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REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET
REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2009 2009 2009 2008

L1 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -26 269 687,18 -21 670 000,00 -21 670 000,00 -20 054 230,03
L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD -56 112 847,00 -58 837 000,00 -58 437 000,00 -53 956 595,00
L3 SKATT PÅ EIENDOM -5 332 557,00 -5 470 000,00 -5 470 000,00 -5 463 938,00
L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER -882 400,00 -582 000,00 -582 000,00 -689 073,00
L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD 0 -1 625 000,00 -1 625 000,00 -1 542 000,00

L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -88 597 491,18 -88 184 000,00 -87 784 000,00 -81 705 836,03

L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE -10 166 573,16 -4 775 000,00 -4 875 000,00 -5 952 795,24
L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE

FINANSUTGIFTER 3 693 578,30 4 605 000,00 5 005 000,00 4 658 361,63
L9 AVDRAG PÅ LÅN 2 823 871,50 2 870 000,00 2 870 000,00 3 359 108,50

L10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -3 649 123,36 2 700 000,00 3 000 000,00 2 064 674,89

L11
TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS 
REGNSKAPS-
MESSIGE MERFORBRUK 0 0 0 0

L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER 4 679 171,82 425 000,00 425 000,00 3 834 993,67
L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER 2 213 983,37 1 464 000,00 1 464 000,00 2 790 125,47
L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE

MINDREFORBRUK -1 373 713,72 -3 173 700,00 -1 800 000,00 -4 140 993,17
L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER -5 147 279,68 -780 191,00 0 0
L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER -1 581 461,16 -1 538 000,00 -1 484 000,00 -925 818,54

L17 NETTO AVSETNINGER -1 209 299,37 -3 602 891,00 -1 395 000,00 1 558 307,43

L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 2 164 012,34 2 162 350,00 2 162 350,00 491 733,46

L19 TIL FORDELING DRIFT -91 291 901,57 -86 924 541,00 -84 016 650,00 -77 591 120,25

L20 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) 89 945 328,19 86 924 541,00 84 016 650,00 76 217 406,53

L21 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/
MINDREFORBRUK -1 346 573,38 0 0 -1 373 713,72



3

REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET
REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2009 2009 2009 2008

L1 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 6 658 881,13 14 957 550,00 13 838 800,00 12 239 519,04
L2 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER 6 249 650,80 4 000 000,00 4 000 000,00 8 009 748,00
L3 AVDRAG PÅ LÅN 1 602 124,50 1 600 000,00 1 600 000,00 1 255 027,50
L4 AVSETNINGER 10 945 473,74 0 0 2 911 042,86

L5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 25 456 130,17 20 557 550,00 19 438 800,00 24 415 337,40

L6 FINANSIERT SLIK:
L7 BRUK AV LÅNEMIDLER -9 518 597,84 -15 676 450,00 -15 676 450,00 -13 933 812,28
L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER -86 005,22 0 0 -201 329,40
L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER 0 0 0 0
L10 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 

OG REFUSJONER -6 972 256,18 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -2 583 518,50
L11 ANDRE INNTEKTER -50 000,00 0 0 0

L12 SUM EKSTERN FINANSIERING -16 626 859,24 -17 276 450,00 -17 276 450,00 -16 718 660,18

L13 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET -2 164 012,34 -3 281 100,00 -2 162 350,00 -491 733,46
L14 BRUK AV AVSETNINGER -338 725,13 0 0 -4 288 566,46

L15 SUM FINANSIERING -19 129 596,71 -20 557 550,00 -19 438 800,00 -21 498 960,10

L16 UDEKKET/UDISPONERT 6 326 533,46 0 0 2 916 377,30

BALANSEREGNSKAPET

REGNSKAP REGNSKAP
2009 2008

EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER 325 693 555,10 311 037 737,92

FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 144 995 578,13 144 424 280,66
UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER 3 843 892,77 3 335 205,17
UTLÅN 31 420 290,20 29 663 236,09
AKSJER OG ANDELER 8 651 046,00 8 398 704,00
PENSJONSMIDLER 136 782 748,00 125 216 312,00

B. OMLØPSMIDLER 45 924 595,26 29 844 392,09
KORTSIKTIGE FORDRINGER 21 399 067,18 11 023 150,50
PREMIEAVVIK 3 703 567,98 2 968 615,98
AKSJER OG ANDELER 0 0
SERTIFIKATER 0 0
OBLIGASJONER 0 0
KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD 20 821 960,10 15 852 625,61
SUM EIENDELER (A + B) 371 618 150,36 340 882 130,01
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EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL -95 856 303,78 -94 188 570,28

DISPOSISJONSFOND -5 451 462,37 -1 359 455,54
BUNDNE DRIFTSFOND -5 589 124,31 -5 176 270,10
UBUNDNE INVESTERINGSFOND -257 246,47 -257 246,47
BUNDNE INVESTERINGSFOND -4 310 007,05 -1 330 623,85
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK -1 346 573,38 -1 373 713,72
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 6 326 533,46 2 916 377,30
UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP 0 0
UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP 0 0
LIKVIDITETSRESERVE 0 3 454 443,38
KAPITALKONTO -88 312 325,62 -91 062 081,28
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM 
PÅVIRKER AK (DRIFT) 3 083 901,96 0
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM 
PÅVIRKER AK (INVESTERING) 0 0

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD -243 028 617,85 -227 141 642,85
PENSJONSFORPLIKTELSE -151 061 741,00 -138 748 770,00
IHENDEHAVEROBLIGASLÅN 0 0
SERTIFIKATLÅN 0 0
ANDRE LÅN -91 966 876,85 -88 392 872,85
KORTSIKTIG GJELD -32 733 228,73 -19 551 916,88
KASSEKREDITTLÅN 0 0
ANNEN KORTSIKTIG GJELD -32 733 228,73 -19 551 916,88
PREMIEAVVIK 0 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -371 618 150,36 -340 882 130,01

E. MEMORIAKONTI
MEMORIAKONTO 0 0
UBRUKTE LÅNEMIDLER 5 699 611,34 7 218 209,18
ANDRE MEMORIAKONTI 11 250 854,47 285 746 200,82
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE -16 950 465,81 -292 964 410,00
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2009 2009 2009 2008

L3 BRUKERBETALINGER -4 944 399,60 -4 933 000,00 -4 933 000,00 -4 920 366,89
L4 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER -6 265 713,60 -5 885 660,00 -6 115 660,00 -6 137 601,99
L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE -22 671 929,50 -13 219 700,00 -13 219 700,00 -24 010 222,76
L6 RAMMETILSKUDD -56 112 847,00 -58 837 000,00 -58 437 000,00 -53 956 595,00
L7 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 -1 625 000,00 -1 625 000,00 -1 542 000,00
L8 ANDRE OVERFØRINGER -6 635 186,39 -8 156 300,00 -9 035 000,00 -7 801 999,35
L9 INNTEKTS- OG FORMUESKATT -26 269 687,18 -21 670 000,00 -21 670 000,00 -20 054 230,03
L10 EIENDOMSSKATT -5 332 557,00 -5 470 000,00 -5 470 000,00 -5 463 938,00
L11 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER -882 400,00 -582 000,00 -582 000,00 -689 073,00

L12 SUM DRIFTSINNTEKTER -129 114 720,27 -120 378 660,00 -121 087 360,00 -124 576 027,02

L14 LØNNSUTGIFTER 83 155 532,32 76 829 460,00 75 029 256,00 76 871 055,45
L15 SOSIALE UTGIFTER 8 742 262,74 8 792 558,00 8 494 951,00 8 122 751,43

L16
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM 
INNGÅR
I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON 23 339 490,65 20 656 990,00 19 204 323,00 21 301 466,86

L17 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER
KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 7 268 618,07 6 397 800,00 5 867 800,00 6 464 850,86

L18 OVERFØRINGER 7 615 314,01 6 740 393,00 9 021 680,00 6 564 031,75
L19 AVSKRIVNINGER 4 784 995,00 3 639 395,00 3 639 395,00 4 411 153,00
L20 FORDELTE UTGIFTER 0 2 000,00 2 000,00 0

