
 
 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78804 
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 

STEIGEN 

KOMMUNE 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
Drøftingssak: Økonomiplanarbeidet. 
 
Diverse orienteringssaker. 
 
 

SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 8/09 09/322 
  MELDINGER  
 
PS 9/09 08/1164 
  KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI  
 
PS 10/09 09/274 



DISPONERING AV EKSTRAORDINÆRE 
VEDLIKEHOLDSMIDLER REGJERINGENS 
TILTAKSPAKKE JAN.2009 

 
Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELDINGER 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 060   
Arkivsaksnr.: 09/322   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/09 Steigen formannskap 25.03.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Meldingene tas til etterretning. 
 
 
 
Saksutredning: 
Delegerte vedtak 05.02-18.03.09 

 
 
 
Vedlegg: Liste over delegerte vedtak. 
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KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: Q14   
Arkivsaksnr.: 08/1164   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/09 Steigen formannskap 25.03.2009 
 

Saksutredning: 
Nordodden AL søkte 10.10.08 om kommunal overtakelse av veien ned til bedriften. Saka ble 
behandla i formannskapet 03.12.08, der det ble fatta følgende vedtak: 

Nytt forslag fra Berit Woie Berg: 
”Saken oversendes til plan- og ressurs for en prinsipiell vurdering av kriterier for overtakelse av private veier.”
Vedtak: 
Nytt forslag fra Berit Woie Berg enstemmig vedtatt. 
 

Steigen kommune gjennomførte i 2003 og 2004 en omfattende gjennomgang av de 
kommunale vegene, med formulering av kriterier for hva som burde være kommunale veier. 
Formålet var å privatisere enkelte veistrekninger som et ledd i innsparing, samt å få ei mer 
helhetlig eller ”rettferdig” ordning på hvilke veier som var kommunale og hvilke som måtte 
vedlikeholdes av private. I mai 2004 fattet kommunaestyret et omfattende vedtak (sak17/04), 
som medførte protester fra mange grupper. Etter en videre prosess, fattet kommunestyret i 
september samme år følgende vedtak: 
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Behandling/vedtak i Steigen kommunestyre den 22.09.2004 sak 0046/04 
Behandling: 
Forslag fra Tordis S.L.Pedersen: 
Siste setning i pkt. 5 strykes. 
Vedtak: 
Enstemmig som formannskapets  innstilling med tilleggsforslag fra Tordis S. L. Pedersen, og lyder slik: 

1. Kommunestyrevedtak i sak 0017/04 oppheves. 
2. Steigen kommune foretar brøyting av alle kommunale veier som er åpen for allmen ferdsel og som 

omhandles av vegloven. 
3. Overføring av kommunale veier til private foretak i samsvar med vegloven §§ 7 og 8 delegeres til Plan- og 

ressursutvalget. 
4. Ansvar av vedlikehold av veier til områder uten fast bosetning overføres til grunneierne.  

            Brøyting av kommunale veier og plasser lyses ut på anbud i h.h.t. dette vedtak. 
       5.  Anbudene skal fortrinnsvis ha 5-årskontraktsperiode med en prøvepeiode på ett år. 
 



 
 
 
 
Etter dette foreligger det ingen vedtatte kriterier for overtakelse av private veier. 
Administrasjonen finner det ikke riktig å legge til grunn vedtak i sak 17/04, ettersom 
kommunestyret har opphevet dette vedtaket. 
 
Saka legges fram for plan- og ressursutvalget uten innstilling. Utvalget må ta stilling til om en 
vil gå inn i en prosess med å arbeide fram generelle kriterier for overtakelse av private veier, 
eller om en ønsker å behandle denne saka konkret som ei enkeltsak. 
 
Saksutredning fra formannskapets behandling av søknad fra Nordodden AL følger saka som 
vedlegg. 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: Q14   
Arkivsaksnr.: 08/1164   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/08 Steigen formannskap 03.12.2008 
 

Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune overtar privat vei, ca. 160 m lengde, fra riksvei 835 ned til Nordodden A/L. 
Overtakelsen skjer pr. 01.01.09. Eiendomsrett til veigrunnen forblir uendra. 
 
Saksutredning: 
Nordodden A/L har i brev av 10.okt. 08 (vedlagt) søkt om kommunal overtakelse av veien ned 
til bedriften. Det er ei ca. 160 m lang grusveistrekning, der det foruten Nordodden A/L er to 
bolighus og småbåthavn som er brukere av veien. Småbåthavna har også veitilknytning mot 
gml. fergekai, og bruker begge veiene. Bedriftens argumentasjon for kommunal overtakelse av 
veien går hovedsakelig på at det er stor aktivitet i området, med årlig omsetning på ca. 25 mill. 
kr. og 7 ansatte. 

Veien opplyses å være i forholdsvis gos stand. Stikkrenne er skifta ut i høst, og veien er 
jevnlig gruset. I bedriftens regi har årlige kostnader til brøyting vært ca. 4-6000,- kr. 
Nordodden A/L har port over veien der de i sommerhalvåret stenger av bedriftens område. 
Porten står åpen i vinterhalvåret, på grunn av brøyting /ulemper å stoppe i bakken når veien er 
glatt. Dersom kommunen overtar veien helt ned til bedriftens snuplass/parkeringsplass, vil 
porten være ca. 30 m fra enden av den kommunale veien. 

