
 Side 1 av 20 

 

Hattfjelldal kommune 

 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: røsvatn 
Dato: 30.01.2013 
Tidspunkt: 09:00 – 12:30 
 
 
Medlemmer: 
 AP – Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) 
 SP - Harald Lie (representant) 
SV – Bjørnar Hansen (representant) 
 SP - Mirjam Holta (representant) 
 AP - Asgeir Almås (ordfører) 
 
Forfall:   
 
Vara: 
  
Fra administrasjonen møtte: 
 Rådmann Stian Skjærvik 
 Formannskapssekretær Marit Hatten 
 
 
Av  5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
001/13 Referatsaker 
002/13 Kjøp av tjenester innen arbeidsgiverkontroll 
003/13 Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune 2013-2015 
004/13 Søknad om unntak fra maks botid og økt husleie. 
005/13 Valg av styremedlem HAG vekst. 
006/13 Midlertidig tiltak for økt virkeslager for Arbor Hattfjelldal AS 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/98 
13/425 
Marit Hatten 
21.01.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 001/13 

 
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-001/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
Refererte skriv og meldinger: 
Nr Dok.ID T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/8309 S 25.01.2013  Godkjenning av miljøstatusen 
2 12/8457 S 20.12.2012  Engasjering som 

psykiatrimedarbeider - 
forlengelse 

3 12/8458 S 28.01.2013  Engasjering som sykepleier med 
arbeidsfelt psykiatri - forlenging 

4 12/8455 S 20.12.2012  Delegering og 
stedfortredergodtgjørelse 010113 
- 180313 - Miljøterapitjenesten 
(forts av sak 11/492 og 11/1413 
dok 2) 

5 12/8400 S 18.12.2012  Tilskudd fra Hattfjelldal kommune 
- grøfting 

6 12/7725 I 20.12.2012 Fylkesmannen i 
Nordland 

2. fordeling skjønnsmidler 2013 

7 12/8534 I 21.12.2012 Norges vassdrags og 
energidirektorat 

Pris på konsesjonskraft år 2013 
for konsesjoner gitt etter 
10.04.1959 

8 13/41 I 18.12.2012 Nordland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg 

Nordland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) 

9 13/87 S 04.01.2013  Tilsetting kommunelege II 
10 13/95 S 06.01.2013  Delegasjon hjertestarter brann 
11 13/229 S 11.01.2013  Overføring av ferie til 2013 
12 12/8456 S 20.12.2012  Godkjenning av miljøstatusen 
13 13/329 U 16.01.2013 Anne Katrin Sørdal Søknad om permisjon 
14 13/434 I 20.01.2013 *** Utført skjenkekontroll 01.12.12 
15 13/450 S 21.01.2013  Søknad om tilskudd til avløsning 

ved ferie og fritid for 2012 - 
Arnfinn Aasen 
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ORIENTERINGSSAKER FS 30.01.13 
 
1. Samhandlingsreformen. 

Informasjon av PRO-leder Christian Rokkestad om arbeidet med prosjektet 
Lokalmedisinsk senter. 

2. Ordfører informerte om folkemøte 19. februar kl. 18.30. 
3. Mæreoppdrett i Røsvatn. 

Prosjektet er ferdig og ligger til behandling hos Fylkesmannen.  Ordfører m. fl. Skal ha 
møte hos Fylkesmannen den 14. februar ang. dette. 

4. Sentrumsutbygging. 
God fremdrift.  Flere leietakere har meldt interesse.   

5. Fotballbanen 
Karl Olav Bostad orienterte om arbeidet med fotballbanen og saken mot Hårek 
Tjenester. 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-413 
13/64 
13/207 
Lise Bråten 
11.01.2013 

 

Kjøp av tjenester innen arbeidsgiverkontroll 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 002/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Hattfjelldal kommune skriver kontrakt for 2013 og 2014 med Vefsn kommune om kjøp av 
arbeidsgiverkontroller. Det velges betaling pr time. 
 
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-002/13 Vedtak: 
Hattfjelldal kommune skriver kontrakt for 2013 og 2014 med Vefsn kommune om kjøp av 
arbeidsgiverkontroller. Det velges betaling pr time. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
11.01.2013 61869 Tilbud arbeidsgiverkontroll.doc 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal kommune har fått et tilbud om å kjøpe arbeidsgiverkontroller fra Vefsn kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Skatteetaten og skatteoppkreverne har fått et nytt system for bruk ved regnskapskontroller. 
Dette kontrollstøttesystemet (KOSS) skal tas i bruk til våren. 
 
