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Sak 56/15
SELSKAPSAVTALE KOMREVNORD IKS, NYE EIERE

Saksbehandler: Oddbjørn Nilsen
Arkivsaksnr.:
14/158
Saksnr.: Utvalg
56/15
Kommunestyret

Arkiv: 216
Møtedato
03.09.2015

Innstilling:
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS, gjeldende fra 1.juli 2015, godkjennes.

Saksutredning:
KomRev NORD IKS sin strategi er å bygge kompetanse gjennom samarbeid med andre
selskaper eller øke antall eiere i eget selskap. Dette vil styrke kompetansen i selskapet og øke
kvaliteten på tjenestene til selskapets eiere.
KomRev NORD IKS meddeler at åtte kommunestyrer har vedtatt at de ønsker å bli eier av
KomRev NORD IKS. Dette gjelder sju kommuner i Troms fylke som tidligere var eiere av
Sør-Troms kommunerevisjon IKS (selskapet er vedtatt avviklet). I tillegg har Hemnes
kommunestyre i Nordland meddelt at de ønsker å bli eier.
Med dette vil KomRev NORD IKS få åtte nye eierkommuner og dermed bli et sterkere
selskap som kan øke sin kompetanse ytterligere.
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen.
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale.
Saksvurdering:
Rådmannen ser dette som en videreføring og kun en formalitet vedrørende eksisterende
avtale. Det legges derfor ikke fram noen egen vurdering. Tysfjord kommune eier etter ny
selskapsavtale 0,93%.

Vedlegg:
Selskapsavtale med KomRev NORD IKS, gjeldende fra 1.7.2015

Oddbjørn Nilsen
rådmann
Oddbjørn Nilsen
Rådmann
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Sak 58/15
LÅNEOPPTAK I HUSBANKEN - STARTLÅN

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
14/1042
Saksnr.: Utvalg
58/15
Kommunestyret
40/15
Kommunestyret
33/15
Formannskapet

Arkiv: 251
Møtedato
03.09.2015
18.06.2015
05.06.2015

Innstilling:
Tysfjord kommunestyre godkjenner opptak i tilleggslån på kr. 3 mill. som startlån i
Husbanken for videre utlån i 2015.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
05.06.2015
PS 33/15

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 40/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
Tysfjord kommunestyre godkjenner opptak i tilleggslån på kr. 3 mill. som startlån i
Husbanken for videre utlån i 2015.
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Saksutredning:
I budsjettvedtak for 2015 ble det vedtatt opptak av startlån på kr. 4 mill. for 2015. Pågangen
første halvår 2015 har vært stor, og ved inngangen av andre halvår 2015 vil de lånte 4 mill.
allerede være utlånt.
Vi har mottatt flere søknader om startlån som per nå vil bli avslått på grunn av manglende
lånemidler. Ut i fra de søknader og henvendelser vi har mottatt vil de fleste søknader være i
kategorien for startlån i henhold til retningslinjene. Det er også sannsynlig at det vil komme
flere søknader.
Vi anser det som positivt at kommunens innbyggere ønsker å etablere seg her, og vi mener at
startlån er et positivt virkemiddel. Et tilleggslån på ytterligere 3 mill. vil sørge for at de
søknadene som per nå er ubehandlet vil kunne behandles positivt. Et eventuelt tilgodehavende
beløp ved årets slutt vil kunne overføres til 2016, noe som medfører mindre låneopptak for
2016.

Konrad Sætra
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 59/15
BOSETTING AV FLYKTNINGER

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
15/111
Saksnr.: Utvalg
59/15
Kommunestyret
49/15
Kommunestyret

Arkiv: F30
Møtedato
03.09.2015
18.06.2015

Innstilling:

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 49/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
Saksutredning:
Flyktningesituasjonen i verden har i de siste årene gått fra vondt til verre, og bildene vi daglig
ser fra Syria, Jemen, Middelhavet viser oss en flyktningekatastrofe som vi ikke har hatt siden
andre verdenskrig. Mange av landene i nærområdet er selv fattige nasjoner og har ingen
mulighet til på egen hånd å løse krisen som har oppstått, og det er nødvendig at vi i likhet med
andre nasjoner i Europa må bidra både med betydelige midler i nærområdet samt at det er
behov for økt bosetting i Norge.
Å bo i Norge betyr at alle bor i en kommune. Skal nasjonen Norge løse sine humanitære
forpliktelser vi som nasjon har betyr det at kommunene må stille opp. Pr. i dag har Tysfjord
kommune tatt i mot 21 flyktninger og de er bosatt i Kjøpsvik.
Utfordringen for de fleste kommuner er å skaffe egnet bolig. Gjennom prosjektet «renovering
av tidligere TSA» vil kommunen bli i langt bedre stand til å skaffe leiligheter ut fra
forskjellige behov og størrelse. Prosjektet er ennå ikke igangsatt og jeg ser utfordringer knyttet
til hvordan kommunen skal kunne ta i mot flere flyktninger uten at denne utvidede kapasitet er
kommet på plass.
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Når det gjelder renovering av TSA vil det foreligge en avklaring fra Husbanken i løpet av juni
mnd og så langt synes signalene å være positive.Det er forventet 15 mndrs byggetid på
prosjektet.
Statsråden for Barne, Likestilling og Inkluderingsdepartementet Solveig Horne har i brev til
kommunene den 23.4 2015 vist til at verden nå opplever den verste flyktningkatastrofen siden
andre verdenskrigen, og nabolandene til Syria har store utfordringer med å klare den
dramatiske befolkningsøkningen. Hun sier videre at Norge vil bidra med betydelige midler i
nærområdet og mener at de grunnleggende problemer må løses der.
Norge har vedtatt å ta i mot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og det er i den forbindelse
hun henvender seg til kommunene om mottak av flere flyktninger.
Statsråden viser til at intergreringstilskuddet er økt til kr. 746200 i 2015 og tilskuddet
utbetales over 5 år. I tillegg mottar kommunene et eget tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Statsråden viser videre til at det i utgangen av mars i år er 5256 personer hvorav 681 barn som
venter på bosetting i en kommune. Gjennomsnittlig ventetid er 9,1 måneder.
Statsråden ønsker en tilbakemelding på hvilke kapasiteter kommunene har til å motta flere
flyktninger i 2015 og 2016.
Som nevnt er boligsituasjonen krevende og på nåværende tidspunkt kan det synes vanskelig å
motta flere flyktninger i 2015 og 2016. Flyktningetjenesten vil imidlertid vurdere hvorvidt det
er mulig å bosette flyktninger andre steder i kommunen enn i Kjøpsvik.
Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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Sak 60/15
KJØP AV PARKERINGSPLASS GNR. 60 BNR. 286

