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Kjøpsvik, 22.08.2018

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sak 62/18
SØKNAD TIL KRAFTFONDET - INVESTERINGSSTØTTE

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/173
Saksnr.: Utvalg
62/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Kraftfondet i støtte til Storjord Servicehandel
AS for investeringsstøtte til kjøreteknisk anlegg dagligvarebutikk Storjord
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i så fall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammen for fondet. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 63/18
SØKNAD OM STØTTE FRA KRAFTFONDET TIL STANDARDHEVING AV
GAMMEL LANDBRUKSVEI/SKOGSVEI
EINAR LANGÅS
Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/339
Saksnr.: Utvalg
63/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN Kraftfondet
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 73.000,- fra Kraftfondet i støtte til Einar Langås/grunneiere
til standardheving av gammel landbruksvei/skogsvei.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
I sakvurdering av Futurum AS så ser det ut til at det ikke er tatt høyde for fondets
vilkår om maksimal finansiering. Samlet finansiering fra fondet til næringstiltak skal
ikke overskride 50 %, og foreslått innvilget tilsagn er dermed redusert til 73.000 kr.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder for Kultur, næring og utvikling
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Sak 64/18
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING FOR INDIVIDUELL
TRENING OG BEHANDLING, TYSFJORD ASVO

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/166
Saksnr.: Utvalg
64/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 150.000,- fra Kraftfondet i støtte til Tysfjord Asvo for
tilrettelegging av individuell trening og behandling
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Futurum har ikke saksvurdert på bakgrunn av at søker har sendt inn 2 søknader, en til
Havbruksfondet (innvilget på 100.000kr) og en til Kraftfondet. Futurum er ikke kjent
med retningslinjene når det søkes dobbel finansiering, fra begge fond.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg
Arne Kvensjø
Rådmann
utvikling

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og
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Sak 65/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/264
Saksnr.: Utvalg
65/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Radio Bø SA om tilskudd/lån til bygging av Dabsendenett.
Søknaden er ikke gitt finansiell prioritet og avslås.

Saksutredning:
Alle søknader til Tysfjord kommune skal leveres levers elektronisk via regionalforvaltning.no
Denne søknaden er kommet utenom dette, og skal i grunn ikke realitetsbehandles. Tysfjord
kommune har gjort et unntak her, da søknaden kom før Tysfjord kommunes nye
fondsforvalting ble ordentlig kjent.
Vedlegg:

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 66/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET – INVESTERINGSSTØTTE
STORJORD EIENDOM AS

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/239
Saksnr.: Utvalg
66/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 200.000,- fra Kraftfondet i støtte til Storjord Eiendom AS
til investeringsstøtte til faste installasjoner varmegjenvinning/ventilasjon
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.

Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammen for fondet. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling

Side 8 av 35

Sak 67/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND
PRODUKSJONSSTØTTE MUSIKKPRODUKSJON BONNIE & CLYDE 2018
Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Havbruksfondet
Arkivsaksnr.:
18/182
Saksnr.: Utvalg
67/18
Formannskapet

Arkiv: NAVN

Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Gla Musikk om produksjonsstøtte til
musikkproduksjon Bonnie & Clyde 2018.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort av Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder for Kultur, næring
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Sak 68/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KRAFTFONDET
STETINDHALLEN

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/181
Saksnr.: Utvalg
68/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Saken oversendes Fondsstyret (formannskapet) uten forslag til vedtak. Rådmannen ber
Fondsstyret vurdere saken og beslutte på selvstendig grunnlag.

Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Futurum har ikke saksvurdert på bakgrunn av at søker har sendt inn 2 tilsvarende
søknader, en til Havbruksfondet og en til Kraftfondet, med tilsvarende kostnadsramme
og finansieringsplan i begge søknadene. Futurum er ikke kjent med retningslinjene når
det søkes dobbel finansiering, fra begge fond.
Tilsvarende søknad til Havbruksfondet er foreslått avslått på grunn av
dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet.
I hht til retningslinjer kan ikke fond nyttes til ordinær drift. Eksempler på ordinær drift er
strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer,
renteutgifter, avdrag på lån, husleie eller lignende.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 69/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR OG
NÆRINGSFOND, STETINDHALLEN

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/180
Saksnr.: Utvalg
69/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Stetindhallen Tysfjord KF om oppgradering av
uteområdet ved Stetindhallen.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Futurum har ikke saksvurdert på bakgrunn av at søker har sendt inn 2 tilsvarende
søknader, en til Havbruksfondet og en til Kraftfondet, med tilsvarende kostnadsramme
og finansieringsplan i begge søknadene. Futurum er ikke kjent med retningslinjene når
det søkes dobbel finansiering, fra begge fond.
Men i hht til retningslinjer kan ikke fond nyttes til ordinær drift. Eksempler på ordinær drift er
strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer,
renteutgifter, avdrag på lån, husleie eller lignende. Om oppgradering av uteområdet ved
Stetindhallen er ordinær drift, får fondsstyret avgjøre.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 70/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR - OG
NÆRINGSFOND SØKNAD OM OPPGRADERING AV 4 ROM PÅ STETIND
HOTELL