Vi har fått tilbud fra Vefsn kommune om kjøp av tjenester innen arbeidsgiverkontroll. Foreløpig 
er det et tilbud for 2 år. 
 
Hattfjelldal kommune har 110 arbeidsgivere. Det er krav om at skatteoppkrever skal kontrollere 
5 % av disse arbeidsgiverne. Det vil si at vi må ha 6 arbeidsgiverkontroller pr. år. 
 
Tilbudet vi har fått fra Vefsn kommune er på kr 30.000,- eks mva. pr. kontroll, evt kr 700,- pr 
time. 
  
Vurdering: 
Vefsn kommune oppretter nå en ekstra stilling til å foreta kontroller for andre kommuner. De har 
allerede skrevet kontrakt med Grane kommune. 
 
I en så liten kommune som Hattfjelldal, utgjør arbeidsgiverkontrollene veldig liten 
arbeidsmengde. 6 kontroller utføres på to til tre uker pr. år. Det blir da så sjelden man gjør dette, 
at det er vanskelig å holde seg oppdatert, slik at kontrollene blir av tilfredsstillende kvalitet. 
Vefsn kommune har fra før en person som bruker det meste av sin tid til arbeidsgiverkontroller. 
Nå tilbyr de alle småkommunene i distriktet å få kjøpe tjenesten fra dem. De ansetter en ekstra 
person til å utføre disse kontrollene. Dette fører til at de får et fagmiljø på området. Kvaliteten på 
kontrollene vil da bli mye bedre. 
 
Hattfjelldal er en liten kommune. Skatteoppkrever kjenner alle arbeidsgiverne i kommunen. 
Dette fører til at det kan være vanskelig å være objektiv i utføringen av kontrollene. Det kan 
være vanskelig i ettertid hvis en avdekker forsøk på svindel. Ved at fagmiljøet i Vefsn foretar 
kontrollene, er en mer sikret at disse vil være objektive. Det vil være lettere for dem å gjøre de 
tiltak som må gjøres hvis uregelmessigheter avdekkes. 
 
Kommunekassen er i dag i den situasjon at en av de ansatte kommer til å bli pensjonist i løpet 
av få år. Dette kan være et av flere tiltak som gjør at man kan redusere stillingshjemlene da. 
 
Skatteetaten og skatteoppkreverne har fått et nytt system for bruk ved regnskapskontroller. 
Dette kontrollstøttesystemet (KOSS) skal tas i bruk til våren. Hvis vi ikke skal foreta disse 
kontrollene selv, vil opplæringsbehovet på det nye systemet bli begrenset. 
 
Når det gjelder prisen, er det kr 30.000,- pr kontroll, eller kr 700,- pr time. Timeprisen utgjør 
42,86 timer pr kontroll. Hattfjelldal kommune har mange små arbeidsgivere. Erfaringsmessig har 
det tatt mindre enn 42,86 timer pr kontroll når vi har utført kontrollene selv. Vi antar derfor at det 
vil bli billigere å skrive kontrakt med betaling pr. time, enn pr. kontroll. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Hvis vi regner at det gjennomsnittlig brukes tre dager på hver arbeidsgiverkontroll i Hattfjelldal 
kommune, vil denne avtalen koste kr 94.500,- pr år. 
 
Kontering: 
Utgiften konteres 13500.314.120 
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Konklusjon/anbefaling: 
Det anbefales at Hattfjelldal kommune skriver kontrakt med Vefsn kommune om kjøp av 
nødvendige arbeidsgiverkontroller i vår kommune i 2013 og 2014. 
 
 
 
 
Lise Bråten 
konsulent 
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 Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-613, TI-&30 
12/1135 
12/7784 
Anne-Margrethe 
Simonsen 
11.01.2013 

 

Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune 2013-2015  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 003/13 

Kommunestyret 13.02.2013  

 
   

Rådmannens innstilling 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015 vedtas med de merknader 
som er fremkommet under høringsrunden.  
 
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Endringsforslag til planen: 

1. Pkt. 1 i tiltaksplanen: Kommunestyret avventer bygging av ungbo-leiligheter og 
vurderer det når en har resultatet etter ombygging av hotellet til leiligheter. 