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
15/221
Saksnr.: Utvalg
60/15
Kommunestyret
54/15
Kommunestyret
11/15
Driftsutvalget

Arkiv: Q52
Møtedato
03.09.2015
18.06.2015
10.06.2015

Innstilling:
1. Tysfjord kommune selger ikke parkeringsareal på 60/286 til Drag båtforening
Tysfjord kommune innleder forhandlinger med Drag båtforening om en leieavtale for området
60/286.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Driftsutvalget
10.06.2015
PS 11/15

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstilllingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
2.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 54/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
3. Tysfjord kommune selger ikke parkeringsareal på 60/286 til Drag båtforening
Tysfjord kommune innleder forhandlinger med Drag båtforening om en leieavtale for området
60/286.
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Saksutredning:
Drag båtforening ønsker å kjøpe 60/286 som ligger ved småbåthavna på Drag. Området er
regulert til parkeringsformål av Statens vegvesen. Grunneier er Tysfjord kommune.
Området brukes i dag til parkering og det er ikke sansynlig at formålet vil bli endret.
Båtforeningen har en leieavtale/bruksavtale på arealet.
Generellt:
Området ligger innenfor aet arealet som ble ekspropiert på 80-tallet og Teknisk etat har
registrert en del uenighet om hvem som kan bruke dette parkeringsarealet.
Teknisk etat vurderer bruken av området som viktigere enn eierskapet. Uansett hvem som eier
området, så kan det kun brukes til parkeringsformål. På den annen side kan det være strategisk
at kommunen ikke selger arealer som tidligere er ekspropiert. Anbefaler derfor at en leieavtale
med Båtforeningen reforhandles.
Hvis Driftsutvalget bestemmer at området skal selges, må vedtaket sendes videre til
Formannskapet.
Vedlegg: søknad med kartskisse

Konrad Sætra
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 61/15
NORDLAKS OPPDRETT AS - SØKNAD OM ENDRING AV ART OG
AREALENDRING PÅ LOKALITETEN TØMMERVIK S I TYSFJORD KOMMUNE

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
15/224
Saksnr.: Utvalg
61/15
Kommunestyret
47/15
Kommunestyret

Arkiv: U43
Møtedato
03.09.2015
18.06.2015

Innstilling:
1. Tysfjord kommune anbefaler at Nordlaks Oppdrett A/S 955 750 802 får anledning til
artsendring fra torsk til laks samt en mindre arealendring for fortøyninger og forflåte
for Lokaliteten Tømmervik S
2. Tillatelsen anbefales for inntil 2340 tonn MTB

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 47/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
Saksutredning:
Lokaliteten Tømmervik S har tidligere vært benyttet til torsk. På grunn av at torskeoppdrettt
ikke ble økonomisk lønnsomt er dette segmentet av oppdrettsnæringen avviklet.Denne
lokaliteten ble i sin tid benyttet av Tysfjord Marin Holding A/S. Tillatelser til lokaliteten er
overført til Nordlaks Oppdrett A/S.
Nordlaks Oppdrett A/S søker derfor om artsendring fra torsk til laks samt en mindre
arealjustering inklusiv etablering av forflåte ved lokaliteten.
Noen deler av anlegget ligger i et område disponert til aquakultur, mens en annen del av
anlegget inklusiv fortøyninger ligger i et flerbruksområde. (FFFNA)
I forbindelse med at det er kommet ny forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter
særlover(FOR 2014-12-19-1758) er det ikke lenger anledning til å kreve konsekvensutredning
av akvakultursøknader. Uavhengig av dette skal det imidlertid vurderes om søknaden kan
være mangelfull og som likevel gjør at den bør behandles etter §3 i forskriften.
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Nordland Fylkeskommune er behandlingsinstans i slike saker og har vurdert søknaden opp
mot forskriftens §3 og finner at tiltaket ikke vil få vesentlige innvirkninger for miljø eller
samfunn.
Søknaden er lyst ut på vanlig måte og ved høringsfristens utløp har det innkommet
merknader fra Nordland Fylkes Fiskarlag som anbefaler at søknaden blir avslått med
bakgrunn i luseproblematikken, bruk av lusemidler samt hensynet til å bevare
hummerbestanden i fjorden. Fiskarlaget viser også til innspill til ny arealplan i kommunen
med ønske om å fjerne de såkalte A områdene(akvakultur) i Hellemofjorden og Mannfjorden
for å bevare tradisjonelle fiskeområder samt lokale marine bestander.
Konklusjon.
Etter en samlet vurdering – hensyn tatt til tidligere behandling og kommunens arealplan vil
jeg imidlertid tilrå at søknaden anbefales.Rådmannen mener at fordelene med søknaden er
større enn ulempene.
Rådmannen vil også anføre at det omsøkte produksjonsvolum er 2340 MTB som er ingen
endring i forhold til tidligere.