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/190
Saksnr.: Utvalg
70/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Stetind hotelldrift AS for oppgradering av 4 rom på
Stetind Hotell.
Det søkes om 100 % finansiering. Søker kan ikke vise til egenfinansiering. Støtteberettiget
kan ikke vise til egenkapital på minimum 20 % av samlede kostnader.
Det er et mål at reiselivsnæringen skal bidra til lokal vekst og verdiskaping. Oppgradering av
rom på Stetind Hotell vil i så måte kunne falle innenfor dette målet, samt at det indirekte kan
bidra til å utvikle potensialet som ligger i nasjonalfjellet Stetind.
Men i hht til retningslinjer kan ikke fond nyttes til ordinær drift. Eksempler på ordinær drift er
strømutgifter, renhold, løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer,
renteutgifter, avdrag på lån, husleie eller lignende. Oppussing av rom vil falle inn under
ordinær drift.
Søknaden avslås.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 71/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR - OG
NÆRINGSFOND GJENREISNING AV GAMME I TUROMRÅDE PÅ DRAG

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/185
Saksnr.: Utvalg
71/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Havbruksfondet i støtte til Drag dugnad for
restaurering av gamme
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammen for fondet. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 72/18
SØKNAD FRA KRAFTFONDET OM Å UTVIKLE SMÅBÅTHAVN
BOGNES SMÅBÅTHAVN

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/303
Saksnr.: Utvalg
72/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 50.000,- fra Kraftfondet i støtte til Bognes Småbåtforening
til utvikling av Bognes Småbåthavn.
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammen for fondet. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 73/18
SØKNAD OM TILSKUDD FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR - OG
NÆRINGSFOND
MINNEKONSERT ETTER FRANK A JENSSEN
Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/184
Saksnr.: Utvalg
73/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune har vurdert søknad fra Vuonaga- Fjordfolk om å holde en minnekonsert
etter Frank A Jenssen.
På grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så avslås søknaden

Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer; Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å
forestå selve saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder for Kultur, næring
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Sak 74/18
SØKNAD OM STØTTE FRA HAVBRUKSNÆRINGENS KULTUR- OG
NÆRINGSFOND I TYSFJORD
PROSJEKT UTE-TERRASSE I FORBINDELSE MED KAFEEN TIL DRAG
LANDHANDEL
Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkiv:
Arkivsaksnr.:
18/203
Saksnr.: Utvalg
Møtedato
74/18
Formannskapet
28.08.2018
Innstilling:
1. Tysfjord kommune innvilger kr. 87.500,- fra Kraftfondet i støtte til Drag Landhandel –
prosjekt Ute-terasse
2. Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra vedtaksdato, og rapport og regnskap må være
tilskuddsgiver i hende innen da. Tilskuddet trekkes tilbake uten ytterligere varsel
dersom rapport og regnskap ikke er mottatt innen 12 måneder. Det er mulig å søke om
forlengelse av denne fristen, det må i såfall gjøres skriftlig innen fristens utløp.
Saksutredning:
Søknader om støtte fra fond er lagt inn under avdelingen kultur, næring og utvikling og som et
ledd i videreutviklingen innenfor Tysfjord kommunes fondsforvalting er det gjort noen
vesentlige endringer;
Futurum AS, som er Narvik kommunes næringsselskap, er engasjert til å forestå selve
saksbehandlingen.
Sakvurderingen gjort av Futurum AS er utført i henhold til retningslinjer og statutter for
Havbruksfondet og Kraftfondet i Tysfjord kommune.
Det gjøres oppmerksom på at Futurum ikke har hatt tilgang til tidligere søknader og
sakvurderinger. Det kan foreligge informasjon hos administrasjonen i Tysfjord kommune
rundt enkelte søknader som Futurum ikke har kjennskap til, enten av historisk verdi eller
knyttet til lokal kunnskap. Slik informasjon er derfor ikke hensyntatt ved Futurums
sakvurdering, og søknadene er vurdert ut i fra generelt grunnlag og i tråd med retningslinjene.
Sakvurderingen er forutsatt at det foreligger dekningsgrunnlag i rammene for fondene. Det er
opp til Tysfjord kommunes administrasjon å vurdere hvorvidt noen av søknadene skal flyttes
til en annen støtteordning.
Havbruksnærings kultur- og næringsfond er lyst ut med søknadsfrist, jf.
retningslinjene. Kraftfondet ligger inne regionalforvaltning.no som en søknad basert
ordning uten søknadsfrist. Rådmannen gjør derfor fondsstyret oppmerksom på at
søknaden fra Drag Landhandel også faller innenfor retningslinjene for støtte via
Kraftfondet, og på grunn av dekningsgrunnlaget i rammen for Havbruksfondet så
foreslås søknaden flyttet over til Kraftfondet. I sakvurdering av Futurum AS så ser det
ut til at det ikke er tat høyde for fondets vilkår om maksimal finansiering. Samlet
finansiering fra fondet til næringstiltak skal ikke overskride 50 %, og foreslått innvilget
tilsagn er dermed redusert til 87.500 kr.
Vedlegg:
Se sakvurderinger gjort fra Futurum AS i eget vedlegg
Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder Kultur, næring og utvikling
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Sak 75/18
HRS -NY SELSKAPSAVTALE

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
17/343
Saksnr.: Utvalg
75/18
Formannskapet

Arkiv: M52
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Tysfjord kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap
IKS.