2. Det settes i gang planlegging for realisering av 6 nye leiligheter i 2013 for bosetting 
av asylsøkere/flyktninger. 
Det bevilges kr. 200.000,- til prosjekteringsarbeidet, bevilgningen dettes av 
næringsfondet 

 
Innstilling med endringsforslagene, enstemmig vedtatt. 
 
FS-003/13 Formannskapets innstilling: 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015 vedtas med de merknader 
som er fremkommet under høringsrunden, og med endringer foreslått i Formannskapet 
30.01.13. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Det er ingen administrativ inhabilitet. 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
06.12.2012 61058 Uttale fra Ungdomsrådet 
14.01.2013 61922 Boligplan 2013-2015 (2).pdf 
 
Saksopplysninger: 
I formannskapsmøte den 22.08.2012 ble det under orienteringssaker protokollert følgende: 
”Formannskapet ønsker at det skal utarbeides boligpolitisk handlingsplan som grunnlag for 
kommunens videre engasjement i boligbygging”.   
 
Med bakgrunn i formannskapets henstilling nedsatte rådmannen en egen plangruppe med 
mandat til å utarbeide et planforslag.  
 
Plangruppen har bestått av:  
Konstituert rådmann Stian Skjærvik (leder) 
NTK v/Jostein Grandaunet 
PRO v/Sigrid Steinslett 
Integreringsavdelingen v/Sarah Keating 
NAV v/Janne-Britt Nilsskog 
Sosialavdelingen v/Anne-Margrethe Simonsen  
 
En boligpolitisk plan skal være et strategisk verktøy for å planlegge kommunens prioriteringer, 
tiltak og mål innenfor boligområdet.  Planen skal være sentral i utformingen av Hattfjelldal 
kommunes boligpolitikk framover og danne grunnlaget for satsning og prioriteringer innenfor 
området. 
Forslaget til Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune har nå vært ute på høring og er blitt 
behandlet av hovedutvalget for plansaker, formannskapet,  ungdomsrådet og rådet for eldre og 
funksjonshemmede.  
 
Hovedutvalget for plansaker behandlet saken den 06.11.2012 og hadde ingen merknader til 
planforslaget. 
 
Formannskapet behandlet saken den 07.11.2012 og hadde følgende merknader i sin innstilling: 
- Økning av husleie i kommunale hus/leiligheter. 
- Tilskudd til utarbeidelse av private reguleringsplaner. 
- Vektlegge bruk av startlån og boligtilskudd som virkemiddel.  
- Bruk tomtepriser som virkemiddel/gratis tomter.  
- Vurdering av kommunalt medfinansiering som virkemiddel i boligprosjektet. 
- Pkt 5 og 15 slås sammen. 
 
Råd for eldre og funksjonshemmede behandlet saken 13.12.2012 og sluttet seg enstemmig til 
formannskapets innstilling. 
 
Ungdomsrådet hadde møte 06.12.2012 og kom med følgende innspill: 
- Trenger flere leiligheter! Til rimelig pris slik at ungdom og folk med lav inntekt har råd å leie. 
- Høyere boligtilskudd, som kanskje kan følge andre kommuners nivå. 
- Ny trend om noen år?? Pensjonister vil flytte ut på bygda! Nedlagte gårdsbruk, som i dag blir 
benyttet til fritidsbolig, blir fast bolig. Yrkesaktive som går av med pensjon, og som fortsatt er 
frisk og rask, ønsker å flytte tilbake til sin eiendom de stammer fra. 
 
Punkt 1 og 2 anses å være dekket av tiltak i planforslaget. Punkt 3 er det ikke opprettet noe 
tiltak på. 
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Formannskapets merknader er innarbeidet i planforslaget. Saken framlegge nå for 
endelig behandling i kommunestyret 13.februar 2013.  
 
Saken skulle etter planen vært realitetsbehandlet i kommunestyret den 19.desember 2012. En 
intern kommunikasjonssvikt førte til at saken ble fremlagt uten det endelige planforslaget hvor 
merknadene fra formannskapet var innarbeidet. Saken ble derfor utsatt i KS 096/12.  
 
Vurdering: 
Plangruppen har i tråd med formannskapets beslutning utarbeidet et forslag til boligpolitisk plan 
for Hattfjelldal kommune i perioden 2013-2015. Planforslaget har vært ute på høring og er blitt 
behandlet i hovedutvalget for plansaker, formannskapet, rådet for eldre og funksjonshemmede 
og ungdomsrådet. Innkomne merknader er innarbeidet i planforslaget og planen foreslås vedtatt 
slik den nå foreligger.  
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Planen gir føringer for det administrative arbeidet innen boligpolitiske tema. Enkelttiltak med 
økonomisk konsekvens må framlegges til politisk behandling. Planforslaget i seg selv utløser 
ingen ressurser. 
 