Vedlegg:
1. Deler av søknaden
2. Uttalelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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Sak 62/15
FREMTIDIG OMSORGSTJENESTE I TYSFJORD KOMMUNE INNENFOR
RAMMEN AV SAMHANDLINGSREFORMEN

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
15/363
Saksnr.: Utvalg
62/15
Kommunestyret
51/15
Kommunestyret
28/15
Kommunestyret

Arkiv: H00
Møtedato
03.09.2015
18.06.2015
12.05.2015

Innstilling:

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 51/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
Saksutredning:
Saken ble tatt opp som tilleggssak på kommunestyrets møte den 12.05.15
Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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Sak 63/15
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TYSFJORD - REVIDERING

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
15/386
Saksnr.: Utvalg
7/15
Eldrerådet
63/15
Kommunestyret
42/15
Kommunestyret
31/15
Formannskapet

Arkiv: X20
Møtedato
15.06.2015
03.09.2015
18.06.2015
05.06.2015

Innstilling:
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Tysfjord kommune revidert pr. 31.5. 2015
godkjennes.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
05.06.2015
PS 31/15

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 42/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt,
Vedtak:
Saken utsatt.
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Tysfjord kommune revidert pr. 31.5. 2015
godkjennes.
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Saksutredning:
Innledning
En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS) skaper bedre oversikt, bevissthet og
kunnskap om risiko og sårbarhet i kommunen. Dette gir et godt grunnlag for kommunens
målrettede arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, gjennom forebyggende arbeid, styrket
beredskap og bedre evne til krisehåndtering.
Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen gir kommunene en grundig
metodebeskrivelse for gjennomføring og oppfølging av helhetlig ROS i tråd med krav til
kommunal beredskapsplikt.
Sivilbeskyttelsesloven sier at ”kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.”
Ifølge forskriften skal analysen som et minimum omfatte:


eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen



risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha
betydning for kommunen



hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre



særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk
infrastruktur



kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket
hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet



behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal være grunnlag for kommunens langsiktige
mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet. Dette gjelder både forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Med
utgangspunkt i analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan og planlegge
beredskapsøvelser. Analysen kan avdekke forhold som må ivaretas i planer og prosesser etter
plan- og bygningsloven.
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Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen bør bygge på både eksisterende risiko- og
sårbarhetsanalyser og på andre aktuelle kilder. Alle risiko- og sårbarhetsanalyser internt i
kommunen og analyser fra eksterne, for eksempel industri, bør inngå som grunnlag. Andre
kilder kan være tilsynsrapporter, evalueringsrapporter, statistikk, aktsomhetskart og
faresonekart osv.
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet. Der
det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller
oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere til å
iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.