Saksutredning:
Representantskapet i HRS har oversendt ny selskapsavtale for selskapet. Der er det noen
punkter som ikke kan vedtas av representantskapet alene. Det krever også vedtak i
kommunestyrene til alle eierne. HRS ber om likelydende vedtak i alle eierkommunene.
Brev til eierkommunene angående selskapsavtalen er vedlagt samt HRS sitt arbeidsutvalg sin
innstilling til representantskapet.
Lovhjemmel:
Lov om interkommunale selskaper § 4
Selskapsavtalen § 10
Vedlegg:
Brev til eierkommunene
Arbeidsutvalgets innstilling til representantskapet.

Arne Kvensjø
Rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 76/18
VENTILASJON TIL OMSORGSBOLIGER I KJØPSVIK

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
18/348
Saksnr.: Utvalg
76/18
Formannskapet

Arkiv: 663
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
1 - Ventilasjonsaggregatene skiftes ut innen ei ramme på 1,3 millioner eks mva.
2 – Rådmannen søker låneopptak som er best egnet for kommunen. Dette forutsetter at
fylkesmannen godkjenner investeringen før investeringen iverksettes.
3 – Årlig driftsbesparelser innarbeides i årsbudsjett samt at forpliktende plan oppdateres.
Saksutredning:
Ventilasjonsanlegget tilhørende omsorgsboligene i Kjøpsvik har gitt kommunen store
utfordringer. Det har ikke fungert tilfredsstillende over tid. Vi har brukt til dels store ressurser
på å få dette til å fungere. Både internt og innleid assistanse. Nå melder vår faste service
teknikker at det ikke er lønnsomt å fortsette med disse reparasjonene. Det er heller ikke mulig
å skaffe reservedeler lengre, da aggregatet er ute av produksjon. Det er nesten like ille med
sykehjemmet. Det hangler også. Det er stipulert en kostnad for nye ventilasjonsaggregat på 1
million med diverse forbehold om montering. Teknisk sjef øker derfor stipuleringen til 1,3
millioner komplett montert og levert.
Hvis kommunen velger å ikke gjennomføre tiltak, vil inneklimaet til beboere og ansatte
forverres. Det vil bli brudd på kravene til arbeidsmiljølovens § 4-4.
Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Som hovedregel
innebærer dette å etablere et tilfredsstillende ventilasjonssystem. Uten tiltak vil arbeidstilsynet
gi kommunen pålegg om utbedring.
Energiberegninger på nye aggregat kontra gamle viser gode besparelser. Det kan gi en årlig
besparelse på energikostnadene på ca 250 tusen på år. Dermed er denne investeringen
selvfinansierende på 5-6 år.
Staten setter krav til alle kommuner om energieffektivisering. Statens krav er begrunnet i EU
direktiv. Denne investeringen vil hjelpe kommunen å nå disse målene.
Investeringen er hjemlet i kommunens energi og klima arbeid.
Inneklimaet er viktig også for å redusere sykefravær. Ut fra samlet vurdering av saken, så har
vi forberedt anbud og sendt forspørsel om forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen. Anbudet har
forbehold om godkjenning både fra politisk hold og om godkjenning av låneopptak.
Formannskapet ble informert om saken i møtet den 04.07.18.
Vedlegg:
Forprosjekt enøk
Energieffektivisering og samfunnsøkonomi
Rapport fra GK ventilasjon
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Sak 76/18
Arne Kvensjø
Rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 77/18
KLAGE PÅ AVSLAG

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
17/566
Saksnr.: Utvalg
77/18
Formannskapet
57/18
Formannskapet
49/18
Formannskapet
35/18
Formannskapet
127/17
Driftsutvalget

Arkiv: GN/BN 60/10
Møtedato
28.08.2018
12.06.2018
05.06.2018
16.04.2018
23.11.2017

Innstilling:
Alternativ 1: Klage tas delvis til følge.
Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal godkjennes.
Eiendomsgrenser ut i sjøen følger 2-metersdypde ved middels lavvann
istedenfor marbakken.
Alternativ 2: Klage tas ikke til følge.
Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal avslås med bakgrunn i
intensjonsavtalen om erverv av land- og sjøarealer vest for industrikaia
dat. 1999.

Saksutredning:
Vi viser til klage fra Trond Åmo på vegne av Olaug Åmo (leietaker) på administrativt vedtak
som avslo søknad om fradeling av sjøtomt fra eiendommen 60/10 på Drag.
Saken ble fremmet til behandling i formannskapet med følgende innstillinger.
Alternativ 1: Klage tas delvis til følge.
Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal godkjennes. Eiendomsgrenser
ut i sjøen følger 2-metersdypde ved middels lavvann istedenfor marbakken.
Alternativ 2: Klage tas ikke til følge.
Fradeling av leietomta med tilhørende sjøareal avslås med bakgrunn i
intensjonsavtalen om erverv av land- og sjøarealer vest for industrikaia dat.
1999.
Formannskapet har vedtatt Alternativ 2, og dermed avslo klagen.
Administrasjonen la ved tinglyst dokumentet om intensjonsavtale som ble utarbeidet i 1999
for ekspropriasjon av havneområdet. Eiendommen 60/10 står som berørt eiendom i
dokumentet. I og med at arbeidet med intensjonsavtalen gjaldt hele området unntatt 60/209
mente administrasjonen at dokumentet hadde betydning for saken. Men dokumentet ble ikke
signert av verken daværende leietaker, Willy Åmo eller daværende hjemmelshaver, Asleif
Ellingsen. Derfor burde ikke dette dokumentet ha vært brukt i behandling av klagen. Saken
fremmes til ny behandling med kun en innstilling.
Vedlegg: saksdokumenter
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Sak 77/18

Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør
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Sak 78/18
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA
MATRNR. 60/3 PÅ DRAG

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
18/146
Saksnr.: Utvalg
78/18
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 60/3
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra matrikkelnr. 60/3 ved riksvei
827, Hamnvatnet på Drag innvilges.
Dispensasjonen faller bort dersom Statens vegvesen ikke gir avkjørselsttillatelse eller
tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Riksvei 827.