Kontering: 
Avhenger av konkrete tiltak. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015  vedtas slik den nå foreligger 
med de merknader som er fremkommet under høringsrunden.  
 
 
 
 
Anne-Margrethe Simonsen 
leder sosialavdelingen 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-613 
12/438 
13/323 
Stian Skjærvik 
16.01.2013 

 

Søknad om unntak fra maks botid og økt husleie.  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 004/13 

Kommunestyret 13.02.2013  
   

Rådmannens innstilling 
Søknad fra kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen om unntak fra bestemmelser om botid 
og husleieøkning, imøtekommes ikke.  
 
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Forslag til ny innstilling lagt frem i møte: 
Boligen er forbeholdt til kommunelege I og Britt B. Petersen vil fortsatt kunne leie boligen så 
lenge hun har stillingen.   
Regelverket om husleieøkning skal følges. 
 
Ny innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-004/13 Formannskapets innstilling: 
Boligen er forbeholdt til kommunelege I og Britt B. Petersen vil fortsatt kunne leie boligen så 
lenge hun har stillingen.   
Regelverket om husleieøkning skal følges. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
17.01.2013 62026 Søknad om unntak om maks botid og straffegebyr 
 
Saksfremlegg. 
 
Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen (BBP) har i epost datert 03.01.13 søkt om unntak 
fra kommunestyrets bestemmelse om husleieøkning i k.sak 011/10. Som begrunnelse oppgis at 
hun eier hus i Sverige og at hun ser det ulikt å eie og vedlikeholde bolig også i Hattfjelldal. 
Se vedlegg. 
 
I K-sak 011/10 den 21.04.2010 gjorde kommunestyret følgende vedtak: 
Kommunale utleieboliger 
Husleien tilpasses markedspris, økningen skjer i henhold til husleielovens bestemmelser. 
I Hattfjelldal sentrum innføres det maks botid på 5 år. Etter 3 år økes husleien med 10 %, og 
etter 5 år økes husleia med 20 % For nåværende leietakere regnes maks botid fra 1.1.2010 
Unntak fra dette vedtaket ble ikke diskutert. 
 
Nå har det gått 3 år siden vedtaket og BBP og flere andre leietakere får økt husleien med 10 % 
fra 1. februar i år.  
 
Bakgrunnen for vedtaket i k.sak 011/10 var hensynet til markedsprising av utleieboliger, samt 
stimulering til anskaffelse av egen bolig. 
 
I arbeidsgiverpolitisk plan har kommunestyret slått fast at kommunen skal være behjelpelig med 
bolig til nyansatte, men man har ikke tatt stilling til botilbud i rimelig bolig over lang tid. 
 
Vurdering:  
Det vil nesten være umulig å gå inn i en prosess der vi skal definere hvem som skal få eller ikke 
få unntak fra maks botid på bakgrunn av viktig stillinger i kommunen.  Det som er rett i dag, er 
antagelig feil om kort tid. 
 
Hvorvidt kommunal utleiepolitikk skal inngå som mulig tiltak for å rekruttere og bibeholde i 
stillinger, er dels regulert i avtaleverket, men ikke spesifikk tatt stilling til i kommunale 
retningslinjer.  
 
Slik jeg tolker vedtaket er det ønskelig at leietakeren flytter ut etter 5 år, men vedkommende kan 
fortsette å bo der, men husleien økes da med 20 %.  
 
Husleieøkningen med 10 % som skjer første gang i år har ikke medført noen utflytting. Hva som 
skjer om 2 år vet vi ikke.  
 
Man blir ikke kastet ut etter 5 år men husleien øker da med 20 %. Boligen til BBP koster pr. dato 
kr. 7.330,- inkl. 10% økning (kr. 6.664,- før økning). Dette er en stor enebolig i Sveanveien. 
Hvorvidt dette er en høy pris for å leie en enbolig på ca.200 m2 med 3 soverom og garasje er 
selvsagt en skjønnsmessig vurdering. I Hattfjelldal kan dette virke dyrt, men sett i fht. prisene for 
eksempel i Mosjøen er det ikke dyrt.  
 
