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Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.15 77 88 00 eller
til postmottak@.stei gen.kommune.

Vararepresentanter som evt. skal møte vil fä nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med sþss på billigste måte.

TILLEGG SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS t0,lt4 141t45
UTBYGGING AV NORDFOLD IIAVI\

Eventuelt.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Iæinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 19
Telefaks: 757 78810



Sak 10/14

UTBYGGING AV NORDFOLD HA\TN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Løken
t4lt45

Arkiv: P30

Saksnr.: Utvalg
),0114 Steigen kommunestyre

Møtedato
t9.02.2014

Forslag til vedtak:
Steigen kommunestyre vedtar den planlagte utbygginga i Nordfold havn, og godkjenner
kostnaden på 10 mill kr.
Manglende finansiering på 1,5 mill kr dekkes opp med økt kommunalt låneopptak på kr
750.000 og økt privat finansiering på 750.000 kr

Saksutredning:
I budsjett for 2013 og2014 er det vedtatt satt av midler til utbygging av Nordfold havn. Dette
går ut på å forlenge moloen med ca 40 m, utdype innseilinga og bygge opp et areal pä
vestsiden i havna med tanke på lagringsplass/etableringer.
På en del vindretninger blir det mye bårer inn i havna og stort drag i sjøen. Dette forverret seg
etter at det gamle fenderverket ble revet. En forlengelse av moloen vil bedre dette forholdet.
Mudringsmassene er planlagt å legge inn i en sjete på vestsiden og på den måten utvide det
området som er satt av til næring/industri. Det ligger i planene at en kan bygge ei dlpvannskai
på denne siden i neste trinn.
Arbeideidet har følgende kostnader: Molo: 2.586.300 kr

Utdyping: 2.214.000kr
Sjete: 3.290.000 kr
Sum kostnad 8.150.300 kr

Arbeidet har vært ute på anbud. Billigste anbud er på 9.150.020 kr. Det har i tillegg påløpt en
del planleggings og utredningskostander. Dette sammen med en margin på 300.000 kr i
prosjektet g¡ør atkostnadene samlet vil komme på 9.980.000 kr. Avnrndet vil det si 10 mill
kr. Alle tall er uten moms.
Prosjektet er finansiert slik: Cermaq 3.300.000 kr

Kystverket: 3.030.000 kr
Nordland Sikesk. 1.100.000 kr
Steigen kommune. 1.100.000 kr
Sum fin. 8.530.000 kr

Ut fra anbud som er kommet inn ser vi at vi har ei manglende finansiering pâI7.470.000 kr (
avrundet til 1,5 mill kr) for å kunne sette i gang prosjektet.
Ønsket oppstart er i mars 2014, og at mudring skal være gjort innen 1. mai i henhold til krav
fra fulkesmannens miljøvernavdeling. En ser det som viktig å komme i gang med arbeidene
nå i vår ogfølge den framdriften det erlagl opp til.
Hele prosjektet er i stor grad startet opp etter ønske fra Cermaq som har mye av sin aktivitet i
havna. De har således også gått inn med et betydelig beløp i finansieringa. Det er drøftet med
Cermaq om de kan gå inn med ytterligere beløp for å dekke deler av manglende finansiering.
Det har en ikke fått svar på, men vi har en dialog på dette.
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