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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 29.04.2009 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. 
 
Kl. 09:00 Spørretime (Spørsmål må være ordfører i hende innen mandag 27.04) 
 
Orienteringer: Informasjon ang. eldrerådet etc. v/Hildur Kristiansen 
 Kl. 12:00: Informasjon ang. forbrenningsanlegg i Bodø v/ Leif Magne Hjelseng fra 
IRIS. 
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NY HOVEDLEDNING LEINES VANNVERK, FRAMDRIFTSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: M12   
Arkivsaksnr.: 09/398   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/09 Steigen kommunestyre 29.04.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Steigen kommune tar sikte på å skifte ut resterende hovedvannledning på Leines vannverk i 
årene 2010, 2011 og 2012. Denne investeringstakta innarbeides i økonomiplan 2010 – 2013, 
og det søkes om maksimalt tilskudd til prosjektet. Det forutsettes at etappen Nygård – 
Leiranger kirke fornyes i 2009.  
 
 
 
Saksutredning: 
 

1. Innledning 
Steigen kommune startet i 2006 på et større arbeid med utskifting av hovedledninga på 

Leines vannverk, fra AC-rør 150 mm til PE 225 m. Utskiftinga er påkrevd både fordi ledninga 
har for liten dimensjon, og fordi den etter hvert har blitt så sprø og tynn i godset at det 
medfører driftsmessige problemer og mange brudd.  

Mattilsynet gjennomførte i 2008 tilsyn på alle de fem godkjenningspliktige vannverkene i 
Steigen. For Leines vannverk fikk vi to pålegg: Revisjon av internkontrollen (pålegget er nå 
lukket), og pålegg om å legge fram en plan for ferdigstilling av ledningsnettet, samt en plan 
for forsyning av planlagt hyttefelt med vann. Mattilsynet påpeker at utskiftinga av 
ledningsnettet har tatt alt for lang tid. Steigen kommune engasjerte i 2008 firmaet Hinnstein 
AS for prosjektering av den videre utskiftinga, og fortsetter nå i 2009 med neste etappe av 
oppgraderinga. 

 
2. Om Leines vannverk 

Leines vannverk forsyner ca. 200 abonnenter. I tillegg til private boliger og fritidsboliger, 
forsyner vannverket både skole, barnehage, eldreinstitusjon, fiskeforedlingsbedrift og øvrig 
næringsvirksomhet med vatn. Fiskeribedriften Steigen Sjømat AS (tidligere Brødrene 
Aasjord) ligger i Helnessund, nesten på enden av ledningsnettet. Bedriften har i perioder hatt 
problemer med å holde drifta i gang på grunn av usikker og utilfredsstillende vannforsyning. 
Full drift på fabrikken medfører også i perioder at øvrige abonnenter får lavt vanntrykk eller i 
værste fall blir uten vatn. Bedriften er ei hjørnesteinsbedrift i Helnessund, og eneste 
fiskekjøper i Steigen og Nord-Salten for øvrig. Det er derfor ei høyt prioritert sak for Steigen 
kommune å sikre vannforsyninga til bedriften. 

Steigen kommune overtok Leines vannverk i 1995. Hovedledningsnettet består hovedsakelig 
av asbestsementrør fra 1960-tallet. Rør som er utskiftet viser store tæringsskader både inn- og 
utvendig. Standarden på ledningsnettet forårsaker stadige brudd og hyppige nødreparasjoner. 
Dette er til stor ulempe for abonnentene, og medfører høye drifts- og vedlikeholdskostnader 
for kommunen. I 1996 ble UV desinfeksjonsanlegg montert. Inntaksdammen med silkammer 
ble renovert i 1998. Vannverket ble godkjent av kommunestyret 16.02.2000.  
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3. Investeringsprosjektet 
De siste årene har utskifting av hovedledninga på Leines vannverk hatt høyeste prioritet 
innenfor vannverks- investeringer i Steigen. I 2006 og 2007 ble det lagt ny ledning på to 
etapper (med tilskudd fra Nordland fylkeskommune). Byggetrinn 2009 gjelder traseen fra 
Nygård til Kryss fylkesvei ved Leiranger kirke. Herifra og over Leinesfjæra (1600 m) til 
Steinsvik er AC-rørene tidligere (ca 1978) skifta ut med 160 med mer PVC-rør. Etter at årets 
etappe er skifta ut, vil det gjenstå 5680 m med AC-rør fra inntak i Brennvikmarka til 
Steinsvik. Det er behov for å tidfeste framdrifta for den videre utskiftinga av hovedledninga. 
Det er ikke satt opp kostnadsoverslag for den resterende strekninga. Konsulentfirmaet antyder 
at man kan forvente samme meter-pris for den resterende utskiftinga som for årets etappe, 
eller kanskje noe lavere på grunn av at det er færre tilknytninger i hvertfall på deler av denne 
strekninga. Dersom man legger samme enhetspris til grunn som for årets investering, kommer 
vi til gjenstående investeringsbehov på 14,5 mill. kr. Det søkes om tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune, der maks tilskuddssats er 25 %. Det kan i særlige tilfelle søkes om høyere 
sats, noe vi har argumentert for i vår søknad for 2009. Men signalet fra fylkeskommunen 
foreløpig er at det er søkt om langt mer enn de har midler til. 