L21 SUM DRIFTSUTGIFTER 134 906 212,79 123 058 596,00 121 259 405,00 123 735 309,35

L23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 5 791 492,52 2 679 936,00 172 045,00 -840 717,67
L25 RENTEINTEKTER OG UTBYTTE -10 166 573,16 -4 775 000,00 -4 875 000,00 -5 952 795,24
L26 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -1 494 334,50 -300 000,00 -300 000,00 -649 716,16
L27 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -11 660 907,66 -5 075 000,00 -5 175 000,00 -6 602 511,40
L29 RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER 3 693 578,30 4 605 000,00 5 005 000,00 4 658 361,63
L30 AVDRAG PÅ LÅN 2 823 871,50 2 870 000,00 2 870 000,00 3 359 108,50
L31 UTLÅN 1 835 673,99 0 0 413 157,33
L32 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 8 353 123,79 7 475 000,00 7 875 000,00 8 430 627,46
L34 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS-

TRANSAKSJONER -3 307 783,87 2 400 000,00 2 700 000,00 1 828 116,06
L35 MOTPOST AVSKRIVNINGER -4 784 995,00 -3 639 395,00 -3 639 395,00 -4 411 153,00

L36 NETTO DRIFTSRESULTAT -2 301 286,35 1 440 541,00 -767 350,00 -3 423 754,61

L38 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS-
MESSIGE MINDREFORBRUK -1 373 713,72 -3 173 700,00 -1 800 000,00 -4 140 993,17

L39 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -468 107,86 -780 191,00 0 0
L40 BRUK AV BUNDNE FOND -1 581 461,16 -1 538 000,00 -1 484 000,00 -925 818,54
L41 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE -4 679 171,82 0 0 0
L42 SUM BRUK AV AVSETNINGER -8 102 454,56 -5 491 891,00 -3 284 000,00 -5 066 811,71
L44 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 2 164 012,34 2 162 350,00 2 162 350,00 491 733,46
L45 AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS

REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 0 0 0 0
L46 AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND 4 679 171,82 425 000,00 425 000,00 3 834 993,67
L47 AVSATT TIL BUNDNE FOND 2 213 983,37 1 464 000,00 1 464 000,00 2 790 125,47
L48 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 0 0 0 0
L49 SUM AVSETNINGER 9 057 167,53 4 051 350,00 4 051 350,00 7 116 852,60

L51 REGNSKAPSMESSIG
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK -1 346 573,38 0 0 -1 373 713,72
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ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2009 2009 2009 2008

L3 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM -86 005,22 0 0 -201 329,40
L4 ANDRE SALGSINNTEKTER -50 000,00 0 0 0
L5 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE -2 390 662,00 0 0 -688 843,00
L6 STATLIGE OVERFØRINGER 0 0 0 0
L7 ANDRE OVERFØRINGER 0 0 0 0
L8 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE 0 0 0 0
L9 SUM INNTEKTER -2 526 667,22 0 0 -890 172,40

L11 LØNNSUTGIFER 350 277,09 0 0 235 245,16
L12 SOSIALE UTGIFTER 22 999,83 0 0 3 941,22

L13
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM 
INNGÅR
I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON 5 420 289,67 11 769 450,00 10 874 450,00 9 779 955,73

L14 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER
KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 200 000,00 800 000,00 800 000,00 92 658,30

L15 OVERFØRINGER 665 314,54 2 388 100,00 2 164 350,00 2 127 718,63
L16 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER 0 0 0 0
L17 FORDELTE UTGIFTER 0 0 0 0
L18 SUM UTGIFTER 6 658 881,13 14 957 550,00 13 838 800,00 12 239 519,04

L20 AVDRAG PÅ LÅN 1 602 124,50 1 600 000,00 1 600 000,00 1 255 027,50
L21 UTLÅN 5 997 308,80 4 000 000,00 4 000 000,00 7 788 131,00
L22 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 252 342,00 0 0 221 617,00
L23 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 2 916 377,30 0 0 2 142 035,98
L24 AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 0 0 0 196 330,88
L25 AVSATT TIL BUNDNE FOND 2 979 383,20 0 0 572 676,00
L26 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 5 049 713,24 0 0 0
L27 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 18 797 249,04 5 600 000,00 5 600 000,00 12 175 818,36
L28 FINANSIERINGSBEHOV 22 929 462,95 20 557 550,00 19 438 800,00 23 525 165,00

L30 BRUK AV LÅN -9 518 597,84 -15 676 450,00 -15 676 450,00 -13 933 812,28
L31 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -4 581 594,18 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 894 675,50
L32 SALG AV AKSJER OG ANDELER 0 0 0 0
L33 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK 0 0 0 -702 338,42
L34 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET -2 164 012,34 -3 281 100,00 -2 162 350,00 -491 733,46
L35 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -119 057,13 0 0 -2 995 292,04
L36 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 0 0 0 -547 936,00
L37 BRUK AV BUNDNE FOND -219 668,00 0 0 -43 000,00
L38 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 0 0 0 0
L39 SUM FINANSIERING -16 602 929,49 -20 557 550,00 -19 438 800,00 -20 608 787,70

L40 UDEKKET/UDISPONERT 6 326 533,46 0 0 2 916 377,30



7

REGNSKAPSSKJEMA 1B -
DRIFTSREGNSKAPET

REGNSK.  09 REV BUD 09 OPPR BUD 09 REGNSKAP 08
Til fordeling og drift -fra skjema 1A 91 291 902 86 924 541 84 016 650 78 204 695

Rammeområde 1.1 Sentraladm.
Sum utgifter 18 585 119 15 456 297 18 056 072 14 939 768
Sum inntekter -8 105 410 -9 371 150 -10 249 850 -8 928 609
Netto driftsramme 10 479 709 6 085 147 7 806 222 6 011 159

Rammeområde 1.2 Oppvekst og kult
Sum utgifter 36 065 071 33 918 070 33 056 665 34 414 587
Sum inntekter -9 523 339 -5 835 500 -5 835 500 -9 246 917
Netto driftsramme 26 541 732 28 082 570 27 221 165 25 167 670

Rammeområde 1.3 Helse og 
sosial
Sum utgifter 55 234 306 50 294 669 48 416 533 49 263 662
Sum inntekter -13 999 201 -8 260 600 -8 260 600 -14 088 955
Netto driftsramme 41 235 105 42 034 069 40 155 933 35 174 707

Rammeområde 1.4 Lån og tilskudd
Sum utgifter 2 654 189 987 000 627 000 1 802 330
Sum inntekter -480 879 -300 000 -300 000 -1 225 679
Netto driftsramme 2 173 310 687 000 327 000 576 651

Rammeopråde 1.6 Teknisk etat
Sum utgifter 9 482 029 9 141 555 8 667 295 9 588 207
Sum inntekter -2 972 589 -2 521 860 -2 751 860 -2 701 487
Netto driftsramme 6 509 440 6 619 695 5 915 435 6 886 720

Rammeområde 1.7 Bygg og 
anlegg
Sum utgifter 14 999 661 13 261 005 12 435 840 13 714 913
Sum inntekter -5 402 760 -3 610 550 -5 410 550 -4 425 609
Netto driftsramme 9 596 901 9 650 455 7 025 290 9 289 304

Rammeområde 1.8 Skatter og 
tilsk.
Sum utgifter 17 982 0 0 0
Sum inntekter -6 608 850 -6 234 395 -4 434 395 -7 313 801
Netto driftsramme -6 590 869 -6 234 395 -4 434 395 -7 313 801

Sum fordelt 89 945 328 86 924 541 84 016 650 75 792 410

Regnskapsm. Mer/mindre forbruk -1 346 573 0 0 -2 412 285
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REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAP

Invest i anleggsmidler REGNSK 09 REV BUD 09

Investering IT utstyr 579 244 813 800
Interkomm. IT samarb. 31 530 0
Ny bil psykiatri 219 668 219 668
Digitale kart 200 000 1 000 000
Kommunale veier 1 965 721 1 000 000
Vannverk 135 934 1 400 000
Brannvesen 119 057 0
Parkanlegg Burfjord 27 625 0
Rådhus 0 56 250
Kvænangen b/u skole 1 359 569 390 000
Fritidsklubben 5 004 125 000
Gargo 228 903 193 750
Nordstrøm kirkegård 11 347 0
Boligfelt Stormo II 432 469 0
TTPU 48 868 9 000 000
Omsorgsboliger 284 189 0
Andre utleiebygg 462 458 235 000
Burfjord industriutleiebygg 547 204 0
Sum 6 658 790 14 433 468
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A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
REGNSKAP