Steigen kommune er svært restriktiv med overtakelse av nye veistrekninger. 
Administrasjonens vurdering i denne saken er at det er rimelig at det er kommunal vei fram til 
ei bedrift som har trafikk/aktivitet av denne størrelsesorden. 
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Nordodden A/L søkte i 2004 om at kommunen overtok vedlikeholdsansvaret på den samme 
veien. Saka ble da lagt fram for plan- og ressursutvalget, som fattet følgende vedtak 23.11.04: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steigen kommune ved plan- og ressursutvalget kan ikke imøtekomme søknaden fra 
Nordodden AL datert 06.10.04, om å overta vedlikeholdsansvaret for 
veistrekningen fra hovedveien og ned til Nordodden AL.  Dette begrunnes med at 
veien er privat og at kommunens anstrengte økonomi ikke gir rom for en slik 
overtakelse. 
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DISPONERING AV EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDSMIDLER 
REGJERINGENS TILTAKSPAKKE JAN.2009 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: Q14   
Arkivsaksnr.: 09/274   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/09 Steigen formannskap 25.03.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunes engangstilskudd til vedlikehold/rehabilitering, kr. 1.791.000 kr  
disponeres på følgende måte: 

- Ca. 100.000,- kr. til videre utbedring av Skånlandsveien 
- Utbedring av Marhaugveien, ca. 800 m, maks disponibel sum ca. 500.000,- kr 
- Resterende tilskuddsmidler brukes til energitiltak på Steigenskolen avd. 

Leinesfjord, i forbindelse med vedtatt investeringsprosjekt på utbedring av 
bygget. 

 
 
 
Saksutredning: 
Som en del av regjeringens tiltakspakke blir det innført et øremerket tilskudd til ”vedlikehold, 
rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur”. Formålet med tilskuddet er å ta 
igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. For Steigen kommune utgjør 
tilskuddet 1.791.000 kr. som et engangsbeløp i 2009. Under ”kommunal infrastruktur” regnes 
bygg, anlegg og veier, herunder også kirker. Nærmere redegjørelse for hvordan tilskuddet kan 
brukes, finner vi i rundskriv H-03/09 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det går bl.a. 
fram at 

- Tilskuddet skal brukes til prosjekt som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekt i 
kommunens opprinnelige, vedtate budsjett for 2009. 

- tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nyanlegg, bortsett fra mindre investeringer 
som kan igangsettes og fullføres i 2009 

- tilskuddet kan nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak, samt universel utforming. 
Mulighet for samfinansiering med tilskudd fra Enova. 

- Ved bruk av tilskuddet til delvis finansiering av tiltak på kirkebygg eller skolebygg, 
kan dette kombineres med rentekompensasjonsordningene som finnes for slike bygg 

- Tilskuddet fordeles med likt beløp pr innbygger, etter innbyggertall pr. juli 08, og 
utbetales i mars 2009 uten forutgående søknad. 

- Kommunene skal i etterkant gi ei samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av 
tilskuddet. Midler som ikke er blitt brukt slik det er forutsatt, må tilbakebetales. 

 
Disponering av vedlikeholdstilskuddet har vært vurdert av Enhet for plan, utvikling og drift. 
Vi har hatt fokus på at det må være prosjekt som ikke allerede er budsjettert, og at det må være 
prosjekt som kan iverksettes uten for mye planlegging og administrasjon, da to av tre 
ingeniørstillinger for tida er forbeholdt arbeidet med innføring av eiendomsskatt. Det er 
allerede budsjettert med legging av nytt tak på Toppen eldresenter, investering i 
hovedledninga på Leines vannverk, og utbedring av Steigenskolen avd. Leinesfjord. Vi har et 
betydelig vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen, men ser vanskelig for oss å kunne sette i 
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verk nye prosjekt utover det som er planlagt her i 2009, pga manglende kapasitet i 
administrasjonen. Følgende prosjekt ser vi som aktuelle for bruk av tilskuddet: 

- Oppgradring av kommunale grusveistrekninger, jfr. kommunestyrets prioriteringsliste 
- Energitiltak på Steigenskolen avd. Leinesfjord (konvertering til vannbåren varme). 

Dette inngår ikke i vedtatt byggeprosjekt 
- Riving av tårn ved Nordfold kirke, og oppbygging av nytt tårn 
- Maling av Leiranger kirke 
- Tetting av tak på Leiranger kirke 
- Tetting av tak på Bogen skole 

 
I forhold til utbedring av kommunale veier, vedtok kommunestyret i 2006 ei prioriteringsliste 
for asfaltering og ei prioriteringsliste for oppgradering av grusveistrekninger. For asfaltering er 
Røssøyveien i hel lengde prioritert. Deler av denne veien ble reasfaltert i 2008. For 
oppgradering av grusveistrekninger ble 400 m. på Skånlandsveien prioritert først, deretter 
Marhaugveien med ca. 800 m. Deler av Skånlandsveien er utbedra, men vi kan ikke si oss 
ferdig med den prioriterte strekninga.  
 
Administrasjonen anbefaler å bruke en del av tilskuddet til utbedring av grusveistrekninger, og 
resten på energitiltak på skolebygget i Leinesfjord. Forslaget begrunnes på følgende måte: 
 
Utbedring av grusveistrekninger: 

- dette er kostnadskrevende tiltak som ikke kan tas som investeringer (lånefinasieres), og 
derfor blir svært tunge å få gjennomført på de ordinære driftsbudsjettene.  

- Tiltakene utføres med innleid entreprenør, og kan settes i verk med forholdsvis liten 
planlegging og administrasjon, sammenligna med prosjekt på bygningssida 

Energitiltak på skolebygget i Leinesfjord: 
- det vil spare driftskostnader i framtida,  
- det muliggjør realisering av biobrendselanlegg som også andre kommunale bygg vil 

nyte godt av  
- det er et tiltak som også vil være tilskudsberettiget fra Enova, slik at kommunen får 

mye igjen for tilskuddspengene. Planlegging/prosjektering av dette tiltaket vil kunne 
tas sammen med hovedprosjektet på bygget. 
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