Arbeid med risiko- og sårbarhetsanalysen i Tysfjord

Tysfjord kommune har våren 2015 gjennomført en god intern prosess som har resultert i en
helhetlig ROS-analyse i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Kommunen har invitert eksterne aktører til å bidra i arbeidet og forankret i ROS-analysen i
kommunestyret. Bedriftskompetanse har vært prosessleder for kommunen i arbeidet med
analysen.
Det har i forbindelse med gjennomføringen av analyseprosessen blitt avviklet et
fareidentifikasjonsmøte analysemøte hvor eksterne aktører deltok i tillegg til relevante
deltakere i kommunen. I tillegg er det utført et møte med gjennomgang av utkast til rapport og
fastsettelse av risikoreduserende tiltak. Bedriftskompetanse har ledet prosessene, og
kommunen og relevante eksterne aktører har bidratt med kunnskap, kjennskap og erfaring fra
de lokale forholdene. Deldokumenter som er blitt utarbeidet underveis har vært
grunnlagsdokumenter til møtene.
Gjennom bred innledende fareidentifikasjon ble det identifisert 13 utvalgte scenarier med
ulike fareindikatorer, som har blitt gjenstand for en mer hendelsesbasert risikoanalyse hvor
sannsynlighets- og konsekvensvurdering har vært sentral.
Det er flere forhold i kommunen som medfører robusthet, blant annet god robusthet i
vanntilførsel til kommunen, og krafttilførsel til Kjøpsvik som er administrasjonssenteret i
kommunen. Kommunen har også inngått interkommunalt samarbeid med nabokommuner
både når det gjelder brannvesen og beredskapsorganisering mot akutt forurensing på sjø og
land. Noe som gjør kommunen bedre rustet til å håndtere større forurensningshendelser og
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hendelser der brannvesenet er involvert i redningsarbeidet. Dette gjelder også forebyggende
tiltak.
Tysfjord kommunes kriseledelse har håndtert flere reelle hendelser på en god og forsvarlig
måte, og fremstår robust når det gjelder sammensetning av relevante personer/funksjoner, og
har gode forutsetninger for håndtering av en hendelse i kommunen.
Det er også en del forhold som medfører sårbarhet i kommunen. Tysfjord kommune har få
transportårer inn til kommunen, og hovedfartsåren inn til kommunens administrasjonssenter i
Kjøpsvik er enten RV 827 som går gjennom en rekke tunneler, eller ferge fra Drag. Noe som
gjør transportnettet til denne delen av kommunen sårbart. Det er til dels stor skipstrafikk til
industrien i kommunen som øker sannsynligheten for akutt forurensning og større
sjøhendelser. I tillegg er det en storulykkebedrift i kommunen som er lokalisert på Drag, som
representerer et risikoobjekt med potensial for ulykker med store konsekvenser.
Kraftforsyningen til Drag, har kun en linje, noe som gjør denne delen av kommunen sårbar for
kraftutfall. På grunn av manglende nødaggregat i kommunen, er institusjonene i kommunen
sårbare i forhold til kraftutfall. Dette gjelder spesielt sykehjemmet og omsorgsboligene i
kommunen. Kommunen ligger ikke sentralt i forhold til sykehus og andre nødetater enn de
som er lokaliser i kommunen. Det er ca 10 mil til nærmeste sykehus, og 6 mil til nærmeste
brannvesen utenfor kommunen. Kommunen har også kun 2 polititjenestemenn som ikke har
vaktordning i kommunen.
Fremtidige klimaendringer kan gjøre Tysfjord kommune mer sårbar for klimarelaterte
problemer. Havnivået er allerede målt til å være betydelig høyere enn det som er skissert i
Tabell hentet fra Havnivåstigning Estimater av framtidig havnivåstigning i norske
kystkommuner2009. Høyeste vannstand mål i Tysfjord siden 1989 er 446 cm, målt i 2011.
Dette vil si at man må ta høyde for at det er et betydelig avvik ift det som er forutsett i
beregning av havnivåstigning gjort av DSB og det som er erfaringstallene de siste 10 år.
Ut i fra kommunens risikoaksept ift nåværende situasjon i kommunen, viser risikoanalysene
av de uønskede hendelsene uakseptabel risiko (rød sone i risikomatrisen) for:
 11 av 13 hendelser i den totale konsekvensvurderingen
 10 av 13 hendelser i kategorien liv og helse/dødsfall
 9 av 13 hendelser i kategorien liv og helse/skader og sykdom
 7 av 13 hendelser i kategorien samfunnsstabilitet/manglende dekning av
grunnleggende behov
 7 av 13 hendelser i kategorien samfunnsstabilitet/forstyrrelser i dagliglivet
 4 av 13 hendelser i kategorien naturmiljø
12 av 13 hendelser i kategorien materielle verdier.
Dette kan forklares med at hendelsene er valgt ut i fra at de skal være av et slikt omfang at det
medfører konsekvenser for og involvering av kommunens kriseledelse. Flere av hendelsene
vil også være utenfor kommunens ansvar og kontroll, men kan ramme kommunen og må
derfor tas med i vurderingen. Årsaken til at det er 12 av 13 hendelser i kategorien materielle
verdier som viser uakseptabel risiko, er den anstrengte økonomiske situasjonen som
kommunen befinner seg i.

Konklusjon
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Nåværende riusiko og sårbarhetsanalyse er utdatert og basert på tidligere generasjon av risiko
og sårbarhetsanalyse med over 50 risikotilfeller.
Ideen bak det nye panregime er å beskrive langt færre tilfeller, vurdere sannsynligheten for at
hendelsene og en strategi for hvordan hendelser takles og som har overføringsverdi til andre
hendelser.
Vår nye risiko og sårbarhetsanalyse er basert på den nye veilederen og krav fra DSB. Tysfjord
kommune har også et avvik fra Fylkesmannen når det gjelder risiko og sårbarhetsanalysen.
Gjennom revideringen her vil avviket kunne lukkes.
Jeg vil anbefale at den fremlagte risiko og sårbarhetsanalysen for Tysfjord kommune
godkjennes.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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BEREDSKAPSPLAN - TYSFJORD KOMMUNE 2015

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
15/398
Saksnr.: Utvalg
8/15
Eldrerådet
65/15
Kommunestyret
43/15
Kommunestyret

Arkiv: X20
Møtedato
15.06.2015
03.09.2015
18.06.2015

Innstilling:
Fremlagte forslag til beredkspasplan for Tysfjord kommune godkjennes

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 43/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.