KOSTRA-ART 2009
BRUKERBETALINGER SUM(600:619) 4 944 399,60
ANDRE SALGS OG LEIEINNTEKTER SUM(620:670) 6 265 713,60
OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:780) 22 671 929,50
RAMMETILSKUDD SUM(800:809) 56 112 847,00
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(810:829) 0
ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:850;880:890) 6 635 186,39
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(870:873) 26 269 687,18
EIENDOMSSKATT SUM(874:876) 5 332 557,00
ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879) 882 400,00
SUM DRIFTSINNTEKTER B 129 114 720,27

LØNNSUTGIFTER SUM(010:089;160:165) 83 155 532,32
SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) 8 742 262,74
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I
KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(100:285)-SUM(160:165) 23 339 490,65
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM ERSTATTER
KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) 7 268 618,07
OVERFØRINGER SUM(400:490) 7 615 314,01
AVSKRIVNINGER 590 4 784 995,00
FORDELTE UTGIFTER 690+(290-790) 0
SUM DRIFTSUTGIFTER C 134 906 212,79

BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C -5 791 492,52

RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK SUM(900:905) 10 166 573,16
MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 920 1 494 334,50
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER E 11 660 907,66

RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE 
FINANSUTGIFTER 500 3 693 578,30
AVDRAGSUTGIFTER 510 2 823 871,50
UTLÅN 520 1 835 673,99
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER F 8 353 123,79

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER G=E-F 3 307 783,87

MOTPOST AVSKRIVNINGER 990 4 784 995,00
NETTO DRIFTSRESULTAT I 2 301 286,35

BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE
MINDREFORBRUK 930 1 373 713,72
BRUK AV DISPOSISJONSFOND 940 468 107,86
BRUK AV BUNDNE FOND 950 1 581 461,16
BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 4 679 171,82
SUM BRUK AV AVSETNINGER J 8 102 454,56

OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 570 2 164 012,34
DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE
MERFORBRUK 530 0
AVSETNINGER DISPOSISJONSFOND 540 4 679 171,82
AVSETNINGER BUNDNE FOND 550 2 213 983,37
AVSETNINGER LIKVIDITETSRESERVEN 560 0
SUM AVSETNINGER K 9 057 167,53

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L=I+J-K 1 346 573,38
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B) ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
REGNSKAP

KOSTRA-ART 2009
SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(660:670) 86 005,22
ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(600:650) 50 000,00
OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(700:770) 2 390 662,00
STATLIGE OVERFØRINGER SUM(800:810) 0
ANDRE OVERFØRINGER SUM(830:890) 0
RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK SUM(900:905) 0
SUM INNTEKTER L 2 526 667,22

LØNNSUTGIFTER SUM(010:089;160:165) 350 277,09
SOSIALE UTGIFTER SUM(090:099) 22 999,83
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I
KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(100:285)-SUM(160:165) 5 420 289,67
KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL
TJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) 200 000,00
OVERFØRINGER SUM(400:490) 665 314,54
RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE 
FINANSUTGIFTER 500 0
FORDELTE UTGIFTER 690+(290-790) 0
SUM UTGIFTER M 6 658 881,13

AVDRAGSUTGIFTER 510 1 602 124,50
UTLÅN 520 5 997 308,80
KJØP AV AKSJER OG ANDELER 529 252 342,00
DEKNING AV TIDLLIGERE ÅRS UDEKKET 530 2 916 377,30
AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548 0
AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 550 2 979 383,20
AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVE 560 5 049 713,24
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER N 18 797 249,04

FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L 22 929 462,95

BRUK AV LÅN 910 9 518 597,84
MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 920 4 581 594,18
SALG AV AKSJER OG ANDELER 929 0
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS UDISPONERT 930 0
OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET 970 2 164 012,34
BRUK AV DISPOSISJONSFOND 940 119 057,13
BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 948 0
BRUK AV BUNDNE FOND 950 219 668,00
BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 960 0
SUM FINANSIERING R 16 602 929,49

UDEKKET/UDISPONERT S=O-R 6 326 533,46
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C) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER
REGNSKAP

KOSTRA-ART 2009
ANSKAFFELSE AV MIDLER:
INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(600:670;700:770;800:890) 129 114 720,27
INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(600:670;700:770;800:890) 2 526 667,22
INNBETALINGER VED EKSTERNE 
FINANSTRANSAKSJONER SUM(900:929) 25 761 099,68
SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER S 157 402 487,17

ANVENDELSE AV MIDLER:
UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1) SUM(010:285;300:480)-690 130 121 217,79
UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0) SUM(010:285;300:480)-690 6 658 881,13
UTBETALINGER VED EKSTERNE 
FINANSTRANSAKSJONER SUM(500:529) 16 204 899,09
SUM ANVENDELSE AV MIDLER T 152 984 998,01

ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER U=W 4 417 489,16
ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER BAL: 2.91(RT)-2.91(RT-1) -1 518 597,84
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL V 2 898 891,32

D) AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
REGNSKAP

KOSTRA-ART 2009
AVSETNINGER SUM(530:560)+580 19 185 202,31
BRUK AV AVSETNINGER SUM(930:960) 8 441 179,69
TIL AVSETNING SENERE ÅR 980 6 326 533,46
NETTO AVSETNINGER W=U 4 417 489,16
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1) OVERSIKT BALANSE
REGNSKAP

KAPITTEL 2009
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER KAP. 2.2 325 693 555,10
FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG (2.27-2.29) 144 995 578,13
UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER (2.24-2.26) 3 843 892,77
UTLÅN (2.22-2.23) 31 420 290,20
AKSJER OG ANDELER (2.21) 8 651 046,00
PENSJONSMIDLER (2.20) 136 782 748,00

OMLØPSMIDLER KAP. 2.1 45 924 595,26
KORTSIKTIGE FORDRINGER (2.13-2.17) 21 399 067,18
PREMIEAVVIK (2.19) 3 703 567,98
AKSJER OG ANDELER (2.18) 0
SERTIFIKATER (2.12) 0
OBLIGASJONER (2.11) 0
KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.10) 20 821 960,10
SUM EIENDELER (A + B) 371 618 150,36

EGENKAPITAL
EGENKAPITAL KAP. 2.5 95 856 303,78
DISPOSISJONSFOND (2.56-2.57) 5 451 46237
BUNDNE DRIFTSFOND (2.51-2.52) 5 589 124,31
UBUNDNE INVESTERINGSFOND (2.53-2.54) 257 246,47
BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55) 4 310 007,05
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.5950) 1 346 573,38
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.5900) -6 326 533,46
UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) 0
UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) 0
LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) 0
KAPITALKONTO (2.5990) 88 312 325,62
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK 
(DRIFT) (2.581) -3 083 901,96
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK 
(INVESTERING) (2.580) 0

GJELD
LANGSIKTIG GJELD KAP. 2.4 243 028 617,85
PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) 151 061 741,00
IHENDEHAVEROBLIGASJONER (2.41-2.42) 0
SERTIFIKATLÅN (2.43-2.44) 0
ANDRE LÅN (2.45-2.49) 91 966 876,85

KORTSIKTIG GJELD KAP. 2.3 32 733 228,73
KASSEKREDITTLÅN (2.31) 0
ANNEN KORTSIKTIG GJELD (2.32-2.38) 32 733 228,73
PREMIEAVVIK (2.39) 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) 371 618 150,36

MEMORIAKONTI
MEMORIAKONTO KAP. 2.9 0
UBRUKTE LÅNEMIDLER (2.9100) 5 699 611,34
ANDRE MEMORIAKONTI (2.9200-2.9998) 11 250 854,47
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.9999) 16 950 465,81
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INVESTERINGSREGNSKAP 2009