 

4. Videre framdrift 
Administrasjonens innstilling er at kommunen bør ha ambisjon om å ferdigstille 
investeringsprosjektet i løpet av de tre kommende årene, slik at prosjektet ferdigstilles i 2012. 
Kommunestyrets prinsippvedtak fra desember 2008 om selvkost legges til grunn. Dersom vi 
forutsetter at resterende investering på 14,5 mill fordeles likt over tre år, og at vi får 25 % 
tilskudd både i 2009 og i de kommende årene, vil investeringa samla sett medføre følgende 
utvikling i vannavgifta i Steigen: 

 
 Kr. pr. m3 
2009 (vedtatt) 18,00 
2010 18,00 
2011 19,00 
2012 19,50 
 At ei såpass omfattende investering ikke medfører mer økning, henger sammen med at den 
foreslåtte investeringstakta var lagt inn i prognosene som lå til grunn for vedtaket om 
vannavgift i desember 2008. 
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STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: M12   
Arkivsaksnr.: 09/460   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/09 Steigen kommunestyre 29.04.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser, 
vedtas å gjelde for Steigen kommune fra vedtaksdato. Det gjøres følgende tilføyelse i 
adminsitrative bestemmelser, pkt. 1.7 Dispensasjon: Kommunestyrets mydighet til å gi 
dispensasjon delegeres til rådmannen. 
 
Saksutredning: 
Kommuneforlaget har på vegne av KS gitt ut ny utgave av det tidligere ”Normalreglementet 
for sanitæranlegg”, som har vært praktisert i Steigen kommune. Formålet med 
abonnementsvilkårene er å ivareta det gjensidige forholdet mellom kommunen og den enkelte 
abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre 
betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private  vann- og avløpsanlegg. 

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av 
tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelder er i tillegg direkte eller indirekte 
hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven med flere. 

 

Abonnementsvilkårene er delt i to hefter, administrative og tekniske bestemmelser. De 
administrative bestemmelsene følger vedlagt (pdf-fil). Disse går på forhold som 

- avklare skillet mellom hva som er offentlig anlegg og hva som er private 
(stikkledning) 

- prosedyrer for tilknytning 

- bygging nær offentlige vann- og avløpsanlegg 

- stenging, innskrenking av vannforbruk m.m.  

De tekniske bestemmelsene gjelder nærmere spesifisering av tekniske forhold ved anleggene, 
som for eksempel dimensjonering, trykk, krav til stengeventiler, vannmålere m.m. disse 
vedlegges ikke. Dersom representantene ønsker å sette seg nærmere inn i de tekniske 
bestemmelsene bes de ta kontakt med saksbehandler. 

 
Vedlegg: Administrative bestemmelser 
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SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV STEIGEN FRIVILLIGHETSSENTRAL 
2009 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 223   
Arkivsaksnr.: 08/1122   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/09 Steigen kommunestyre 29.04.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
 
Steigen frivillighetssentral (SFS) vedtok på årsmøtet i mars å søke Steigen kommune om 
70.000 kr i driftstilskudd for 2009 for å beholde statstilskuddet på 280.000 kr. Videre søkes 
det om 120.000 kr til drift i 2010. 
 