Saksutredning:
Vi viser til søknad om fradeling av boligtomt fra Kristen Ellingsen eier av eiendommen 60/3
på Drag, i Tysfjord kommune.
Ønsket boligtomt ligger ved riksvei 827, Hamnvatnet på Drag. Arealbruksformålet på
omsøkte området er LNF Sone-I. I dette området vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til
utbygging eller fradeling til annet formål enn landbruk, skogbruk eller reindrift. Derfor er det
søkt om dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål.
Søkerens argumentasjon
Søkeren argumenterer at området allerede er bebygd, og i mange år har vært bebygd. I tillegg
argumenteres det at beliggenheten gjør det at området er lite egnet for jordbruk og reindrift.
Planbestemmelser/lovverk
Gjeldende arealplan
I den nye kommuneplanen for Tysfjord kommune vedtatt 16.12.2015 er området båndlagt til
utarbeidelse av ny kommunedelplan. Derfor er kommunedelplan for Drag/Helland dat. 1987
gjeldende plan på området. Denne arealplan avsetter området til er LNF Sone-I.
Planbestemmelse LNF SONE-I:
«Områder hvor det normalt ikke vil bli gitt tillatelse til utbygging eller fradeling»

Lovverk: plan- og bygningslovens §19-2 2
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.»
Vurdering
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Sak 78/18
Søknaden ble vurdert i forhold til hensynene bak planbestemmelsen for LNF-områder i
kommunedelplanen, og plan- og bygningslovens §19-2. Vurderingen er basert på opplysninger
om natur- og kulturmiljø, samt landbruks-, frilufts- og reindriftsinteresser på området.
1. Jordbruk
Når det gjelder landbruksinteresse på området har Landbruksforvaltningen i Nord-Salten gitt
følgende uttalelse om saken.
«Omsøkt boligtomt berører ikke produktive landbruksarealer. Fradelingen vil heller ikke
skape problemer for landbruksaktivitet i området, og er ikke i konflikt med jordlovens
bestemmelser.»

2. Reindrift
I henhold til reinbeitekartet er områder ikke beiteområdet for rein. Flyttlei for rein krysser
heller ikke området. Derfor ble saken ikke sendt for forhåndshøring til reindriftsdistriktet.
Fylkesmannen i Nordland er regional myndighet for reindriftsforvaltningen. Søknaden om
dispensasjon er sendt til Fylkesmannen for uttalelse. Vi har ikke mottatt noe uttalelse fra
Fylkesmannen. Fylkesmannen kunne gi uttalelse dersom fylkesmannen mener at fradelingen
berører reindriftsinteresse.
3. Friluft, natur og kulturminne
Verken naturbasekartet eller kulturminnekartet viser verneverdige forekomster på området.
Naturbasekartet viser heller ikke at området er særlig viktig friluftsområde.
4. Trafikkmessige forhold
Omsøkt tomt grenser mot riksvei 827. Derfor vil eventuell tillatelse etter plan- og
bygningsloven forutsette at adkomsttillatelse eller utvidet bruk av eksisterende adkomst og
eventuelle andre trafikkmessige forhold vurderes iht. vegloven.
Konklusjon
Området grenser mot et område avsatt til boligformål i den nye kommuneplanen, og har spredt
boligbebyggelse fra før. I og med at området ikke er særlig viktig område i forhold til
jordbruk, kulturmiljø, naturvern og frilufts utøvelse, mener vi at hensynene bak kommuneplan
bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi tillatelse til omsøkt fradeling.
I henhold til plan- og bygningsloven §19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis
saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer.
Derfor ble saken sendt over til Fylkesmannen i Nordland for uttalelse. Uttalelsesfristen har
gått ut, og administrasjonen har ikke mottatt noe uttalelse til søknaden fra fylkesmannen.
Dette tolkes som at Fylkesmannen har ingen innsigelser til fradelingen.
Etter en samlet vurdering foreslår vi at omsøkt dispensasjon innvilges.

Vedlegg: saksdokumenter
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Sak 78/18
Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør

Side 24 av 35

Sak 79/18
KLAGE PÅ VEDTAK ANG. TOMTEAREAL SOM ER SØKT FRADELT

Saksbehandler: Legesse Ghebremeskel
Arkivsaksnr.:
18/196
Saksnr.: Utvalg
79/18
Formannskapet
31/18
Formannskapet

Arkiv: GN/BN 6/3
Møtedato
28.08.2018
31.05.2018

Innstilling:
Klage på delegert vedtak fra Mari Ann Johansen vedr. fradeling av tomt fra
matrikkelnr. 6/3 i Ulvika tas ikke til følge.
Begrunnelse: Landbruksforvaltningen mener at omsøkt tomtestørrelse bør avgrenses, slik at
den omfatter minst mulig produktive arealer.