Et annet moment som berører utleie til BBP er at hun er registrert som pendler. Dvs. at 
husleiekostnaden er fradragsberettiget og påvirker hennes skattebelastningen. Prisøkningen på 
kr.666,- er derfor ikke netto reell fordi økningen altså gir økt skattefradrag. Netto økning må i fht. 
kommunlegens inntekt (kr.923.000,- eksl. vaktgodtgjøringer) sies å være marginal.  
Kommunen disponerer relativt mange boliger/leiligheter, så flytting i rimeligere bolig kan være et 
alternativ.  
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Behandlingen av søknaden er prinsipiell og vil danne presedens for senere 
søknader om unntak. 
Saksbehandler mener at det ikke skal gis unntak for kommunestyrets bestemmelser. Skulle 
politisk nivå være av annen mening, bør det vurderes å delegere denne myndigheten til 
rådmannen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
alt 1. Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om maks botid i kommunale utleieboliger. 
 
alt. 2. Eventuelle unntak fra bestemmelsen om maks botid og husleieøkning i kommunale 
utleieboliger avgjøres av rådmannen. 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
ass. rådmann 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-074 
11/1016 
13/236 
Marit Hatten 
11.01.2013 

 

Valg av styremedlem HAG vekst. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 005/13 

 
   

Ordførers innstilling 
Som styremedlem i HAG Vekst foreslås Stian Skjærvik. 
Som varamedlem foreslås Bjarne Haugen. 
 
For ettertiden forslås det at ordfører gis myndighet til å utpeke kandidater til styret i HAG Vekst. 
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Endringsforslag fra SP: 
Stryk siste linje i innstillingen. 
Ordførers innstilling med endring, enstemmig vedtatt. 
 
FS-005/13 Vedtak: 
Som styremedlem i HAG Vekst foreslås Stian Skjærvik. 
Som varamedlem foreslås Bjarne Haugen. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
11.01.2013 61870 PROTOKOLL  ordinær generalforsamling 24 04 12 (2).doc 
 
Saksopplysninger: 
I generalforsamlingen den 24.04.12, for HAG Vekst, pkr. 5 ble Bent Øverby valgt som 
styremedlem med Stian Skjærvik som vararepresentant. 
Rådmann Bent Øverby har fratrådt sin stilling, og det må velges nytt styremedlem med 
vararepresentant. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Som styremedlem i HAG Vekst foreslås Stian Skjærvik. 
Som varamedlem foreslås Bjarne Haugen. 
 
For ettertiden forslås det at ordfører gis myndighet til å utpeke kandidater til styret i HAG Vekst. 
 
 
 
Marit Hatten 
arbeidsleder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-L10, TI-&30 
12/1496 
13/337 
Karl-Olav 
Bostad 
16.01.2013 

 

Midlertidig tiltak for økt virkeslager for Arbor Hattfjelldal AS 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 006/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  
 
Årlig leiepris settes til 5 % pr. m2 av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde 
en kostnad på kr 26,- pr. m2. 

 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra SP: 

1. Det forutsetter at Arbors behov for lagringsplass avklares i reguleringsplanen som skal  
utarbeides.  

2. Kommunen forventer at leieavtalen på det midlertidige lageret på flyplassen avsluttes 
etter 3 år. 
 

Tilleggsforslag 1, enstemmig vedtatt 
Tilleggsforslag 2, falt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra ordfører: 

Det gis midlertidig tillatelse til lagring av virke på flyplassen i 150 meter lengde i tillegg til 
dagens avtale med bruk av 150 meter av østre del av flyplassen til virkeslager.  
Tillatelsen gis til 01.06.2013. 

 
Tilleggsforslaget vedtatt med 3 mot 2 stemmer 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra SP:  Saken forelegges Kommunestyret 13.02.13. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
FS-006/13 Formannskapets innstilling: 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  

 
Årlig leiepris settes til 5 % pr. m2 av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- pr. m2. 
 
Det forutsetter at Arbors behov for lagringsplass avklares i reguleringsplanen som skal 
utarbeides. 
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Det gis midlertidig tillatelse til lagring av virke på flyplassen i 150 meter lengde i 
tillegg til dagens avtale med bruk av 150 meter av østre del av flyplassen til virkeslager.  
Tillatelsen gis til 01.06.2013. 
 