Saksutredning:
Innledning
Beredskapsplanen til Tysfjord kommune er utviklet med tanke på hvordan man skal håndtere
en krise- eller ulykkessituasjon som rammer kommunen og dens innbyggere.
Det er ikke mulig å forutse alle tenkelige eventualiteter i en krisesituasjon, og de konkrete
tiltakene som vil være nødvendige, vil avhenge av situasjon og hendelse.
Beredskapsplanen er en del av det kontinuerlige beredskapsarbeidet til Tysfjord kommune, og
skal revideres hvert år i forbindelse med kriseøvelser eller etter situasjoner hvor planen er tatt
i bruk.
Alle som er involverte i beredskapsarbeidet i kommunen, skal ha et eksemplar av planen. De
skal også ha gjort seg kjent med hvilke oppgaver ansvar og myndighet de har.
En oppdatert versjon av planen skal i tillegg alltid være tilgjengelig på kommunens
internettside, samt i beredskapskassene.
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1.1 Overordnet mål
Kommunen har et lovpålagt ansvar for å ivareta sikkerheten til befolkningen i kommunen.
Dette innebærer at:
 Kommunen på best mulig måte skal ta ansvar for alle innbyggere som både direkte og
indirekte er rammet av situasjonen
 Kommunen skal støtte opp om krisehåndteringsarbeidet til andre instanser og raskt
bidra med tilgjengelig informasjon og ressurser
 all kommunikasjon internt og eksternt skal være så rask, presis og åpen som mulig
 normal drift skal varetas så langt det lar seg gjøre
1.1.1 Overordnede prinsipper
En omfattende krisesituasjon kan deles i to faser: Akuttfase (normalt det første døgnet) og
driftsfase.
Denne planen omfatter i hovedsak akuttfasen, der følgende prinsipper gjelder:
 Det er politiet/lokal redningssentral (LRS) som gir konkret informasjon om hendelsens
utbredelse og konsekvenser
 Kommunens oppgave består først og fremst i å:
o Varsle de som er utsatt for fare og evt deres pårørende
o Koordinere innsats på systemnivå
o Forhindre unødig frykt
I driftsfasen tar kommunen med ledelsen og koordinering også på skadested.
1.1.2 Prinsipper for håndtering av kriser i fred
Kriser i fred skal håndteres på lavest mulig nivå.
Ansvaret for iverksetting av nødvendige tiltak, herunder informasjonstiltak, tillegger
kommunene, fylkeskommunene og den regionale statsforvaltningen. Disse skal i
krisesituasjoner så langt som råd er opprettholde nødvendige funksjoner og tjenesteytelser
overfor befolkningen.
Krisehåndteringen skjer i henhold til ordinære ansvarsprinsipper, der beslutning om
iverksettelse av tiltak innen eget ansvarsområde fattes i medhold av myndighet hjemlet i lov
etter instruks.
1.1.3 Behov for samordning i krisesituasjoner
Krisesituasjoner, enten de rammer enkeltkommuner eller større geografiske områder, kan
medføre alvorlige forstyrrelser i viktige samfunnsfunksjoner og føre til omfattende materielle
ødeleggelser.
Behovet for samordning av krisehåndteringen kan oppstå når et organ på fylkesnivå eller
kommune(ne) anmoder om det eller ikke makter å håndtere situasjonen alene. Behovet for
samordning vil øke jo flere kommuner, etater og nivåer som deltar i krisehåndteringen.
1.2

Hva beredskapsplanen omfatter

Beredskapsplanen omfatter krisesituasjoner både internt i kommunen og eksternt, som har
konsekvenser for personer med tilknytning til kommunen, eller Tysfjord som kommune.
Planen omfatter fire sentrale aspekter ved all krisehåndtering:
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organisering
varsling
informasjon og omdømme
funksjonsplaner ift oppgavefordeling
handlingsplaner ift hendelser

Eksempler på krisescenario som planen skal dekke:









Ekstremvær med sterk vind, flom og skred
Brudd på vann-, strøm og nett tilførsel til kommunen
Større transportulykker
Større branner – institusjoner og skogbranner
Kjemikalieutslipp eller annen forurensning
Terrorhandlinger eller andre trusler mot kommunens innbyggere
Sykdomsutbrudd av epidemisk karakter
Større hendelser der mange innbyggere er involverte

Beredskapsplanen kan også brukes ved andre uventede hendelser eller ulykker.
Det aller viktigste i en krisesituasjon er å ta vare på menneskene som er rammet, og pårørende
av disse. I situasjoner der det kan oppstå tvil, er det denne prioriteringen som gjelder:
1.
2.
3.
4.
5.

Redde og sikre menneskeliv
Ta vare på pårørende
Sikre miljøet mot forurensning
Sørge for intern og ekstern informasjon
Sikre materielle verdier

1.2.1 Hva kjennetegner en krise?
Den vanligste definisjonen av krise er en avvikssituasjon som utvikler seg slik at den
representerer en alvorlig trussel mot liv og personlig sikkerhet, eller truer kommunen som
helhet, og som stiller så store krav at kommunens ressurser og rutiner som styrer hverdagen
ikke strekker til
Noen kjennetegn er felles for mange typer kriser:











Krisen kommer overraskende
Mangel på kontroll
Vitale interesser står på spill
Mange aktører er involvert
Tidspress
Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen
Fokus på kortsiktige løsninger
Usikkerhet
Mangel på informasjon
Stor interesse og pågang fra utenforstående og involverte

Side 20 av 31

Sak 65/15

1.2.2 Prinsipper for krisehåndtering
Krisehåndtering kan betegnes som summen av den aktivitet og de tiltak som må iverksettes
for å sikre liv, helse og materielle verdier, og bringe krisen til opphør. For å kunne løse alle
disse oppgavene kreves ressurser, kompetanse og en organisering som muliggjør en effektiv
håndtering av situasjonen, og en rask tilbakestilling til det normale.
De overordnede prinsippene om ansvar, nærhet og likhet ligger til grunn for sikkerhets- og
beredskapsarbeid.
Ansvarsprinsippet innebærer at ledelsen som har ansvar for et (fag-) område i en
normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.
Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig
lik den organisasjon man har under kriser.
Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå.
Det vil kunne oppstå kriser som den enkelte enhet ikke kan håndtere alene, og hvor ulike
enheter og interesser må ses i sammenheng. Behovet for en helhetlig og samordnet
krisehåndtering går imidlertid ikke på tvers av nevnte prinsipper for krisehåndtering.
Kommunens kriseledelse har det helhetlige og overordnede ansvar for krisehåndteringen i
kommunen.
1.3