0.1230 IT-AVDELING
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.1230.120.2010 UTSTYR 24 644,85 273 000,00 349 359,56
0.1230.130.2010 UTSTYR 65 332,00 0,00 0,00
0.1230.201.2010 UTSTYR 33 052,04 0,00 34 022,40
0.1230.202.2010 UTSTYR 233 033,03 247 700,00 304 017,46
0.1230.241.2010 UTSTYR 33 012,21 78 750,00 14 129,21
0.1230.253.2010 UTSTYR 74 321,45 50 000,00 74 642,05
0.1230.120.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 6 161,21 68 250,00 87 733,16
0.1230.130.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 16 333,00 0,00 0,00
0.1230.201.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 8 263,01 0,00 700,60
0.1230.202.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 58 258,26 63 900,00 83 809,37
0.1230.241.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 8 253,05 19 700,00 3 532,30
0.1230.253.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 18 580,36 12 500,00 18 660,51

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 579 244,47 813 800,00 970 606,62

0.1230.120.9100 BRUK AV LÅN -463 395,58 -651 450,00 0,00
0.1230.120.9400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00 -970 606,62
0.1230.120.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -115 848,89 -116 350,00 0,00
0.1230.202.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN 0,00 -46 000,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -579 244,47 -813 800,00 -970 606,62

0.1235 INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID

0.1235.120.2010 UTSTYR 25 224,52 0,00 0,00
0.1235.120.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 6 306,13 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 31 530,65 0,00 0,00

NETTO 31 530,65 0,00 0,00
*************** ************ **************

0.1850 FELLESUTGIFTER

0.1850.899.9800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRU 0,00 0,00 -221 617,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0,00 0,00 -221 617,00

0.1850.180.5290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 252 342,00 0,00 221 617,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 252 342,00 0,00 221 617,00

NETTO 252 342,00 0,00 0,00
*************** ************ **************
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0.3740 PSYKIATRI
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.3740.254.2100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 219 668,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSUTGIFTER 219 668,00 0,00 0,00

0.3740.254.9500 BRUK AV BUNDNE FOND -219 668,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -219 668,00 0,00 0,00

0.6110 DIGITALE KART

0.6110.301.3560 INTERKOMMUNAL KARTSAMARBE 200 000,00 800 000,00 92 658,30
0.6110.301.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 0,00 200 000,00 34 676,45

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 200 000,00 1 000 000,00 127 334,75

0.6110.301.9100 BRUK AV LÅN -200 000,00 -800 000,00 0,00
0.6110.301.9400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00 -127 334,75
0.6110.301.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN 0,00 -200 000,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -200 000,00 -1 000 000,00 -127 334,75

0.6180 KOMMUNALE VEGER

0.6180.333.7700 REF FRA ANDRE -7 110,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSINNTEKTER -7 110,00 0,00 0,00

0.6180.190.2360 NYBYGG 0,00 1 000 000,00 0,00
0.6180.330.2360 NYBYGG 45 050,00 0,00 0,00
0.6180.333.2360 VEGPROSJEKT 1 810 199,77 0,00 463 057,00
0.6180.330.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 11 262,50 0,00 0,00
0.6180.333.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 99 208,64 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 1 965 720,91 1 000 000,00 463 057,00

0.6180.333.9100 BRUK AV LÅN -1 635 983,00 -1 000 000,00 -463 057,00
0.6180.333.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -110 471,14 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -1 746 454,14 -1 000 000,00 -463 057,00

NETTO 212 156,77 0,00 0,00
*************** ************ **************
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0.6200 VANNVERK
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.6200.345.0330 EKSTRAHJELP TEKNISK PERSO 0,00 0,00 27 681,70
0.6200.345.0940 ARBG.ANDEL KLP 0,00 0,00 285,96
0.6200.345.2360 NYBYGG 135 934,60 1 400 000,00 213 883,40

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 135 934,60 1 400 000,00 241 851,06

0.6200.345.9100 BRUK AV LÅN -135 934,60 -1 400 000,00 -241 851,06
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -135 934,60 -1 400 000,00 -241 851,06

0.6300 BRANNVESEN

0.6300.333.0330 EKSTRAHJELP TEKNISK PERSO 4 572,00 0,00 0,00

0.6300.339.1300 FRANKERING, PORTO OG FRAK 638,00 0,00 0,00
0.6300.339.2010 UTSTYR 90 950,10 0,00 194 728,80
0.6300.339.2030 BRANNUTSTYR 0,00 0,00 153 319,20
0.6300.339.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 22 897,03 0,00 48 682,20

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 119 057,13 0,00 396 730,20

0.6300.339.9400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -119 057,13 0,00 -153 319,20
0.6300.339.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFO 0,00 0,00 -196 411,00
0.6300.880.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN 0,00 0,00 -47 000,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -119 057,13 0,00 -396 730,20

0.7020 PARKANLEGG BURFJORD

0.7020.335.2010 UTSTYR 27 625,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSUTGIFTER 27 625,00 0,00 0,00

0.7020.335.9100 BRUK AV LÅN -27 625,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -27 625,00 0,00 0,00
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0.7100 KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMS
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.7100.222.7065 STATSTILSKUDD INVESTERING 0,00 0,00 -12 000,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSINNTEKTER 0,00 0,00 -12 000,00

0.7100.222.0430 OVERTID TEKNISK PERSONELL 8 517,60 0,00 0,00
0.7100.222.0940 ARBG.ANDEL KLP 235,66 0,00 0,00
0.7100.222.1430 ANNEN ANNONSERING 3 261,60 0,00 0,00
0.7100.222.2360 NYBYGG 99 792,80 0,00 51 427,10
0.7100.222.2460 VEILYSANLEGG 745 542,46 0,00 0,00
0.7100.222.2710 BYGGELEDELSE, PROSJEKTERI 236 958,00 0,00 134 285,28
0.7100.222.2720 KONSULENTJENESTER 0,00 390 000,00 0,00
0.7100.222.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 265 261,08 0,00 35 406,60

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 1 359 569,20 390 000,00 221 118,98

0.7100.222.9100 BRUK AV LÅN -390 000,00 -390 000,00 -185 712,38
0.7100.222.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -269 977,33 0,00 0,00
0.7100.880.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN 0,00 0,00 -23 406,60

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -659 977,33 -390 000,00 -209 118,98

NETTO 699 591,87 0,00 0,00
*************** ************ **************

0.7320 FRITIDSKLUBBEN

0.7320.231.1320 ABONNEMENTSAVGIFTER 63,85 0,00 0,00
0.7320.215.2030 BRANNUTSTYR 0,00 100 000,00 0,00
0.7320.231.2360 NYBYGG 4 940,80 0,00 0,00
0.7320.215.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 0,00 25 000,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 5 004,65 125 000,00 0,00

0.7320.215.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -5 004,65 -125 000,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -5 004,65 -125 000,00 0,00
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0.7330 GARGO
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.7330.261.6210 SALG AV MATERIELL -50 000,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSINNTEKTER -50 000,00 0,00 0,00

0.7330.261.0330 EKSTRAHJELP TEKNISK PERSO 0,00 0,00 36 561,41
0.7330.261.0940 ARBG.ANDEL KLP 0,00 0,00 762,86
0.7330.261.2000 INVENTAR 34 316,40 25 000,00 0,00
0.7330.261.2010 UTSTYR 43 341,60 0,00 17 217,00
0.7330.222.2360 NYBYGG 8 220,80 130 000,00 2 440,00
0.7330.261.2360 UTBYGGING GARGO 96 255,41 0,00 546 845,32
0.7330.261.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 46 768,75 38 750,00 141 625,58

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 228 902,96 193 750,00 745 452,17

0.7330.261.9400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00 -745 452,17
0.7330.261.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -178 902,96 -193 750,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -178 902,96 -193 750,00 -745 452,17

0.7355 BURFJORD BOLIGFELT

0.7355.265.6700 INNTEKTER SALG FAST EIEND 0,00 0,00 -41 329,40
0.7355.315.6700 INNTEKTER SALG FAST EIEND -86 005,22 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -86 005,22 0,00 -41 329,40

0.7355.315.2720 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0,00 0,00 27 975,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSUTGIFTER 0,00 0,00 27 975,00

0.7355.265.5480 AVSETNING TIL UBUNDNE KAP 0,00 0,00 13 354,40
0.7355.265.5500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 0,00 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0,00 0,00 13 354,40