Saken forelegges Kommunestyret 13.02.13. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
22.01.2013 62206 Foto 1.pdf 
22.01.2013 62205 Vedlegg 1: Virkeslager på Hattfjelldal flyplass 2003.pdf 
22.01.2013 62204 Vedlegg 2: Hattfjelldal flyplass, innkorting av terskel 2001.pdf 
22.01.2013 62203 Vedlegg 3: Lagerområder for virke stilt til disposisjon i 2012.pdf 
22.01.2013 62202 Vedlegg 4: VFR manual, Hattfjelldal flyplass, Vollen.pdf 
22.01.2013 62201 Vedlegg 5: Klaringsplanets stigning for flyging.pdf 
22.01.2013 62200 Vedlegg 6: Konsekvenser for utvidelse av virkeslager på Hattfjelldal 

flyplass, Vollen.pdf 
22.01.2013 62199 Vedlegg 7: Konsesjon for Hattfjelldal flyplass, Vollen.pdf 
22.01.2013 62198 Vedlegg 10: Flomsonekart 10-årsflom.pdf 
22.01.2013 62197 Vedlegg 11: Høydemeter Kjerkstavannet.pdf 
19.12.2007 6701 Avg.nr.419-8006, Hattfjelldal prestegard, gnr. 1, bnr.4, kjøp av 

industriarealer ved flyplassen 
 
Utrykte vedlegg:  
Vedlegg 8: Søknad om videre drift av industrideponi. 
Vedlegg 9: Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr - kopi  
 
Saksopplysninger: 
Arbor har i brev 27.sept 2012 i forbindelse med arealplan ytret ønske om å få disponere større 
del av flyplassen til virkeslager. Området som ønsket disponert er vist i Arealplan i vedlegg 
Foto1. 
 
I kommunestyrets møtebehandling den 19.12.2012 stilte kommunestyret seg positiv til at det ble 
iverksatt midlertidige tiltak for å løse Arbors arealbehov inntil ferdig plan for området foreligger.  
 
Den 21. desember ble ordføreren kontaktet av SB skog som er selger av Statskog sin skog i 
Norge. De er i forhandlinger med Arbor om ny avtale. Arbor er interessert i å kjøpe slipen som 
avvirkes på Helgeland, men har uttalt at de ikke har lagringsplass før tidligst i April.  
SB skog sier de må få ut skogen fortløpende og kan ikke vente til i april med å få den innmålt på 
Arbor. Finnes det ikke en løsning så vil de selge til en annen kjøper. SB skog sier det er snak 
om ca 10.000 fm3 og det trenges ca 5 da til å lagre på. 
 
Den 4. Januar 2013 ble det gjennomført møte med SB skog og Arbor om midlertidig virkeslager 
for å ta i mot 10.000 fm3 virke i vinter. Fra kommunen deltok ordføreren og NTK- leder Bjarne 
Haugen. Det ble i møtet sagt at det kun er flyplassen som har areal som kan disponeres til en 
øyeblikkelig løsning. Virket som kommer inn i vinter må lagres i 12- 14 måneder. 
 
Driftsmessig prioriterer Arbor en forlengelse av dagens midlertidige avtale på 150 lengdemeter 
av flyplassen i hele dens bredde samt utvidelse med nye 150 lengdemeter. 
Det vil gir rom for 10.000 fm3 virke og nødvendig areal til fremkomst for lastemaskiner og 
tømmerbiler. Arbor er innstilt på å bruke minst mulig areal, men i ytterste fall vil det måtte lagres 
150 meter i tilegg til dagens avtale. 
 
Vurdering: 
Saksbehandler har i forbindelse med saken sett på flere muligheter for midlertidige økt 
lagringsplasser for virke i nærliggende område til fabrikken og eventuelle mulige konsekvenser 
ved lagring.  
 
Følgende kriterier for lagringsplassen bør tilfredstilles: 
 

 For SB skog er det viktig at virket kan bli mottatt raskt og blir innmålt uten mellomlagring.  
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 For Arbor sin del er det viktig å holde transportkostnadene nede slik at virket kan kjøres 
inn i produksjonen med lastbærer uten omlastning av virkeslageret for å nå det aktuelle 
virket som skal benyttes i produksjonen.  

 

 For andre brukere av flyplassen er det viktig at flyplassen minimum kan benyttes som i 
dag og på sikt med full lengde med hensyn til optimal bruk og sikkerhet. 

 

 For beboere og nyetableringer i sentrum samt tilreisende er det viktig at området mellom 
Arbor og sentrum fremstår penest mulig. 

