til å engasjere ekstern konsulent for utredning og kostnadsberegning av utbygging av 
Engeløy/Bogen vannverk til Røssøy, innenfor ei ramme på kr. 400.000,-. Kostnadene dekkes 
med låneopptak.  
Det legges vekt på etablere dialog med alle parter som blir berørt av ei eventuell utbygging, 
samt Mattilsynet. Steigen kommune vil fatte vedtak i forhold til kommunal overtakelse av 
Røssøy vannverk BA når konsekvensene er tilstrekkelig utredet. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Steigen kommune har mottatt søknad fra Røssøy vannverk BA om kommunal overtakelse av 
vannverket. I søknaden opplyses det at vannverket har fått krav fra Mattilsynet om å sikre 
vannkvaliteten. De har utarbeidet et kostnadsoverslag som antyder investeringer på ca. 1 mill. 
for å oppfylle kravene. Røssøy vannverk BA finner det ikke hensiktsmessig eller økonomisk 
forsvarlig å foreta denne utbygginga, og ønsker derfor dialog med kommunen for overtakelse 
av vannverket. Det opplyses også i søknaden at Steigen kommune eier 25 % av Røssøy 
vannverk. Kontaktperson er Svein Skjerping. 
 
Om Røssøy vannverk BA 
Vannverket forsyner Røssøy fiskemottak, turistbedriftene Steigen Sjøhus og Steigen Tur, 4-5 
heilårsboliger og en del hytter og feriehus på Røssøya med vann. Vannverket har også 
akseptert tilknytning av tre boligtomter som nylig er fradelt på gnr. 76 bnr. 3. Vannkilden er 
en kilde på gnr. 77 bnr. 3, der det også er uttak til to private enkeltbrukere, samt Steigen kirke. 
Røssøy vannverk BA ble etablert i 1995 (registrert i enhetsregisteret). Det ble anlagt av de to 
daværende gårdbrukerne på Røssøya, i samarbeid med Steigen kommune. Det har ikke vært 
drevet som et kommunalt vannverk. Anlegget består av ledningsnettet fra kilden. Det er ikke 
noen form for rensing av vannet i vannverket. Grensen for at et vannverk skal være 
godkjenningspliktig, er at det forsynet minst 20 husstander/hytter eller minst 50 personer eller 
helseinstitusjon, skole/barnehage. Mattilsynet ga Røssøy vannverk BA pålegg om å søke 
godkjenning i 2011. 
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Har kommunen plikt til å overta? 

- En kommune har ikke direkte ansvar for den enkeltes vannforsyning, og har dermed 
heller ikke plikt til å overta et privat vannverk som søker om det. På den andre siden er 
tilrettelegging av nødvendig infrastruktur for utvikling av lokalsamfunn, bosetting og 
næringsutvikling en klar kommunal oppgave. 

- Mattilsynet har i brev av 25.05.11 tatt initiativ til en dialog med Steigen kommune om 
sikring av tilfredsstillende vannforsyning til Røssøya, basert på Mattilsynets 
oppfatning av at Steigen kommune ikke har fulgt opp sin plikt til å kontrollere at det er 
”forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann” (jfr. plan- og 
bygningslovens § 27-1) før kommunen har gitt byggetillatelser til turistanlegg og 
godkjent reguleringsplan for hytter i området. 