NETTO 86 005,22 0,00 0,00

0.7370 NORDSTRØM KIRKEGÅRD

0.7370.393.2360 NYBYGG 9 078,20 0,00 71 595,00
0.7370.393.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 2 269,55 0,00 17 898,75

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 11 347,75 0,00 89 493,75

0.7370.393.9100 BRUK AV LÅN -9 078,20 0,00 -89 493,75
0.7370.393.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -2 269,55 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -11 347,75 0,00 -89 493,75
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0.7390 BOLIGFELT STORMO II
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.7390.315.2360 NYBYGG 247 919,24 0,00 0,00
0.7390.345.2360 NYBYGG 63 742,33 0,00 0,00
0.7390.353.2360 NYBYGG 63 742,80 0,00 0,00
0.7390.315.2800 KJØP AV GRUNN 0,00 0,00 494 979,00
0.7390.315.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 57 064,81 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 432 469,18 0,00 494 979,00

0.7390.315.9100 BRUK AV LÅN -375 404,37 0,00 0,00
0.7390.870.9100 BRUK AV LÅN 0,00 0,00 -494 979,00
0.7390.315.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -57 064,81 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -432 469,18 0,00 -494 979,00

0.7400 SKOLEVEIEN 1

0.7400.261.0430 OVERTID TEKNISK PERSONELL 19 874,40 0,00 0,00
0.7400.261.0940 ARBG.ANDEL KLP 549,89 0,00 0,00
0.7400.261.1430 ANNEN ANNONSERING 3 413,60 0,00 0,00
0.7400.254.1601 KJØREGODTGJØRELSER 935,00 0,00 0,00
0.7400.254.1610 KOSTGODTGJØRELSE INNLAND 3 024,00 0,00 0,00
0.7400.254.1700 REISEUTGIFTER UTLEGG 3 587,92 0,00 0,00
0.7400.261.1700 REISEUTGIFTER UTLEGG 9 490,00 0,00 0,00
0.7400.261.2360 NYBYGG 4 827,20 7 200 000,00 0,00
0.7400.254.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 340,08 0,00 0,00
0.7400.261.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 2 826,20 1 800 000,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 48 868,29 9 000 000,00 0,00

0.7400.261.9100 BRUK AV LÅN -48 868,29 -7 200 000,00 0,00
0.7400.261.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN 0,00 -1 800 000,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -48 868,29 -9 000 000,00 0,00

0.7410 OMSORGSBOLIGER

0.7410.254.0330 EKSTRAHJELP TEKNISK PERSO 100 395,35 0,00 0,00
0.7410.254.0940 ARBG.ANDEL KLP 7 922,34 0,00 0,00
0.7410.254.2360 NYBYGG 117 394,40 0,00 0,00
0.7410.261.2360 NYBYGG 23 303,20 0,00 0,00
0.7410.254.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 35 174,40 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 284 189,69 0,00 0,00

0.7410.254.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -284 189,69 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -284 189,69 0,00 0,00
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0.7420 ANDRE UTLEIEBYGG
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.7420.265.7100 REF SYKELØNN FRA FOLKETR -3 552,00 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSINNTEKTER -3 552,00 0,00 0,00

0.7420.265.0330 EKSTRAHJELP TEKNISK PERSO 212 958,74 0,00 20 339,11
0.7420.265.0940 ARBG.ANDEL KLP 14 291,94 0,00 572,85
0.7420.265.1320 ABONNEMENTSAVGIFTER 150,84 0,00 0,00
0.7420.265.2360 NYBYGG 217 625,00 235 000,00 0,00
0.7420.265.2510 VEDLIKEHOLDSMATR BYGNINGE 17 431,50 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 462 458,02 235 000,00 20 911,96

0.7420.265.9100 BRUK AV LÅN -235 000,00 -235 000,00 -20 911,96
0.7420.880.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -223 906,02 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -458 906,02 -235 000,00 -20 911,96

0.7560 BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYG

0.7560.325.6600 SALG AV DRIFTSMIDLER 0,00 0,00 -160 000,00
0.7560.325.7700 REF FRA ANDRE -380 000,00 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -380 000,00 0,00 -160 000,00

0.7560.325.0330 EKSTRAHJELP TEKNISK PERSO 0,00 0,00 25 292,80
0.7560.325.0940 ARBG.ANDEL KLP 0,00 0,00 1 144,29
0.7560.325.2310 VEDLIKEHOLD BYGNINGER 547 204,15 0,00 0,00

--------------- ------------ --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 547 204,15 0,00 26 437,09

0.7560.325.5480 AVSETNING TIL UBUNDNE KAP 0,00 0,00 133 562,91
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 0,00 0,00 133 562,91

NETTO 167 204,15 0,00 0,00
*************** ************ **************
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0.9200 MOTTATTE AVDRAG FORMIDLING
REGNSK.09 BUDSJ 09 REGNSK 08

0.9200.283.4290 UTGIFT MOMSKOMPENSASJON 86,48 0,00 0,00
--------------- ------------ --------------

SUM DRIFTSUTGIFTER 86,48 0,00 0,00

0.9200.870.9100 BRUK AV LÅN -5 997 308,80 -4 000 000,00
-7 721 
159,00

0.9200.870.9220 MOTTATT AVDRAG ETABLERING -1 223 138,18 -1 600 000,00
-1 283 
205,50

0.9200.283.9230 EKSTRAORDINÆRE AVDR.FORM. -3 358 456,00 0,00 -611 470,00
--------------- ------------ --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER
-10 578 
902,98 -5 600 000,00

-9 615 
834,50

0.9200.283.5100 AVDRAG LØPENDE LÅN 298 349,00 0,00 179 198,00
0.9200.870.5100 AVDRAG LØPENDE LÅN 1 303 775,50 1 600 000,00 1 075 829,50
0.9200.283.5220 UTLÅN HUSBANKMIDLER 5 997 308,80 4 000 000,00 7 788 131,00
0.9200.283.5500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 2 979 383,20 0,00 572 676,00

--------------- ------------ --------------
SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 10 578 816,50 5 600 000,00 9 615 834,50
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0.9300 DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR

0.9300.899.7065 STATSTILSKUDD INVESTERING -2 000 000,00 0,00 0,00
------------- ---------- --------------

SUM DRIFTSINNTEKTER -2 000 000,00 0,00 0,00

0.9300.870.9100 BRUK AV LÅN 0,00 0,00 1 398 607,56
0.9300.880.9300 DISP AV TIDL ÅRS IKKE DIS 0,00 0,00 487 138,42
0.9300.880.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFO 0,00 0,00 213 290,00
0.9300.880.9500 BRUK AV BUNDNE FOND 0,00 0,00 43 000,00

------------- ---------- --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0,00 0,00 2 142 035,98

0.9300.899.5300 DEKNING AV TIDL.ÅRS MERFO 2 916 377,30 0,00 2 142 035,98
------------- ---------- --------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2 916 377,30 0,00 2 142 035,98

NETTO 916 377,30 0,00 0,00

0.9700 LIKVIDITETSRESERVE

0.9700.870.5600 STYRKNING AV LIKVIDITETSR 5 049 713,24 0,00 0,00
------------- ---------- --------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 5 049 713,24 0,00 0,00

NETTO 5 049 713,24 0,00 0,00

0.9800
OVERFØRING TIL 
KAPITALREGNSK

0.9800.880.9700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGN -916 377,30 0,00 0,00
------------- ---------- --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -916 377,30 0,00 0,00

NETTO -916 377,30 0,00 0,00

0.9990 ÅRETS IKKE DISP.D.A.NTO.DR.R

0.9990.880.9800
REGNSKAPSMESSIG 
MERFORBRU -6 326 533,46 0,00 0,00

------------- ---------- --------------
SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -6 326 533,46 0,00 0,00

NETTO -6 326 533,46 0,00 0,00
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DRIFTSREGNSKAP 2009

REGNSK 09 BUDSJ 09 REGNSK 08
1.1--- SENTRAL ADM OG POLITISKE ORGANER

1.1---.6 SALGSINNTEKTER -163 939,94 -277 000,00 -200 316,80
1.1---.7 REFUSJONER -1 145 407,32 -972 850,00 -952 433,16
1.1---.8 OVERFØRINGER -6 604 296,39 -8 121 300,00 -7 775 859,35