Saksutredning:
Det vises til søknad fra Anna Henriksen om fradeling av 4033m2 tomt fra eiendommen
matrikkelnr. 6/3 i Ulvika. Arealet ønskes som tomteareal til eksisterende gammelt bolighus
som i dag brukes til fritidsformål.
Området er et LNFR/B/Fr område i kommuneplanen. Dette betyr landbruks-, natur- frilufts-,
og reindriftsområde hvor spredt bebyggelse av boliger og fritidsboliger er tillatt. I og med at
fradelingen gjelder tomteareal til eksisterende bolig, anses fradelingen forsvarlig iht.
kommuneplanen. Men da deler av arealet omfatter dyrket mark, må fradelingen sees i
sammenheng med jordlovens overordnede formål for bruk arealressurser. I tillegg til
jordbruks- og skogbruksarealene, inngår også bygningsmassen i eiendommens
ressursgrunnlag. Derfor var det nødvendig for kommunen å innhente landbruksforvaltningens
faglig vurdering.
Landbruksforvaltningens vurdering
«Ut fra de opplysninger en innehar, er standarden på boligen av en slik karakter at en
fradeling av denne ikke kan betraktes som en vesentlig svekkelse av ressursgrunnlaget for
eiendommen.
Det omsøkte arealet er på ca. 4 daa, og deler av dette arealet omfatter dyrket mark.
Eiendommen skal brukes som fritidseiendom. Selv om arealene ikke har vært høstet på flere
tiår, bør produktive jordbruksarealer ha et vern. Ut fra et langsiktig landbruksperspektiv vil
det være uheldig at produktive landbruksarealer i området omdisponeres til fritidsformål.
Etablering av større fritidstomter vil på sikt begrense muligheten for rasjonell landbruksdrift i
området. En har tatt i betraktning at Ulvik har god veiforbindelse. En mener derfor at den
omsøkte tomta bør avgrenses til 2 daa slik at den omfatter minst mulig produktive arealer.»
Administrasjonen har tatt landbruksforvaltningens vurdering til følge, og godkjente fradeling
av inntil 2 da tomteareal til eksisterende bygg.
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Klage på vedtaket
Mari Ann Johansen har sendt klage på vedtaket på vegne av grunneieren. Klagen dreier seg
om størrelsen av tomta som ble godkjent fradelt. Hun argumenterer at ikke noe av gjenstående
av marka er dyrket, og at området består delvis av trær, berg, knauser og villnis. Derfor mener
hun at gjenstående 2 da areal har ingen verdi som landbruksareal. I tillegg argumenteres det at
omsøkt fradeling av 4 da tomt gir naturlig grense mot naboeiendommer, og fradeling av
vesentlig mindre areal enn dette vil medføre at arealer blir liggende mellom den nye tomten og
naboeiendommer.
Landbruksforvaltningens vurdering av klagen
Klagen dreier seg om eiendommens landbruksverdi. Derfor var det nødvendig for
administrasjonen å oversende klagen til landbruksforvaltningen for vurdering.
Landbruksforvaltningen Nord-Salten har gitt følgende vurdering av klagen:
«Før uttalelsen fra Landbruksforvaltningen i Nord-Salten ble gitt, ble søker kontaktet pr mail
for å gi utfyllende opplysninger til søknaden. Det ble spurt om hvilke arealtyper som inngikk i
den omsøkte tomta. Det ble gitt tilbakemelding på at tomta består av bebygget areal, noen
knuser og innmark som ikke har vært høstet siden 60-tallet (se vedlegg). Søknaden ble
også vurdert ut fra opplysningene i "Gårdskart"( se vedlegg), der det fremgår at deler av
den omsøkte tomta berører dyrka mark. Per Arne Rahka fra landbruksforvaltningen ble bedt
om å foreta ei befaring på eiendommen/tomta. Denne ble utført 14. august. Rahka
bekrefter at dyrket mark inngår i omsøkt tomt (se vedlegg - kart).
Landbruksforvaltningen kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som endrer
forvaltningens tidligere vurdering av saken. Vi mener fortsatt at omsøkt tomtestørrelse bør
avgrenses, slik at den omfatter minst mulig produktive arealer.»

Vedlegg: Saksdokumenter

Arne Kvensjø
rådmann
Legesse Ghebremeskel
ingeniør
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GATE/STEDSNAVN I TYSFJORD KOMMUNE
Saksbehandler: Gretha Nilssen
Arkivsaksnr.:
11/793
Saksnr.: Utvalg
80/18
Formannskapet
/
Formannskapet
/
Formannskapet
30/18
Formannskapet
/
Formannskapet
51/16
Kommunestyret
27/16
Kommunestyret
27/16
Formannskapet
21/16
Formannskapet
132/14
Formannskapet
92/14
Formannskapet
27/14
Kommunestyret
9/14
Driftsutvalget

Arkiv: L32
Møtedato
28.08.2018

16.04.2018
13.09.2016
22.06.2016
26.05.2016
31.03.2016
27.11.2014
09.09.2014
17.06.2014
10.06.2014