 
Investeringsbehov 
Steigen kommune eier og driver Engeløy/Bogen vannverk. Fra kilden i Vassdalsvatnet 
forsyner dette vannverket Bogen, samt strekninga Røtnes – Sandvåg på Engeløya. Dessuten 
eier og driver Steigen kommune Laskestad vannverk, som forsyner Engeløy barnehage, 
Laskestad skole og 6-7 husstander på Laskestad. Begge disse vannverkene er godkjente. 
Dersom kommunen skal overta Røssøy vannverk, er det nærliggende å tenke at Røssøy må 
knyttes til Engeløy/Bogen vannverk. Fra Engeløy/Bogen vannverk sitt eksisterende 
dekningsområde og fram til Røssøya, er det i dag 5-6 private fellesanlegg for vannforsyning, 
samt en del husstander med egen brønn. Ingen av disse anleggene er godkjente, eller 
godkjenningspliktige. Dersom utbygging av Engeløy/Bogen vannverk til Røssøya skal 
utredes, må kommunen gå i dialog med de private vannverkene på strekninga i forhold til 
tilknytning av alle abonnenter langs den nye hovedledninga. Videre må det engasjeres 
konsulent for utredning og kostnadsberegning av selve utbygginga av vannverket.  
Forlenging av Engeløy/Bogen vannverk videre vestover er ikke med i gjeldende økonomiplan. 
Derimot er det i økonomiplanen tatt med forlenging fra Røtneskrysset til Hakvåg i 2014 
(Leines er oppført i 2012 og 2013). 
Kostnader til utredning av overtakelse og eventuelt utbygging kan inkluderes i 
selvkostgrunnlaget for vannavgift. 
 
Konklusjon: 
Det er mange forhold som må utredes nærmere før Steigen kommune kan ta stilling til 
søknaden om overtakelse av Røssøy vannverk BA. Utbygging av Engeløy/Bogen vannverk 
videre vestover berører også flere andre private vannverk og husstander. Etter rådmannens 
vurdering er det en viktig samfunnsoppgave å sikre tilgang til godt og tilstrekkelig drikkevann 
både til Røssøya og Vinjen, Våg, Gjerdet og Sandvåg. Det anses lite rasjonelt at de enkelte 
små private vannverkene i området skal bygge ut separate vannbehandlingsanlegg for å gi 
sikkerhet for godt drikkevann i framtida. God vannforsyning er også ei viktig forutsetning for 
videre utbygging av boliger og næringsliv i området. Det anbefales derfor at kommunen går i 
dialog med alle berørte parter, og at utbygging av Engeløy/Bogen vannverk videre vestover 
utredes. 
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SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - STEIGEN VEKST A/S 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 256   
Arkivsaksnr.: 12/254   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/12 Steigen formannskap 25.04.2012 
33/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Steigen kommune innvilger søknad fra Steigen Vekst A/S om kommunal garanti for lån 

inntil kr. 2 400 000,-. 
2. Garantien gis som selvskyldnerkausjon, jfr. forskrift om kommunale og fylkeskommunale 

garantier av 2. februar 2001, endret ved forskrift av 26. juni 2008 nr. 1002, § 2. 
3. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og garantiens varighet skal ikke 

overstige 22 år, jfr. Garantiforskriftens § 3. 
4. Det er videre en forutsetning at det ikke utbetales utbytte så lenge det foreligger 

kommunal garanti på lånet.. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette nærmere betingelser i henhold til Garantiforskriften. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Steigen Vekst A/S søker i brev av 27. februar 2012 om garanti for et lån på inntil kr. 2 400 
000. 
Steigen kommunestyre vedtok i sak 0040/04 å gi Steigen Vekst en garanti for inntil kr. 2 000 
000 på bakgrunn av at Steigen kommune eier 100 % av aksjene og fordi en garanti ville gi 
selskapet langt bedre lånebetingelser. 
I brev av 20.08.2004 godkjente Fylkesmannen kommunestyrets vedtak under forutsetning av 
at garantien ble gitt som simpel kausjon og ble redusert i takt med nedbetalingen av lånet. 
Pr. i dag er dette lånet nedbetalt til kr. 1 100 000. 
I styremøte 22. februar 2012 vedtok styret i Steigen Vekst A/S en refinansiering og utvidelse 
av nåværende lån fra kr. 1 100 000 til kr. 2 400 000. Dette for å kunne gjennomføre planlagte 
utbyggingsprosjekter på Furulund, som nytt garderobeanlegg, et tørkelager for brensel og en 
betydelig oppgradering av verkstedet. 
Selskapet har fått tilbud om lån til meget gode betingelser. Lånetilbudet forutsetter imidlertid 
en kommunal garanti, og vil være mest gunstig hvis kommunen gir selvskyldnerkausjon. 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier er nå endret, slik at det er mulig for 
kommunen å forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. 
 