---------------- ---------- --------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -7 913 643,65 -9 371 150,00 -8 928 609,31

1.1---.0 LØNN INKL. SOSIALE UTGIFT 9 566 872.72 8 059 854,00 7 763 458,42
1.1---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 4 817 070,99 3 629 000,00 3 935 616,63
1.1---.3 TJENESTER SOM ERST. KOM.P 847 881,83 631 500,00 932 944,04
1.1---.4 OVERFØRINGER 2 746 981,10 3 135 843,00 2 129 203,91

---------------- ---------- --------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 17 978 806,64 15 456 197,00 14 761 223,00

1.1---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA 0,00 -857 000,00 0,00
---------------- ---------- --------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0,00 -857 000,00 0,00

1.1---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 414 546,00 850 100,00 281 084,00
---------------- ---------- --------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 414 546,00 850 100,00 281 084,00

NETTO 10 479 708,99 6 078 147,00 6 113 697,69
**************** ********** **************

1.2--- OPPVEKST OG KULTUR

1.2---.6 SALGSINNTEKTER -1 344 984,80 -1 549 000,00 -1 256 009,41
1.2---.7 REFUSJONER -8 178 354,48 -4 286 500,00 -7 990 907,42

--------------- ------------ ------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -9 523 339,28 -5 835 500,00 -9 246 916,83

1.2---.0 LØNN INKL. SOSIALE UTGIFT 30 182 587,17 28 120 160,00 28 709 885,11
1.2---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 3 188 081,21 3 373 910,00 3 012 022,29
1.2---.3 TJENESTER SOM ERST. KOM.P 2 009 480,27 1 748 500,00 2 285 979,08
1.2---.4 OVERFØRINGER 684 922,36 675 500,00 729 160,33

--------------- ------------ ------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 36 065 071,01 33 918 070,00 34 737 046,81

1.2---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA -6 486,20 0,00 -32 684,60
--------------- ------------ ------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -6 486,20 0,00 -32 684,60

1.2---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 40 000,00 0,00 10 000,00
--------------- ------------ ------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 40 000,00 0,00 10 000,00

NETTO 26 575 245,53 28 082 570,00 25 467 445,38
*************** ************ ************
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1.3--- HELSE OG SOSIAL

1.3---.6 SALGSINNTEKTER -4 296 144,55 -3 955 000,00 -4 276 380,98
1.3---.7 REFUSJONER -8 658 710,45 -4 270 600,00 -9 430 619,76
1.3---.8 OVERFØRINGER -30 890,00 -1 660 000,00 -1 568 140,00

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -12 985 745,00 -9 885 600,00 -15 275 140,74

1.3---.0 LØNN INKL. SOSIALE UTGIFT 43 158 071,07 40 410 001,00 39 737 979,73
1.3---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 6 298 523,22 5 436 268,00 5 919 019,74
1.3---.3 TJENESTER SOM ERST. KOM.P 3 221 152,41 2 939 600,00 2 143 587,37
1.3---.4 OVERFØRINGER 1 461 220,01 1 480 300,00 1 021 408,85

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 54 138 966,71 50 266 169,00 48 821 995,69

1.3---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA -1 094 172,96 -54 000,00 -634 584,80
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -1 094 172,96 -54 000,00 -634 584,80

1.3---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 1 463 846,98 60 500,00 2 283 946,26
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1 463 846,98 60 500,00 2 283 946,26

NETTO 41 522 895,73 40 387 069,00 35 196 216,41
*************** *********** *************

1.4--- LÅN OG TILSKUDD

1.4---.7 REFUSJONER 0,00 0,00 -931 779,72
1.4---.8 OVERFØRINGER -882 400,00 -582 000,00 -689 073,00

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -882 400,00 -582 000,00 -1 620 852,72

1.4---.0 LØNN INKL. SOSIALE UTGIFT 7 000,00 0,00 12 000,00
1.4---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 0,00 10 000,00 12 516,64
1.4---.3 TJENESTER SOM ERST. KOM.P 531 884,00 412 200,00 471 400,00
1.4---.4 OVERFØRINGER 1 275 304,98 564 800,00 1 306 413,47

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 1 814 188,98 987 000,00 1 802 330,11

1.4---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA -2 501 366,86 -1 412 000,00 -334 191,50
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -2 501 366,86 -1 412 000,00 -334 191,50

1.4---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 1 722 400,00 1 007 000,00 152 714,11
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1 722 400,00 1 007 000,00 152 714,11

NETTO 152 822,12 0,00 0,00
*************** *********** *************
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1.6--- TEKNISK ETAT

1.6---.6 SALGSINNTEKTER -2 514 213,44 -2 149 410,00 -2 050 232,48
1.6---.7 REFUSJONER -458 375,24 -372 450,00 -651 255,52

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -2 972 588,68 -2 521 860,00 -2 701 488,00

1.6---.0 LØNN INKL. SOSIALE UTGIFT 3 255 697,73 3 008 923,00 2 964 140,11
1.6---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 4 125 665,47 4 604 727,00 4 629 349,56
1.6---.3 TJENESTER SOM ERST. KOM.P 534 850,40 493 600,00 435 206,67
1.6---.4 OVERFØRINGER 271 057,07 222 450,00 415 096,94

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 8 187 270,67 8 329 700,00 8 443 793,28

1.6---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA 0,00 0,00 -567 936,80
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0,00 0,00 -567 936,80

1.6---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 1 829 629,38 1 501 855,00 1 144 413,00
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1 829 629,38 1 501 855,00 1 144 413,00

NETTO 7 044 311,37 7 309 695,00 6 318 781,48
*************** *********** *************

1.7--- BYGG OG ANLEGG

1.7---.6 SALGSINNTEKTER -2 890 830,47 -2 888 250,00 -3 275 029,21
1.7---.7 REFUSJONER -2 511 929,44 -722 300,00 -1 150 579,55

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -5 402 759,91 -3 610 550,00 -4 425 608,76

1.7---.0 LØNN INKL. SOSIALE UTGIFT 4 418 638,94 4 185 430,00 4 157 141,43
1.7---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 6 309 394,76 5 442 735,00 5 442 144,08
1.7---.3 TJENESTER SOM ERST. KOM.P 123 369,16 172 400,00 195 733,70
1.7---.4 OVERFØRINGER 1 172 232,19 661 500,00 962 748,25

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 12 023 635,05 10 462 065,00 10 757 767,46

1.7---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA 0,00 0,00 -50 000,00
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER 0,00 0,00 -50 000,00

1.7---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 3 776 026,00 2 798 940,00 2 957 146,00
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 3 776 026,00 2 798 940,00 2 957 146,00

NETTO 10 396 901,14 9 650 455,00 9 239 304,70
*************** *********** *************
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1.8--- SKATTER OG STATLIGE TILSKUDD

1.8---.7 REFUSJONER -1 823 855,34 -2 595 000,00 -2 902 647,63
1.8---.8 OVERFØRINGER -87 715 091,18 -85 977 000,00 -79 474 763,03

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSINNTEKTER -89 538 946,52 -88 572 000,00 -82 377 410,66

1.8---.1 VARER/TJENESTER KOM.PROD 14 385,20 0,00 0,00
1.8---.4 OVERFØRINGER 3 596,30 0,00 0,00

--------------- ----------- -------------
SUM DRIFTSUTGIFTER 17 981,50 0,00 0,00

1.8---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA -4 784 995,00 -3 639 395,00 -4 411 153,00
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -4 784 995,00 -3 639 395,00 -4 411 153,00

NETTO -94 305 960,02 -92 211 395,00 -86 788 563,66
*************** *********** *************

1.9---
RENTER OG AVDRAG MED ANV. AV 
DRIFTSRESULTAT

1.9---.9 FINANSINNTEKTER/FINANSTRA -16 161 336,20 -8 243 891,00 -10 049 925,41
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSINNTEKTER -16 161 336,20 -8 243 891,00 -10 049 925,41

1.9---.5 FINANSUTGIFTER/FINANSTRAN 14 295 411,34 8 947 350,00 14 503 043,41
--------------- ----------- -------------

SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 14 295 411,34 8 947 350,00 14 503 043,41