Under behandlingen av budsjettet for 2009 (K.sak 51/08) ble kommunalt driftstilskudd til SFS 
vedtatt fjernet med 10 mot 6 stemmer. Tilskudd for 2009 var budsjettert med 120.600 kr. Det 
kommunale driftstilskuddet utgjør ca 40% av samlede driftsinntekter, og er viktig i forhold til 
utmåling av statlig tilskudd (265.000 kr i 2008). SFS hadde sitt første ordinære driftsår i 2008, 
ledes av et styre på 5 personer og har ansatt daglig leder i 100% stilling. Det kommunale 
driftstilskuddet er avgjørende for videre drift av SFS, både i forhold til størrelse og fordi det 
er en viktig forutsetning for uttelling av statlig tilskudd. 
 
Etter bortfall av kommunalt driftstilskudd har styret sett på alternative muligheter for 
inntekter slik at driften kan opprettholdes.  En kampanje rettet mot næringsliv og frivillige lag 
og organisasjoner har gitt til sammen ca. 50.000 kr i støtte til drift i 2009. I søknaden fra SFS 
opplyses det at sentralen legges ned fra 01.05.09 dersom det ikke blir innvilget kommunalt 
tilskudd. 
 
 
Vurdering: 
SFS har vært i drift i overkant av 1. år. Det er derfor en kort periode for å vurdere viktighet og 
funksjon. Mitt inntrykk er imidlertid at SFS er blitt svært godt mottatt blant frivillige lag og 
organisasjoner, og årsrapporten  dokumenterer da også stor aktivitet  det første driftsåret.  
 
Fra administrasjonens side ble det for 2009 foreslått en reduksjon i driftstilskudd fra 189.600 
kr. til 120.000 kr. i budsjettet. Under budsjettbehandlingen vedtok kommunestyrets flertall å 
ta bort hele tilskuddet.  
 
Den økonomiske situasjonen for Steigen kommune er som kjent ikke problemfri, og 
rådmannens forslag til mindre driftstilskudd for SFS for 2009, var ett av mange for å legge 
fram et ansvarlig budsjett. Som kjent er vi nå – i forbindelse med revisjon av økonomiplanen,  
inne i en prosess med ytterligere utgiftsreduksjoner, der flere ”gode” tiltak vil bli vurdert. 
Hvorvidt fortsatt driftstøtte til SFS skal tas med i denne vurderingen er etter vår oppfatning et 
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politisk spørsmål. Ut fra dette, og med bakgrunn i den tidligere politiske behandlingen av 
saken, legges derfor søknaden fra SFS fram uten innstilling. 
 
 
Vedlegg: Søknad om støtte datert 31.03.09 
                Årsrapport 2008 
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KLAGE PÅ INNFØRING AV EIENDOMSSKATT I STEIGEN KOMMUNE FOR 
2009 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 232   
Arkivsaksnr.: 09/377   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/09 Steigen kommunestyre 29.04.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i sakens realiteter avvises klage fra Even Bård Lund på innføring av 
eiendomsskatt i Steigen kommune fra 2009. 
 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Steigen kommune har i brev datert 26.03.09 mottatt klage fra Even Bård Lund, 8286 Nordfold 
på Steigen kommunes vedtak om innføring av eiendomsskatt fra 2009 (K.sak 44/08). Den 
mottatte klagen omfatter i grove trekk følgende forhold: 
 

1. Avvik mhp. frist for utlegging av eiendomsskatt i vedtatte vedtekter for skattetakster 
for faste eiendommer (Ksak 31/08, vedtatt 17.09.08) 

2. Påståtte avvik/tolkning av informasjonsskriv til kommunens innbyggere i forhold til 
overholdelse av frister nedfelt i vedtektene, og tidsfrist for utskriving i terminer. 

 
I utgangspunktet er kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt ikke et 
enkeltvedtak som gir generell klageadgang. Når rådmannen allikevel har valgt å legge saken 
fram for kommunestyret, er det i første rekke for gi en generell informasjon om de 
overgangsordninger som gjelder for 2009, og som har sin bakgrunn i Ot.prp.1 nr 1 (2008 – 
2009) fra Finansdepartementet (FIN) om skatte- og avgiftsopplegget for 2009 (Jfr. blant annet 
muntlig konsultasjon med Fylkesmannens jurist). 
 