I henhold til kommunelovens § 51 nr. 2 skal det som hovedregel ikke stilles kausjon eller 
annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen 
eller fylkeskommunen. 
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Formuleringen ”utøvelse av næringsvirksomhet” har ingen presis avgrensning. Det man 
imidlertid først og fremst sikter til, er bedriftsetableringer når bedriften har et 
forretningsmessig formål med sikte på økonomisk gevinst. 
Rådmannen vurderer ikke virksomheten til Steigen Vekst som en ren næringsvirksomhet. 
Dette fordi bedriften blant annet mottar et fast årlig tilskudd fra Steigen kommune og at en 
stor del av arbeidsplassene er tilrettelagte. Det er også vedtektsfestet at det ikke skal tas ut 
overskudd i form av utbytte, men at dette skal beholdes i selskapet. 
Steigen Vekst A/S har de siste 5 år hatt en meget god utvikling med stabil omsetning, god 
likviditet og årsoverskudd, som er lagt til egenkapitalen. Soliditeten er meget tilfresstillende 
med en egenkapitalprosent på 53 % (normen er at den bør være minst 25 %) 
 
Selv om det å stille garanti for andres økonomiske forpliktelser alltid vil innebære en viss 
risiko, vil rådmannen tilrå at garantien gis. 
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VALG AV FORLIKSRÅD OG FORMANN FOR RÅDET  FOR PERIOD EN 01.01.13-
01.01.17 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 12/5   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre velger ut fra valgnemndas forslag følgende 
medlemmer/varamedlemmer til Steigen forliksråd for perioden 01.01.l3-01.01.17: 
 
Faste medlemmer: 
Torhild Nilsen, 8285 Leines 
Salve Kildahl, 8289 Våg 
Rigmor Hansen, 8286 Nordfold 
 
Varamedlemmer: 
1. Kent Inge Eliassen, 8286 Nordfold 
2. Nina Lund, 8288 Bogøy 
3. Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord 
 
Videre velger kommunestyret Torhild Nilsen, 8285 Leines som formann for rådet. 
 
 
 
Saksutredning: 
I henhold til Domstollovens § 27 skal det i hver kommune være et forliksråd. Forliksrådet skal 
ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant 
varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 
rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret skal også velge et av medlemmene til 
formann. 
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VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIO DEN 
01.01.13-01.01.17 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 12/5   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre velger, ut fra valgnemndas forslag, følgende personer som 
møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.13-01.01.17: 
 
1. Helge Skram, 8283 Leinesfjord 
2. Kjersti Gylseth, 8285 Leines 
3. Atle Nystad, 8283 Leinesfjord 
 
 
 
Saksutredning: 
I henhold til forskrift om forliksrådene (Forliksrådsforskriften § 3), skal det ved hvert 
forliksråd være et utvalg av faste møtefullmektiger. Møtefullmektigene oppnevnes av 
kommunen hvert fjerde år. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i 
forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i 
utvalget. 
 
 
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.13-01.01.17 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 12/5   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommunestyre velger etter forslag fra Steigen valgnemnd følgende personer som 
skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.13-01.01.17: 
 
Kjell T. Arntsen, 8286 Nordfold 
Mari Wattum, 8286 Nordfold 
Agnar Hansen, 8288 Bogøy 
Marita Helskog, 8288 Bogøy 
Jarle Hansen, 8288 Bogøy 
Evy Røymo, 8285 Leines 
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Saksutredning: 
 
Det vises til skjønnsprosesslovens § 14 hvor det fremgår at det i hvert fylke skal være et utvalg 
skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. 
 
Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved 
fastsettingen av antallet tas det hensyntil hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i 
domssognet. 
 
I brev fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement datert 15.12.2011 står det at forslget på 
skjønnsmedlemmer bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Dette er 
det tatt hensyn til i forslaget fra valgnemnda. 
 
 
 
 