 
Forlengelse av midlertidig virkeslager på Flyplassens østre side: 
 
Arbor har i dag en midlertidig avtale fra 2003 for 150 meter for midlertidig virkeslager på 
flyplassen (vedlegg 1). Avtalen har en gjensidig oppsigelses frist på 1 år fra begge parter. 
Vedtaket ble fattet i kommunestyre den 26.02.2003 og er en forlengelse av den midlertidige 
avtalen fra formannskapsmøtet den 17.01.2001 (vedlegg 2) 
 
Vedtak i kommunestyret – 26.02.2003: 
 

1. Hattfjelldal kommune har som mål å bevare den ressurs flyplassen representerer for 
framtidig flyvirksomhet og diverse motorrelatert virksomhet i kommunen. 

2. Det er et mål at det snarest etableres annet lagringsområde for Arbors virke, og 
Hattfjelldal kommune vil medvirke til å undersøke hvilke muligheter som kan gi gode 
løsninger for Arbor A/S 

3. Arbor A/S innvilges inntil videre å leie deler av flyplassen til lagring av trevirke, i samsvar 
med de betingelser og sikkerhetskrav som er godkjent av luftfartsverket. 

4. Gjensidig oppsigelsesfrist for leieavtalen settes til 1 år. 
5. Det forutsettes at sikkerhetskravene i forhold til flyvirksomheten oppfylles fult ut ved 

virkeslagringen. 
 
Det er i ettertid fra kommunens side stilt til disposisjon store områder hvor det i dag lagres virke 
for å imøtekomme Arbor ønske om økt virkeslager. Det lagres i dag på kommunens eiendom 
uten leiekostnader for Arbor og omfatter lagring på et område på ca 3 da. mellom ny og gammel 
vei til Steinar Olsen og et området på ca13 da. mellom Hattfjelldal Maskin sin tomt og flystripen 
(vedlegg 3).   
 
Dagens virkeslager på flyplassen har etter punkt 5 i avtalen en effektiv lagringslengde for virke 
på 66 m når det lagres i 4,2 meters høyde. Dagens godkjente landingsområde har en lengde 
mellom tersklene på 715 m samt 30 m sikkerhetssone i hver ende (vedlegg 4). Klaringsplanets 
stigning for flyging er satt til 1: 20 (vedlegg 5), avstanden fra sikkerhetssonens start til 
virkelagrets høyde på 4,2 meter blir da 84 meter.  
 
Effektivt areal for lagring i 4.2 meters høyde ved utvielse blir da 66 + 150 = 216 meter. 
Utvidelsen legger beslag på 150 x 50m = 7,5 da 
Dette gir et totalt areal på 216 x 50 = 10.75 da for lagring i 4,2 meters høyde. 
 
En utvidelse av lagringsplassen med 150 meter vil da gi en banelengde på  
715 – 150 = 565 meter pluss en sikkerhetssone på 2 x 30 meter. 
 
En banelengde på 565 meter vil gi store begrensninger i bruken av banen. En del av brukerne 
av flyplassen i dag kan da ikke benytte banen pga. kort banelengden (vedlegg 6). 
 
Ved utvidelse av dagens virkeslager på flystripen må Hattfjelldal kommune jf § 2 i 
konsesjonsvilkårene for Hattfjelldal Flyplass, Vollen (vedlegg 7) søke om ny konsesjon for 
driften av flyplassen.  
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Muligheter for lagring på Arbors avsluttede deponi: 
 
Saksbehandler har her lagt til grunn Miljøteknisk undersøkelse og stedsspesifikk risikovurdering 
og Søknad om videre drift av deponi frem til 2009, utarbeidet av Norconsult på vegne av Arbor 
– Hattfjelldal AS (vedlegg 8). Avfallsdeponiet utgjør i dag ca 20 mål av området, ref. Norconsult 
rapport fra 1.11.2006 for avslutting av deponiet. Fylkesmannen i Nordland har lagt denne til 
grunn for sin anmerking 2 i sin rapport fra tilsynet som ble gjennomført den 14. oktober 
2011(vedlegg 9). 
 
Det fremgår i Miljøteknisk undersøkelse og stedsspesifikk risikovurdering, og Søknad om videre 
drift av deponi frem til 2009 at: 

 Deponimassene kan ligge slik de ligger i dag under forutsetning at området er reservert 
til industriformål også i fremtiden.  

 Dersom det i fremtiden skal utføres vesentlige gravearbeider innenfor eiendommen, må 
det innhentes nødvendig grave- og håndteringstillatelse fra forurensningsmyndigheten.  