Innstilling:
Følgende veinavn vedtas jf. matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften § 59, Lov om stadnamn
- E6 får på Tysfjord vest navnet Drag E6 og Storjord E6
- Strekningen Skarberget fergeleie til kommunegrensen mot Ballangen får navnet
Skarberget E6
- Strekningen fergeleiet i Kjøpsvik til kommunegrensen mot Ballangen (RV 827) får
navnet Kjøpsvikveien
Saksutredning:
Formannskapet gjorde følgende vedtak 16.04.2018:
Følgende veinavn vedtas lat ut på lokal høring jf. matrikkelloven § 21, matrikkelforskriften §
59, Lov om stadnamn
- E6 får på Tysfjord vest navnet Drag E6 og Storjord E6
- Strekningen Skarberget fergeleie til kommunegrensen mot Ballangen får navnet
Skarberget E6
- Strekningen fergeleiet i Kjøpsvik til kommunegrensen mot Ballangen (RV 827) får
navnet Kjøpsvikveien
Høringsuttalelser
Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser i saken. Hamarøy kommune har kommet med
en kommentar i saken. Se vedlegg
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Vedlegg: E-post av 09.0.5.2018 fra Hamarøy kommune v/Liv Ingrid Kravdal

Fra: Liv Ingrid Kravdal <Liv.Kravdal@hamaroy.kommune.no>
Sendt: 9. mai 2018 07:44
Til: Postmottak
Emne: Veinavn
Ber om at denne e-posten videresendes Gretha Nilssen som jobber med veinavn hos dere.
Hei!
En i arbeidsgruppa vår på veinavn-prosjektet la merke til at formannskapet i Tysfjord hadde
vedtatt, i strid med administrasjonens innstilling, at de ville ha egne navn på de tre
strekningene på E6 (mellom Tortenås og Bognes og de to veisnuttene på vestsia).
Var det navnet de var uenig i? I så fall burde vi jo prøve å finne et veinavn som alle er
fornøyde med. Nordsaltenveien som dere opprinnelig foreslo vil jeg tro at kan gå gjennom i
arbeidgruppa og formannskapet i Hamarøy så lenge det ikke blir språkrådets foreslag,
"Nordsaltveien". Vi har ikke vedtatt noe av det språkrådet har foreslått hittil, og det har ikke
kommet inn noen klager på dette. Jeg vil regne med Nordsaltenveien ville gått gjennom like
fint. Kanskje ville "Tysfjordveien" blitt mer spiselig hos dere? Det er jo logisk siden veien går
fram til Tysfjorden. Tilsvarende har vi en vei som heter "Vestfjordveien" som leder til
Vestfjorden. Men Tysfjordveien har altså ikke vært tatt opp som et forslag hos oss, det var
noe jeg kom på her og nå.
Det mest problematiske er kanskje de små veisnuttene på vestsia, for det gir jo lite mening
at man kjører på Hamarøyveien, for så å komme til E6 Drag, så til Hamarøyeien igjen, så til
E6 Drag, så til Hamarøyveien igjen. Dette gir jo spesielt lite mening når vi blir én kommune.
Her går det så klart an at vi endrer veisnutten mellom deres parseller til E6 Drag vi også,
men hos oss var det et viktig prinsipp å ikke dele opp samme vei i flere parseller. Vi har også
lagt på adressenummer her i fysak som tar utgangspunkt i at hele E6 skal ha ett navn. Det lir
mye ekstraarbeid for oss å gi alle nord for Drag nytt nummer, men dette er jo så klart vårt
problem...
Er dette noe som burde tas opp i fellesnemda, så kan de komme med en innstilling til
formannskapene i de to kommunene? Eller burda man vente til sammenslåingen faktisk er
gjennomført? Vi må uansett ha en ekstrarunde på veinavn i formannskapet der vi legger til
noen flere parseller (ble oppdaget under nummereringen), så det er lite problematisk for
oss å fatte et vedtak om å avvente veinavnet til E6. Men dette gir jo bare mening hvis dere
gjør det samme. Har du tenkt no på dette og har noen gode idéer?
Med vennlig hilsen
Liv Ingrid Kravdal Byggesaksbehandler
Hamarøy kommune E-post: liv.kravdal@hamaroy.kommune.no Telefon: 48 21 99 28

Arne Kvensjø
rådmann
Gretha Nilssen
Saksbehandler
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HESTNES ELVA NATUROMRÅDE

Saksbehandler: Lars Filip Paulsen
Arkivsaksnr.:
18/385
Saksnr.: Utvalg
81/18
Formannskapet