Forebygging

Kommunen har ansvar for å sørge for at befolkningen i kommunen så langt det er mulig,
beskyttes mot hendelser og uheldige belastninger. Det er derfor viktig at det i størst mulig
grad er fokus på å forbygge hendelser gjennom omfattende ROS arbeid på alle nivå i
kommunen.
I tillegg er det viktig at kommunen legger til rette for gode varslingsmuligheter som kan fange
opp eventuell avvik eller mistanker om avvik både når det gjelder mulige hendelser og trusler.
Hvor alle kan varsle hvis det er noe de mener ikke er som det bør være.
Med den enorme betydningen og omfanget som sosiale medier har fått i den norske
befolkningen, er det også viktig at kommunen aktivt overvåker disse mediene for å kunne
fange opp eventuell negativ omtale eller trusler mot kommunen.
Konklusjon:
Jeg anbefaler at fremlagte forslag til beredskapsplan for Tysfjord kommune godkjennes.
Planen vil være et godt verktøy for å kunne utvikle og håndtere krisesituasjoner i Tysfjord
kommune. Planen forutsetter imidlertid at det blir øvd på kritiske situasjoner 1 eller 2 ganger i
året slik at organisasjonen får trening i å håndtere uønskede hendelser

Vedlegg:
Beredskapsplan for Tysfjord kommune
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Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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ETABLERING AV VINMONOPOL I TYSFJORD KOMMUNE

Saksbehandler: Unn - Mari Haukøy
Arkivsaksnr.:
15/399
Saksnr.: Utvalg
9/15
Eldrerådet
66/15
Kommunestyret
45/15
Kommunestyret

Arkiv: U62
Møtedato
15.06.2015
03.09.2015
18.06.2015

Innstilling:
1. Det vises til henstilling om å ta opp saken vedr etablering av Vinmonopol i Tysfjord.
2. Før saken fremmes til realitetsbehandling i kommunestyret sendes saken på høring til
lensmann/politi samt helse- og sosialadministrasjonen.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 45/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
Votering: Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.
Saksutredning:
Før en eventuell etablering av polutsalg i Tysfjord kommune må det fattes et vedtak av
kommunestyret. Deretter sendes søknad til Vinmonopolet som vurderer denne. Alle deres
butikketableringer er med forbehold om kommunens godkjennelse.
Felles for alle Vinmonopolets etableringer er at de søker etter lokaler med sentral beliggenhet,
og at de legger særlig vekt på god publikumstilkomst, teknisk standard som møter
Vinmonopolets behov og leievilkårene.
Saksgang etter søknad
Når Vinmonopolet får forespørselen, skifter kommunen status fra passiv til aktiv. For alle
aktive kommuner gjør Vinmonopolet en dypere analyse. Alle aktive kommuner er med i
Vinmonopolets årlige vurderinger av nye butikker, og kommunen trenger ikke kontakte
Vinmonopolet på nytt. Styret i Vinmonopolet vedtar hver høst (oktober–desember) nye
butikketableringer for neste år.Vinmonopolet søker kommunen om salgsløyve (etter
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styrevedtaket). Etter godkjent salgsløyve har Vinmonopolet en tilbudsforespørsel (annonser i
lokalpresse etc.) om lokale. De som har lokale, kontakter Vinmonopolet. Vinmonopolet ser på
alle egnede lokaler som de har fått tilbud om.
Etter befaringen velger de det best egnede butikklokalet. Vinmonopolet ønsker sentral
plassering i nærheten av annen handel, gode parkeringsforhold, alt på ett plan og god adkomst
for varebilene. Butikken er sjelden innflyttingsklar. Det innebærer at Vinmonopolet må tegne
nye løsninger. Denne delen av prosessen kan ta fra tre til tolv uker. Deretter må kommunen
godkjenne lokalet som Vinmonopolet har valgt. Kontrakten blir undertegnet etter at
tegningene er på plass. Tilpasning/utbygging av lokalene; Omfanget av ombyggingen og
tilgangen på lokale håndverkere avgjør hvor raskt butikken kan åpne.
I de fleste tilfellene åpner butikkene fra seks til tolv måneder etter at vedtaket om
butikketablering er fattet.
Vinmonopolet har et særlig ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med alkoholpolitiske
målsetninger og i samsvar med vinmonopolloven og alkoholloven. Vinmonopolet skal bidra
til å begrense alkoholkonsumet og derigjennom skadevirkningene av alkohol gjennom
omsetning i kontrollerte former.
Denne saksutredningen er utarbeidet etter beskjed fra formannskapet. Administrasjonen
ønsker å understreke følgende;
-

Saken bør sendes på høring før et eventuelt vedtak fattes.

-

Sosiale konsekvenser bør utredes.

Saken har tidligere vært behandlet i kommunestyret. Med et knapt flertall ble det vedtatt ikke
å realitetsbehandle saken.
Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Unn - Mari Haukøy
saksbehandler
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REVIDERT KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD KOMMUNE - 2. GANGS HØRING

Saksbehandler: Tor Svein Skogstad
Arkivsaksnr.:
11/170
Saksnr.: Utvalg
67/15
Kommunestyret
44/15
Kommunestyret
32/15
Formannskapet
21/15
Formannskapet
26/15
Kommunestyret
17/15
Kommunestyret
19/15
Formannskapet
83/14
Formannskapet

Arkiv: 140
Møtedato
03.09.2015
18.06.2015
05.06.2015
12.05.2015
12.05.2015
30.04.2015
21.04.2015
26.08.2014

Innstilling:

Revidert planforslag legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1.Forslag til kommuneplanens arealdel, revidert på bakgrunn av innsigelser og merknader
etter 2. gangs høring/offentlig ettersyn, herunder formannskapets vedtak i møte den 5.06.15,
godkjennes.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.08.2014
PS 83/14