Klager mener for det første at kommunen ikke har anledning til å skrive ut eiendomsskatt 
fordi man i vedtektens § 7 er fastsatt en frist for utlegging av samtlige takster innen 1. mars i 
takseringsåret. I forbindelse med overgangsordninger for 2009 der det gis anledning til å 
skrive ut eiendomsskatt for flytende anlegg (oppdrett) i sjø, ble fristen for utskriving endret til 
utgangen av juni. Kjernen i klagen er m.a.o. at innføring av eiendomsskatt for 2009 er ugyldig 
fordi det ikke er samsvar mellom frist satt i kommunale vedtekter og de overgangsordninger 
som ligger i Ot.prp. 1 nr1 (2008 – 2009). Det hevdes videre at kommunen ikke har informert 
godt nok om de endringer som er gjort til publikum. Ut fra klagers argumenter følger også at 
det ikke kan skrives ut eiendomsskatt for 2 terminer etter 1. juli, ettersom betalingsfristen for 
1. termin i henhold til vedtektene er 30.06.  
 
 
Vurdering: 
Vedtektene som er utarbeidet og vedtatt benyttet ved utskriving av eiendomsskatt er i 
utgangspunktet et supplement til gjeldende lovverk og forskrifter. Det er selvsagt 
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hensiktsmessig at man i vedtektene tar med 1. mars som gjeldende tidsfrist, ettersom dette er 
fristen i et ”normalår”. Når Finansdepartementet som overordnet myndighet utsteder 
endringer i lov/forskrift vil naturlig nok disse gjelde uavhengig av lokale vedtak. For 2009 
betyr det unntak/overgangsordning i forhold til ”Lov om eigedomsskatt i kommunane” § 14 – 
tidsfrist.  
et  
De lokale vedtektene som vedtas av kommunestyret er i utgangspunktet et supplement til 
gjeldende lov/forskrifter. Vedtektene er altså IKKE et må-krav og det er opp til 
kommunestyret å bestemme om de skal utarbeides, for hvilket tidsrom de skal gjelde og om 
man ønsker å vedta endringer.  
 
Når det gjelder fortolkning av terminlengde, har Finansdepartementets intensjon med 
overgangsordningen selvsagt ikke vært at kommunene skulle miste eiendomsskatt for 2009, 
tvert i mot. Terminlengde og utskrivingstidspunkt må derfor tilpasses overgangsordningen 
som gjelder i 2009, slik at eiendomsskatten for 2009 betales over 2 terminer i løpet av siste 
halvår 2009. Konkret tidspunkt vil bli vurdert i samråd med sakkyndig nemnd. 
 
Som nevnt over, er vedtak om innføring av eiendomskatt ikke et enkeltvedtak som det gis 
generell klageadgang på. Når vi allikevel legger saken fram, er det for å belyse saken ovenfor 
kommunestyret med henvisning til at 2009 er et spesielt år med en overgangsordning som vil 
avvike fra et ”normalår”.  Rådmannens konklusjon er imidlertid at kommunestyrets vedtak 
om innføring av eiendomsskatt (K.sak 44/08) er gyldig. Finansdepartementet har imidlertid 
endret forutsetningene for gjennomføring av vedtaket.  Dette må Steigen kommune ta hensyn 
til, og gjennomføringen må tilpasses de endrede forutsetninger. 
 
 
 
 
Vedlegg: Klagebrev fra Even Bård Lund, 8286 Nordfold. 
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INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM 
SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 014   
Arkivsaksnr.: 08/1308   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/09 Steigen kommunestyre 29.04.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saksutredning: 
Kommunal- og regionaldepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i forsøk med 
stemmerett for 16-åringer.   

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati 
sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om at det skal gjennomføres forsøk med 
stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret. Forsøket skal i utgangs- 

punktet bare gjelde kommunestyrevalget i 2011. 

Søknadsfrist er satt til 01.07.09. Til kommunestyrets behandling av saken vil det foreligge 
uttalelse fra ungdomsrådet. 

 

Saka legges fram uten innstilling. 

 
 
Vedlegg: Brev fra kommunal- og regionaldepartementet datert 14.04.09 
     Barneombudets hefte ”Hva er vitsen?”  
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