Arkiv: K11
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide en prosjektplan over Hestnes elva friluftsområde.
Kostnadsrammen settes til inntil 95 000 kroner. Kostnaden belastes Kraftfondet.
Saksutredning:
Saken gjelder Hestnes elva friluftsområde og sakens hensikt er å avklare om kommunen tar
eierskap til prosjektets første fase og gir tilskudd til utarbeidelse av en prosjektplan.
Initiativet til prosjektet kommer fra enkeltpersoner og frivillig sektor.
Området beskrives slik: Fra banen i Elvedalen og fram til den gamle brua over Hestneselva (i
første omgang).
Tiltaket beskrives slik: Et lavterskelprosjekt. Mure opp søndre kant av elva, fjerne en del skog
og kratt, slik at en asfaltert sti/ vei kan anlegges i umiddelbar nærhet av elva hele strekningen.
Stien må være akkurat så brei at en mindre maskin kan brøyte og sandstrø den om vinteren.
Omtrent halvveis anlegges en større plass med plass for grillsted, benk og lekeapparater.
Området skjermes for alle former for motorisert ferdsel. Skilt settes opp. Stien/området tenkes
brukt av familier med og uten barn, eldre, barnevogner, rullestoler, rulleskøyter, rullebrett,
sykler. Benker settes ut. Bål/grillplass anlegges. Elva kultiveres for større fiskebestand.
Belysning av stien/området.
På bakgrunn av initiativet møttes Tysfjord kommune, Midtre Hålogaland friluftsråd,
Stetindhallen, frivillig sektor og enkeltpersoner 18.juni. Det ble dannet en gruppe som skal
jobbe frem en prosjektplan og deretter en egnet prosjektorganisering. Følgende personer
møtte: Anne- Margrethe Roll, John Gunnar Skogvoll, Svein Berg, Stig Eriksen, Lars Filip
Paulsen, Freddy Iversen, Viggo Vikholt, Henrik Østergaard, Guttorm Aasebøstøl, Marita
Helland. John Gunnar Skogvoll utarbeidet prosjektskissen til møtet.
Møtedeltakerne ble blant annet enige om å få prosjektet vurdert i kommunale organ, samt
søke finansiering til utarbeidelsen av en prosjektplan/skisse.
Tiltaket må organiseres som et prosjekt med noen kortsiktige og noen langsiktige mål. Det
bærende blir tursti med opplevelsestasjoner. Prosjekt kan således bygges ut etterhvert.
I prosjektets første fase må det utarbeides en prosjektplan/skisse. Det må også innhentes
grunneiertillatelser. På bakgrunn av grunneiertillatelsene og prosjektskissen bør det søkes om
statligsikring av området. En slik status medfører at det kan søkers om støtte til drift og
utvikling. Det kan også være mulig å rekke tidsfristen for å søke om støtte til turstien via
spillemidler, dog vil en slik prosess utvilsomt kreve et tett og godt samarbeid mellom
kommunen og frivillig sektor.
Det er innhentet tilbud fra landskapsarkitekter. Dette ut i fra hensynet til overordnet
landskaps- og arealplanlegging til utforming av detaljer i opplevelsestasjonene.
Prosjektskissen blir da et solid fundament å bygge videre på.
Nærmiljøanlegg i et folkehelseperspektiv er forankret i nasjonale, regionale og kommunale
målsetninger og er således et viktig satsingsområde. Området har også mange naturverdier
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som det er viktig å ta vare på. Det må også nevnes at lokalbefolkningen har knyttet en sterk
Identitet til området som et fremtidig natur- og kulturområde.
Ut i fra en samlet vurdering ber rådmannen formannskapet om å bevilge midler til
utarbeidelse av prosjektplan/skisse slik det er beskrevet i saksfremlegget. Kostnadsrammen
settes til 95 000 kroner. Bevilgningen ses i sammenheng med at utredningen er i kommunal
regi og utføres innenfor rådmannens fullmakter.
Neste fase i prosjektet oversendes formannskapet til ny vurdering, herunder om kommunen
skal være prosjekteier for selve byggeprosessene med videre.
Vedlegg:

Arne Kvensjø
Rådmann

Lars Filip Paulsen
Enhetsleder for Kultur, næring og utvikling
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Sak 82/18
KOMMUNALT ELGVALD 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
18/220
Saksnr.: Utvalg
82/18
Formannskapet

Arkiv:
Møtedato
28.08.2018

Innstilling:
Grunnet bestandsmessige forhold er det etter Tysfjord kommunes oppfatning ikke grunnlag
for et øket uttak av elg i 2018 på vald 1850V0034 Leirelv, utover gjeldene tildeling av kvote i
sak 25/18 av 15.06.18.
Forøvrig vises det til saksutredningen.
Klagen avvises.
Saksopplysninger:
Vald 1850V0034 Leirelv ved Jørgen Kintel er i FSK sak 25/18, den 15.06.2018 gitt
fellingstillatelse på to kalver.
Saken ble behandler slik:
«

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FELLINGSTILLATELSE ELG 2018, 1850V0034 LEIRELV.
Saken er behandlet som saksnr FSK 25/18.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tredje ledd, vald uten bestandsplan,
kategori a samt Tysfjord kommunes fastsatte målsettinger for hjorteviltforvaltningen 20142018 tildeles følgende kvote for 2018.
År 2018
Leirelv