Resultat:
Behandling i utvalget:

Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
21.04.2015
PS 19/15

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Rådmannen trakk sin innstilling.
Forslag fra Tor A. Johansen:

Side 25 av 31

Sak 67/15
Saken utsettes, og tas opp i et nytt møte i planutvalget i forkant av kommunestyrets
behandling 30. april.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
30.04.2015
PS 17/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Behandlingen utsatt
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
05.06.2015
PS 32/15

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:
Endring/tillegg til §6.3:
Endres fra «Kommunen vil i sin uttalelse til søknad om tillatelse henstille om at etablering av
nye anlegg skal skje i tette flytende konstruksjoner».
til:
- Det tillates kun bruk av tette, flytende konstruksjoner (hvor alt av utslipp renses/ tas opp på
land for lagring/ videre bruk) ved alle nye A- lokaliteter.
- Ved enhver søknadspliktig endring ved eksisterende A- lokaliteter kreves det overgang til
bruk av tette flytende konstruksjoner hvor alt av utslipp renses/tas opp på land for lagring/
videre bruk.
- Ved eventuell brakklegging over 12 mnd. av eksisterende A- lokaliteter på grunn av nedsatt
miljøtilstand eller sykdom/smittefare/lusepress, tillates kun oppstart med bruk av tette flytende
konstruksjoner hvor alt av utslipp renses/ tas opp på land for lagring/videre bruk.

Endringsforslag fra Filip Mikkelsen:
Pkt. 2 utgår.
1. med følgende endring:
§ 1-2 plankrav: …, oppstår ny bolig eller fritidsbebyggelse, jfr. §5.3, i området utover 8
enheter.
§ 5.2 plankrav: …, oppstår ny boligbebyggelse i området ut over 5 enheter.
A- områder: Følgende A- områder tillates av hensyn til effektiv sonedrift:
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- Bergkråa
- Bremnesskjæret
- Skarberget
- Spalsgádde (Inner- Tysfjorden)
- Jfr. innsigelse fra Nordland fylkeskommune datert 04.03.2014
Pkt. 3 ok
§ 6.4 Drikkevann
Ved næringsvirksomhet, nye byggeområder eller utvidelse av eksisterende bygg i nedlslagsfelt
for drikkevann, skal det utføres avbøtende tiltak.

Votering:
Først ble endringsforslaget fra Tor A. Johansen til § 6.3 tatt opp til votering:
1 avsnitt:
- Det tillates kun bruk av tette, flytende konstruksjoner (hvor alt av utslipp renses/ tas opp på
land for lagring/ videre bruk) ved alle nye A- lokaliteter.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer
- Ved enhver søknadspliktig endring ved eksisterende A- lokaliteter kreves det overgang til
bruk av tette flytende konstruksjoner hvor alt av utslipp renses/tas opp på land for lagring/
videre bruk.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer
- Ved eventuell brakklegging over 12 mnd. av eksisterende A- lokaliteter på grunn av nedsatt
miljøtilstand eller sykdom/smittefare/lusepress, tillates kun oppstart med bruk av tette flytende
konstruksjoner hvor alt av utslipp renses/ tas opp på land for lagring/videre bruk.
Falt med 1 mot 4 stemmer.

Deretter ble planforslaget med endringsforslaget fra Mikkelsen satt opp mot planforslaget med
vedtatte endringer til §6.3
Planforslag med vedtatt endringer til § 6.3 vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
18.06.2015
PS 44/15

Resultat:

Saken utsatt

Behandling i utvalget:
Utsettelsesforslag fra ordfører.
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Votering: Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsatt.

Revidert planforslag legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1.Forslag til kommuneplanens arealdel, revidert på bakgrunn av innsigelser og merknader
etter 2. gangs høring/offentlig ettersyn, herunder formannskapets vedtak i møte den 5.06.15,
godkjennes.

Behandlingen utsatt

Saken utsettes, og tas opp i et nytt møte i planutvalget i forkant av kommunestyrets
behandling 30. april.