NETTO -1 865 924,86 703 459,00 4 453 118,00
*************** *********** *************
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Noter

Note 1

KAPITALKONTO

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE                  91 062 081 

Salg av fast eiendom og anlegg                         86 005 
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg                     4 175 713 
Aktivering av fast eiendom og anlegg                    4 833 016 

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.                        609 282 
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler                    1 117 970

Salg av aksjer og andeler                                -   
Nedskriving av aksjer og andeler
Kjøp av aksjer og andeler                       252 342 
Oppskrivning av aksjer og andeler
Aktivering av pensjonsmidler                  11 566 436 

Mottatte avdrag på utlån                     6 075 929 
Av- og nedskrivning på utlån
Utlån                    7 832 983 
Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån                     9 518 598 
Avdrag på eksterne lån                    4 425 996 
Endring pensjonsforpliktelser                   12 312 971 
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. 
forpliktelse

Urealisert valutatap
Urealisert valutagevinst

UTGÅENDE BALANSE                   88 312 326 

SUM                 121 090 824                 121 090 824
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Note 2

ARBEIDSKAPITALEN

FRA BALANSEN:

Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 2.1          29 844 392          45 924 595            16 080 203
Kortsiktig gjeld 2.3          19 551 917          32 733 229            13 181 312 
SUM ENDRING I BALANSEN              2 898 891
Endring mem.konti ubrukte lånemidler              1 518 598 
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet     4 417 489,16 

FRA DRIFT OG INVESTERING:
Fra drift Fra investering

Sum inntekter        129 114 720            2 526 667 
Sum utgifter        134 906 213            6 658 881 
Avskrivninger            4 784 995 
Eksterne finansieringsinnt.          11 660 908          14 100 192 
Eksterne finansieringsutg.            8 353 124            7 851 775 
SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS            2 301 286            2 116 203          4 417 489

DIFFERANSE (SKAL VÆRE 0,-)               (0)

Note 3   Kommunens garantiansvar (F § 5 nr 3)

Gitt overfor - navn Lånebeløp Restgjeld Garantiansvar Innløsning
Avfallservice AS 1 515 800,- 842 120,-             100 % 15.12.2014
Avfallservice AS 268 610,- 149 250,-     100 % 01.12.2014

Sum garantiansvar pr 
31.12.2009 991 370,-  

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige 
regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. 
Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses.
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NOTE nr. 4 Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Tekst Regnskapsåret
Forrige 
regnskapsår

Gjenværende 
løpetid

Kommunens samlede lånegjeld 91 966 877 88 392 873

Fordelt på følgende kreditorer:

Kommunekreditt 0 29 758 329

Kommunalbanken                46 915 540 19 264 500

Husbanken lån boliger                  1 291 500 1 365 300
Husbanken etableringslån og 
startlån 43 759 837 38 004 744

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 
kr 2 823 871,50. Minste lovlige avdrag etter kl § 50 nr 7 utgjør kr 2 120 964,-

Etablerings- og startlån er ikke med i utgiftsført avdrag.

Note 5 Bruk og avsetning av fond 

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2009 2008
Avsetninger 8 123 595,96 kr     5 241 516,52            
Bruk av avsetninger - 5 472 196,11 kr   - 4 512 046,40
Til avsetning senere år 9 872 538,39 kr     7 394 125,84           
Netto avsetninger 12 523 938,24 kr     8 123 595,96     

Disposisjonsfond
Beholdning 01.01. 1 359 455,54 519 753,91
Bruk av fondet i driftsregnskapet -468 107,86 0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet -119 057,13 -2 995 292,04
Avsetninger til fondet 4 679 171,82 3 834 993,67
Beholdning 31.12. 5 451 462,37 1 359 455,54

Bundne driftsfond
Beholdning 01.01. 5 176 270,10 3 354 963,17
Bruk av fondene i driftsregnskapet -1 581 461,16 -43000,00
Bruk av fondene i investeringsregnskapet * - 219 668,00 -925 838,36
Avsetninger til fondene 2 213 983,37 2 790 105,47
Beholdning 31.12. 5 589 124,31 5 176 270,10
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Ubundne investeringsfond
Beholdning 01.01. 257 246,47 608 851,59
Avsetninger til fondene 0 196 330,48
Bruk av fondene 0 -547 936,00
Beholdning 31.12. 257 246,47 257 246,47

Bundne investeringsfond
Beholdning 01.01. 1 330 623,85 757 947,85
Avsetninger til fondene 2 979 383,20 572 676,00
Bruk av fondene 0 0
Beholdning 31.12. 4 310 007,05 1 330 623,85

Likviditetsreserve drift
Beholdning 01.01. 4 617 223,54 4 617 223,54
Avsetninger til likv.reserve drift 0 0
Avsetning til fond - 4 617 223,54 0
Beholdning 31.12. 0 4 617 223,54

Likviditetsreserve investering
Beholdning 01.01. -8 071 666,92 -8 071 666,92
Bruk av fond 0 0
Overført driftsregnskapet 4 987 764,96 0
Overført endring periodiseringsprisnipp drift 3 083 901,96 0
Beholdning 31.12. 0 -8 071 666,92

Endring periodiseringsprinsipp drift
Beholdning 01.01. 0 0
Overført likviditetsreserve investering - 3 083 901,96 0
Beholdning 31.12. - 3 083 901,96 0

Under bundne driftsfond er det avsatt kr. 1 470 613,41 som gave til Gargo sykehjem fra en tidligere beboer.

*Det er i 2009 finansiert med psykiatrimidler et bilkjøp med kroner 219 668,00 som er postert i bundne 
investeringsfond. Beløpet var imidlertid avsatt i bundet driftsfond. Dette medfører at vi får en regnskapsmessig 
differanse mellom disse fondene tilsvarende investeringsbeløpet.
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NOTE nr. 6 Investeringer i Nybygg og nyanlegg 

Tekst Regnskap Budsjett Avvik
Investeringer i nybygg og 
nyanlegg 6 658 881 14 754 800 - 8 095 919
Finansiert ved
Lån 3 522 289 12 374 450 - 8 852 161
Statstilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 390 662 0 390 662
Egenkapital overført fra 
driftsregnskapet 1 247 635 1 962 350 - 714 715

Bruk av fond 0 218 000 - 218 000
Merforbruk 1 362 290 0 1 362 290
Egenkapital årets salgsinntekter 
anleggsmidler 136 005 200 000 - 63 995

Avvik investering / finansiering 0,00 0,00 0,00
De store avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at utbyggingen av nytt TTPU-bygg er forsinket!

NOTE nr. 7 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) drift

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år
Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 0 1 373 714
Årets disponering av mindreforbruk 0 1 373 714 0
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 1 346 573 0

Totalt mindreforbruk til disponering 1 346 573

NOTE nr. 8 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket 
(underskudd) inv.    Investering

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år
Tidligere opparbeidet udekket 0 0 2 916 377
Årets avsetning til inndekking 2 916 377
Nytt udekket i regnskapsåret 6 326 533

Totalt udekket til inndekking 6 326 533
Resterende antall år for inndekking 2
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NOTE  9

Manglende vedtak om finansiering i investeringsregnskap

Interkommunalt IT samarbeid 31 530,00
Andeler i KLP 252 342,00
Kommunale veier 212 157,00
Kvænangen b/ u-skole 699 592,00
Burfjord industriutleiebygg 167 204,00

Sum manglende finansiering        1 362 825,00

NOTE nr. 10 Årsverk

Tekst Regnskaps-
året 2008 2007 2006

Antall årsverk 172,92 168,7 161,25 164,8
Antall ansatte 221 208 224 212
Antall kvinner 160 157 172 167
% andel kvinner 72,39 75,5 % 76,8 % 78,8 %
Antall menn 61 51 52 45
% andel menn 27,61 24,5 % 23,2 % 21,2 %
Antall kvinner høyere stillinger 1 1 1 1
% andel kvinner i høyere stillinger 17 % 17 % 17 % 17 %
Antall menn i høyere stillinger 5 5 5 5
% andel menn i høyere stillinger 83 % 83 % 83 % 83 %