Areal Kalv Hunn Hann Frie dyr
16 000 2
0
0

Sum
2

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt, § nr. 32 og forskrift om kommunale- og
fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, § nr.6 knyttes følgende betingelser
til fellingstillatelsen:
Data for «sett elg» og «slaktevekter» skal registreres fortløpende under jakta på
www.settogskutt.no
Senest 14 dager etter jakttidens slutt skal valdansvarlig skal godkjenne de fortløpende
registreringene, sende fellingsrapport samt høyre underkjevehalvdel, inkludert fortenner av
alle felte dyr til Tysfjord kommune Boks 36, 8270 DRAG.
Innsendte kjever skal være kokt og renset og merket med kjevelapper MEN SKAL IKKE
PAKKES I PLAST.
På grunnlag i innsendt rapport vil valdet bli fakturert for innbetaling av fellingsavgift i
henhold til kommunalt vedtak.
Tysfjord kommune skal holdes orientert ved eventuelle endringer av valdansvarlig.
Kopi av dokumentasjon for godkjent ettersøkshund eller etablerte ettersøksavtale sendes
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Tysfjord kommune før jaktstart.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Tysfjord kommune, Postboks 104, 8590 Kjøpsvik.
Saksopplysninger:
Kvote for 2018 tildeles i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 og i tråd med
gjeldene kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt.
I målsettingsdokumentets punkt 3, mål for forvaltningen, er avskytingsprosent unge dyr, kalv
og 1.5 års ungdyr, punkt 3.6 fastsatt slik:
“I planperioden skal det skytes minimum 60 % unge dyr, kalver og 1 ½ åringer,
50 % av denne kvoten skal være uttak av kalv.»
Da avskyting i henhold til hjorteviltforskriftens § 18, tredje ledd, vald uten bestandsplan,
kategori a, kun forholder seg til kalver og voksne dyr i uttaket vil målsettingens
minimumskrav om felling av ungdyr på valdet, i praksis over tid gi en tildeling på 60 % kalv.
Elgforvaltningen bør imidlertid drives planbasert og igjen tilrås vald 1850V0034 Leirelv å
søke samarbeid med tilliggende vald der jakta utøves i henhold til flerårige bestandsplaner.
Med vennlig hilsen
Tysfjord kommune
Per Arne Rahka
skogmester
«
Jørgen Kintel har i brev av 27.06.2018 klaget på dette vedtaket. Klagen er begrunnet med tre
forhold.
For det første så er valdet kjent med Tysfjord kommunes oppfordring om planbasert
forvaltning men er oppfordret av Sagvatnan elgvald som er den mest aktuelle
forvaltningsmessige samarbeidspartner, om å formalisere samarbeidet først fra 2019 da
valdets bestandsplan skal fornyes. For det andre vises det til en grunneiers udaterte brev,
høsten 2017 der det hevdes at elgbestanden i området er stor og til tider bidrar til utrygghet
samt Tysfjord kommunes svar av 30.10.17.For det tredje mener valdansvarlig at det ble
observert mye elg på valdet under fjorårets jakt og viser til innsendt «sett elg» skjema.
Kintel mener således at disse tre momentene må gi et godt grunnlag for en annen tildeling av
elg for 2018.

Vurdering:
Vedtaket i sak 25/18 er gjort med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tredje
ledd, vald uten bestandsplan, kategori a samt Tysfjord kommunes målsettinger for
hjorteviltforvaltningen 2014-2018 samt en skjønnsmessig faglig vurdering av elgbestanden i
området. For øvrig ble standart kommunale betingelser for elgjakt knyttet til tillatelsen.
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Forvaltning av elg i tråd med en godkjent bestandsplan vil normalt være mest gunstig. Som
det fremgår av klagen kan imidlertid dette tidligst etableres fra og med 2019 og det er da noe
vanskelig å se at dette forholdet er vesentlig for årets kvotefastsettelse på valdet.
Etter grunneiers meldte oppfatning om elgbestandens størrelse og anmodning om større kvote
for 2017 ble det gitt tilbakemelding om at en søknad om kvoteøkning måtte fremmes av
valdet. Utover dette drøftet Tysfjord kommune da ikke bestandssituasjonen i området.
Valdets egen oppfatning av bestandens størrelse er basert på «sett elg» registreringer kun for
2017 og dette er således ikke et tilstrekkelig datagrunnlag for vurdering av bestandens faktiske
størrelse.
Etter Tysfjord kommunes oppfatning er det slik at jaktfeltene rundt Hellmofjorden over en
årrekke har slitt med å etablere en robust bestand og det er et faktum at fellingsresultatet for
2017 var urovekkende lav.
Etter rådmannens skjønn er det således ikke grunnlag for å øke tidligere gitt kvote for 2018 for
vald 1850V0034 Leirelv og vedtak i sak 25/18 tilrås opprettholdt.

Arne Kvensjø
rådmann
Per Arne Rahka
skogmester
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KJØP AV MARGITS MINNE 60/34

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
18/237
Saksnr.: Utvalg
83/18
Formannskapet

Arkiv: 614 &50
Møtedato
28.08.2018

Saksopplysninger:
Selskapene Kjell Helge Ellingsen Skipsekspedisjon og Jessen Rør AS ønsker å kjøpe Margits
minne. Bygget er lokalisert sentralt på Drag og har vært brukt i forbindelse med Dragstunet.
I tidligere prosjekt om 16 heldøgns omsorgsplasser på Drag, ble bygget vedtatt revet. Dette
var for å frigjøre areal til nytt bygg.
I tillegg var det avvik på bygget. De alvorligste avvikene var fra Arbeidstilsynet. De gikk på
manglende ventilasjon og lydtetting mellom kontorene. I tillegg går avløpet tett med jevne
mellomrom. Det er et avløpsrør under RV 827 som er noe sammenklemt.
Med bakgrunn i avvikene ble det bevilget 700.000,- til nye kontorer for de som arbeidet på
Margits minne. Det var billigere enn å lukke avvikene.
Kan bygget selges?
Kommunen har ikke bruk for bygget og det vil være en risiko å la det stå tomt. Risikoen er
ikke umiddelbar. Dvs at bygget kan stå i mange år før det blir rivningsklart.
Hva med tomten?
Tomten er meget sentralt beliggende og har en umiddelbar nærhet til Dragstunet. Tomten kan
dermed være strategisk viktig.
Konklusjon:
Tomten strategiske betydning, samt uavklart situasjon om organisering av kommunale
tjenester i nye Hamarøy kommune, så bør ikke tomten avhendes. Hvis tomten allikevel skal
avhendes, så må den utlyses på det frie marked. Dermed kan alle interesserte by.

Arne Kvensjø
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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