Saksutredning:
1.
Saksopplysninger:
Tysfjord formannskap vedtok den 4.3.2010 å gjennomføre en planprosess som innebærer en
samlet gjennomgang og revidering av gjeldende kommuneplan, samfunnsdelen og arealdelen.
Planarbeidet gjennomføres i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) som trådte i kraft 1.7.2009. Arbeidet inkluderer en revisjon av gjeldende
kystsoneplan.
Oppstart av kommuneplanarbeidet ble annonsert i mars 2010, samtidig som utarbeidet
planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring.
Den 16.10.2012, sak 120/12 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel med
målsettinger og strategiske valg for kommunens utvikling. Samfunnsdelen legger føringer for
det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn/høring vinteren 2013.
Dette resulterte i flere innsigelser og et stort antall protester mot planforslaget. Som en følge
av en omfattende merknadsbehandling med påfølgende vesentlige revidering og forbedring av
plandokumentene, blant annet som resultat av møter med innsigelsesmyndigheter, ble det
tilrådd at kommuneplanens arealdel sendes ut på ny høring og legges ut til nytt offentlig
ettersyn..
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Asplan Viak AS er engasjert for å bistå kommunen i arbeidet med kommuneplanen, herunder
kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av rådgivende møter med fylkesmannen,
fylkeskommunen og Sametinget i forbindelse med merknadsbehandlingen, møte i
styringsgruppa 7.6.2013 og prosjektgruppas revidering av merknadsbehandlingen, senest
15.12.2013, har Asplan Viak AS foretatt de nødvendige revideringer av plandokumentene. Se
vedlegg! Det ble forventet at de foretatte revideringene vil resultere i at formelle innsigelser
ved ny høring ble unngått.
Forut for at planen ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn/2. gangs høring, ble det 06.12.2013
avholdt et felles møte med fylkesmannen og fylkeskommunen. Det ble også søkt å få i stand et
møte med reindriftsforvaltningen uten at dette lykkes. Sametinget ble kontaktet pr. epost.
Formannskapet vedtok 15.01.2014, sak 1/14 å legge revidert forslaget til kommuneplanens
arealdel ut til 2. gangs offentlig ettersyn/høring med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1114, jfr. § 5-2. Planen ble lovmessig annonsert og høringsbrev datert 16.01.2013 ble sendt til
berørte statlige, regionale og kommunale organer og andre berørte offentlige organer, private
organisasjoner og institusjoner til uttalelse. Plandokumentene sammen med første
merknadsbehandlingen ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Høringsfrist ble satt til
07.03.2014. Fristen ble senere forlenget til 21.03.2014.
Innen fristens utløp kom det inn 45* til dels omfattende uttalelser med mange merknader. Av
disse inneholdt tre av uttalelsene formelle innsigelser. Antall uttalelse med til dels meget
grundig argumentasjon og med påpeking av svakheter og feil i plandokumentene, viser et stort
engasjement og innsikt i dokumentene. Uttalelsene vil, selv om langt fra alle merknader kan
tas til følge, uten tvil forbedre arealplanens innhold. Det store engasjementet tilsier at
kommunen gjør en særlig grundig behandling av hver enkelt uttalelse.
Kommuneplanens arealdel:
Kommunene er i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1 pliktige til å utarbeide en
kommuneplan.
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel (plankart) med bestemmelser og
retningslinjer). Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva
arealene i kommunen kan benyttes til og hvordan kommunen tilrettelegger for ulik arealbruk.
I planen skal viktige behov for både vern og utbygging samordnes, slik at det blir lettere å
utarbeide detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen skal omfatte plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål, retningslinjer og
overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.
Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og/eller
bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.
Kommuneplanens samfunnsdel framhever tre satsningsområder, og det har vært et bevisst
fokus i arealdelen at det må tilrettelegges for en arealbruk som kan støtte oppunder de vedtatte
satsingsområdene:
1. Næringsstruktur
2. Boligpolitikk
3. Levekår og livskvalitet
I tillegg ligger det overordnede forutsetninger om at folkehelseaspektet skal inn i all
arealplanlegging.
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Viktige premisser for planarbeidet er for øvrig å ivareta både norsk og samisk kultur og gi et
likeverdig tilbud til alle kommunens innbyggere. Det regionale perspektivet er vektlagt, og
samfunnsdelen peker på viktigheten av å «dra lasset sammen».
De vedlagte plandokumentene beskriver nærmere arealplanens totale innhold og hvordan
innkomne merknader og innsigelser er vurdert og behandlet.

*Noen av uttalelsene er begrunnet i flere brev

Avslutning:
Av Merknadsbehandlingen fremgår det hvordan innkomne uttalelser er blitt vurdert.
Saksframlegget som helhet søker å synliggjøre planens virkning på de ulike deler av
samfunnet. Det vises her til vedlagt saksdokument, herunder vedlegg 1.
Hensynet til nasjonale og regionale føringer og retningslinjer er tilbørlig ivaretatt gjennom
behandling av uttalelsene fra blant annet Fylkesmannen i Nordland, Sametinget, Statens
vegvesen og Nordland fylkeskommune. Det er lagt vekt på å følge opp nasjonale retningslinjer
når det gjelder vern av naturområdene i indre deler av Tysfjord, herunder
Miljøverndepartementas brev av 18.09.92, fylkesmannens brev av 21.02.2006, rapporten Bruk
og vern i lulesamiske område av 2006 og foreløpige retningslinjer tilknyttet tentativt marint
vern i Tysfjord. Det er videre lagt til grunn Sametingets planveileder og vegvesenets
konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn- Ballangen.
I merknadsbehandlingen er det gjengitt vesentlige og relevante merknader til
plandokumentene samt særlige argumenter tilknyttet krav om/forslag til endringer. For
ytterligere orientering om innholdet i uttalelsene og bakgrunn for den enkelte merknaden,
vises det til uttalelsene i sin helhet. Disse er vedlagt saksmappen.
Det er lagt vekt på å behandle og ta stilling til alle merknader som har betydning for utforming
av plandokumentene og planens samlede virkning.
Videre behandling:
Planforslagets dokumenter, herunder planbeskrivelse med vedlegg 1, plankart og
planbestemmelser må revideres på bakgrunn av formannsapets vedtak før saken gå til endelig
behandling i kommunestyret. Temakartene bør gjennomgås og eventuelle feil må rettes opp.

Vedlegg:
Planens dokumenter inkludert planbeskrivelse med vedlegg 1, plankart, planbestemmelser
Temakart for:
o
Naturmangfold, typer og arter
o
Dyrka- og dyrkbar mark
o
Reindrift, flytte- og beiteområder for vår, sommer og høst
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o
Kulturminner, utsnitt 1 og 2
o
Råstoff
o
Fiske og havbruk
Samtlige høringsuttalelser er vedlagt saksmappen
Revidert merknadsbehandling, 1. gangs høring, datert 15.12.2013, er vedlagt saksmappen

Konrad Sætra
rådmann
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef
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