 Ved endret arealbruk må det gjennomføres en ny risikovurdering med endrede 
forutsetninger.  

 Det anbefales også at vannkvaliteten nedstrøms fyllinga overvåkes årlig mht. ulike PAH-
utslipp (bl.a. kreftfremkallende benso(a)pyren) og tungmetaller. 

 Rutiner og krav i forbindelse med omlasting bør utarbeides for å unngå spill og søl fra 
maskiner og større biler, sier Norconsult bl.a. 

 
Høyspentlinja sperrer i dag for lagring av virke på deler av området og er sikkerhetsrisiko for 
maskinkjører samt tømmerbiler. En flytting av linja gir mulighet for utvidet virkesområde på 
tippen. For legging av høyspentkabel, i og gjennom deponiområdet må det på forhånd 
innhentes nødvendig grave- og håndteringstillatelser fra forurensningsmyndighetene slik at 
forurensede masser ikke spres til andre områder.  
 
Avtale om bruk av resterende område, overskytende de 10 dekarl som festet i dag angir, må 
gjøres med grunneier. Det må inngås avtale mellom Arbor Eiendom AS og 
Opplysningsvesenets fond, for å sikre langsiktig bruk av området til industriformål for Arbor – 
Hattfjelldal AS. 
 
Ut fra dagens tilstand er ikke området øst i en slik befatning at det umiddelbart kan benyttes 
som virkeslager med hensyn til fare for spredning av forurensede masser. Dette området bør 
opparbeides etter Norconsult forslag for avslutning av deponiet slik at det kan nyttes til 
industriformål/virkeslager i årene som kommer av Arbor. 
 
Lagring på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved Kjerkstavannet. 
 
Området har en lengde på 350 m og minimumsbrede på 20 m og grunneier er Hattfjelldal 
kommune. Området er registrert i matrikkelen med arealformål A (annet). Arealet er ikke leid 
bort men det høstes i dag for å begrense gjengroing.  
 
Området er per i dag ikke flomsikkert, ved flom kan Kjerkstavannets vannstand stige opp til vei 
nivået på det midtre området.  Midtre område kan da få etter NVE sitt flomsonekartet for 10 års 
flom (vedlegg 10), få en gjennomsnittelig vannstand på 50 - cm i forhold til bakkenivået i 
flomperioden med høyest vannstand under vårflom (vedlegg 11). For permanent bruk av 
området bør arealet oppfylles med steinmasser slik at området blir flomsikkert.  
 
Ved full utnyttelse av lengden på 350 m og med 3 rader a 4.5 meters bredde med en høyde på 
4.2 meter vil virkeslagere kunne romme ca 20.000 m3. Dette utgjør ca 13000 fm3 virke og er 
tilstrekkelig stort for det midlertidige behovet Arbor har for lagring.  
Det er 4 kummer for avløpsvann i området som må hensyns tas ved lagring slik at disse har 
tilkomst for spyling på høsten 2013. Disse bør hensynas på samme måte som kummer på 
eksisterende lagerområde mellom fabrikk og flyplass. 
Dette vil redusere virkelagerets mengde med et par tusen fm3.  
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Transport til og fra området vil her foregå på vinters tid på telet mark slik at skader 
på flyplass, vei og mark er minimale.  I denne perioden av året er ikke andre brukere berørt av 
transporten. Lagret har ingen innvirkning på bruken av flyplassen på vår, sommer og høst da 
området ligger utenfor sikkerhetssonen for flyplassen og dens bruk. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Hattfjelldal kommune har i de senere år brukt en del midler for å sikre arealer for industri og 
næringsformål (vedlegg 12). Opplysningsvesnets fond operere i dag med en festeleie på 6,75 
% av salgsum for aktuelle arealet. Ved kjøp av arealer i 2007 betalte kommunen 26 kr,- pr. m2 
+ 5900,- i omkostninger for arealet øst for Arbor. En leiepris på 5% av m2 prisen anses derfor 
som aktuelt for utleie til industri og næringsvirksomhet i dette området. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
 
Saksbehandler finer det her riktig å fremlegge følgende anbefaling til formannskapet som 
løsning på det akutte lagringsproblemet som Arbor har: 
 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  
 
Årlig leiepris settes til 5 % pr. m2 av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- per m2.  
 
 
 
 
 
Karl-Olav Bostad 
Avdelingsingeniør 
 