Fordeling heltid/deltid
Tekst Regnskaps-

året 2008
         
2007

           
2006

Antall deltidsstillinger 54,92 65,3 52,25 71,8
Antall ansatte i deltidsstillinger 103 105 115 119
Antall kvinner i deltidsstillinger 80 92 110 111
% andel kvinner i deltidsstillinger 77,66 % 87,6 % 95,6 % 93,3 %
Antall menn i deltidsstillinger 23 13 5 8
% andel menn i deltidsstillinger 22,34 % 12,4 % 4,4 % 6,8 %

Enkelte har to og tre deltidsstillinger i kommunen. 
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Note nr. 11 Selvkost
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SELVKOST AVLØP 2009
Rente   3,71 % Kloakkanlegg grunnlag

Avskrivninger kloakk 397 796 Reinfjord 151 731
Kalkulatorisk renter 229 292
Netto driftsutgifter 466 387 Burfjord 3 155 054
Administrasjonskostnader 40 000
Totalt avgiftsgrunnlag 1 133 475 Burfjord syd 2 801 266
Innbetalt avgift 691 597 Sætra 72 314
Underdekning kloakk 441 878 Sum rentegrunnlag 6 180 365
Inndekning i % 61 % Kalk. Rente 3,71 % 229 292

SELVKOST VANNVERK 2009
Rente    3,71 % Vannverk grunnlag

Avskrivning vannverk 210 106 Alteidet 516 731
Kalkulatoriske renter 182 504 Sætra 586 333
Netto driftsutgifter 433 668 Burfjord 3 375 531
Administrasjonskostnader 195 000 Storeng 440 640
Totalt avgiftsgrunnlag 1 021 278 Sum rentegrunnlag 4 919 235

Innbetalt avgift 1 012 788 Kalk. Renter 3,71 % 182 504
Underdekning avgift 8 490
Inndekning i % 99 %

SELVKOST RENOVASJON 2009

Avskrivning 920
Driftsutgifter 0
Kjøp av renovasjonstjeneste 0
Administrasjonskostnader 0
Bruk av fond 0
Totalt avgiftsgrunnlag 920

Innbetalt avgift 0
Underdekning 0
Inndekning i % 0 %

Selvkost feiing 2009
Driftsutgifter 19 111
Kjøp av feietjenester 192 222
Administrasjonskostnader 0
Avsatt til fond 0
Totalt avgiftsgrunnlag 211 333

Innbetalt avgift 170 531
Inndekning i % 81 %



35

Note nr. 12 Pensjoner

Pensjon KLP   

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 
2008

Pensjonskostnader ÅR  2009 ÅR  2008
Årets opptjening 6 616 067 6 054 339
Rentekostnad 6 437 112 6 397 861
Brutto pensjonskostnad 13 053 179 12 452 200

Forventet avkastning - 5 568 895 -5 887 799
Netto pensjonskostnad 7 484 284 6 564 401
Sum amortisert premieavvik 283 735 130 321
Administrasjonskostnad 448 930 381 958
Samlet kostnad inkl. adm. 8 216 949 7 076 680

Premieavvik 2009 2008
Forfalt premie inkl. adm. 8 676 378 9 247 562
Administrasjonskost - 448 930 -381 958
Netto pensjonskostnad - 7 484 284 - 6 564 401
Premieavvik 743 164 2 301 203

Pensjonsforpliktelser   31.12.2009   31.12.2008
Brutto påløpte forpliktelser 120 252 787 110 993 563
Pensjonsmidler 110 373 773 101 674 141
Netto pensjonsforpliktelser 9 879 014 9 319 422

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelser 
UB  
ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor 110 993 563
Årets opptjening 6 616 067
Rentekostnad 6 437 112
Utbetalinger -3 885 386
Amortisert estimatavvik - forpliktelser 91 431
Brutto pensforplikteleser UB 31.12 - estimat 120 252 787
Gjenstående amortisering - forpliktelser 1 280 030
Brutto pensjosforpl. UB 31.12 - estimat full 
amortisering 121 532 817

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler 
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - Estimat i fjor 101 674 141
Forfalt premien inkl. adm. 8 676 378
Administrasjonskostnad - 448 930
Utbetalinger - 3 885 386
Forventet avkastning 5 568 895
Amortisert estimatavvik - midler - 1 211 325
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat 110 373 773
Gjenstående amortisering  - pensjonsmidler - 16 958 545
Brutto pensjonsmidler UB - estimat full amortisering 93 415 228
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Amortisering av premieavvik År 2008 År 2009 År 2010
Beregnet premieavvik året før 318 766 2 301 203 743 164
1/15 av fjorårets premieavvik amortiseeres 21 251 153 414 49 544
Amortisering av premieavvik tidliger år 81 287 130 321 283 735
Sum amortisert premieavvik 102 538 283 735 0

Spesifikasjon av premieavvik 2009
Faktisk forpliktelse 112 365 024
Estimert forpliktelse - 111 269 692
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1 1 095 332

Akkumelert avvik tidligere år IB 1.1 276 129
Amortisert avvik i år 91 431
Samlet avvik forpliktele  UB 31.12 1 280 030

Estimerte pensjonsmidler 92 672 834
Faktiske pensjonsmidler - 83 504 271
Estimat avvik midler IB 1.1 9 168 563

Akkumulert avvik tidl. År IB 1.1 9 001 307
Amortisert avvik i år 1 211 325
Samlet avvik midler UB 31.12 16 958 545

Føring av estimatavvik
Brutto estimat avvik 1 302 756
Amortisert premieavvik i år - 283 735
Netto estimat avvik 1 019 021

Avstemming
Balanseført netto forplikteler IB 1.1 9 319 422
Netto pensjonskostnad 7 484 284
Administrasjonskostnad 448 930
Amortisert premieavvikk i år 283 735
Forfalt premie ( inkl. adm) - 8 676 378
Netto balanseført estimatavvik i år 1 019 021
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12 9 879 014

Medlemsstatus 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
Antall aktive 172 167 179
Antall oppsatte 38 41 38
Antall pensjoner 97 105 116
Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag, aktive 261 270 265 867 281 752
Gjennomsnitts alder , aktive 44,93 45,90 45,91
Gjennomsnitt tjenestetid, aktive 11,30 11,43 11,52
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Statens Pensjonskasse
2008 2009

Årets opptjening 1 506 320 1 693 925
Rentekostnad 1 703 674 1 448 103
Brutto pensjonskostnad 3 209 994 3 142 028
Forventet avkastning - 1 287 768 - 1 205 029
Netto pensjonskostnad 1 922 226 1 936 999
Sum amortifisert premieavvik 34 468 16 614
Administrasjonskostnad 38 407 44 776
Samlet kostnad 
inkl.administr. 1 995 101 1 998 389

Pensjonsforpliktelser 31.12.2008 31.12.2009

Brutto påløpte forpliktelser 27 762 482 30 808 954
Pensjonsmidler - 23 604 097 - 26 408 975
Netto pensjonsmidler 4 158 385 4 399 979

Brutto pensjonsforpliktelse 01.01.2009 27 762 482
Årets opptjening 1 693 925
Rentekostnad 1 448 103
Amortisering estimatavvik - 95 556
Brutto pensj.forpl. 31.12.2009 29 471 176

Brutto pensjonsmidler 01.01.2009 23 604 097
forfalt premie 1  907 056
Administrasjon - 44 776
Forventet avkastning 1 205 029
Amortisering estimatavvik - 262 431
Brutto pensjonsmidl. 31.12.2009 26 408 975

Avstemming

Balanseført nettoforpliktelse 01.01.2009 4 158 385
Netto pensjonskostnad 1 936 999
Administasjonskost. 44 776
Premieavvik 16 614
forfalt premie - 1 907 056
Balanseført estimatavvik 150 261
Balansført netto forpliktelser 31.12.2009 4 399 979



38

Note nr. 13

Aksjer og andeler som kommunen eier

Antall Pålydende Regnskapsmessig 
verdi

A - AKSJER I TIRB 24 8 000 192 000
B - AKSJER I TIRB 5 13 600 68 000
AKSJER I TFDS 540 750 405 000

TROMS TREFOREDLING 74 1
TROMSPRODUKTER AS 6 500 3 000
BIBLIOTEKSENTRALEN 300
NORD TROMS REISELIV AS 100 1 000 100 000
REINFJORD VANNVERK AL 3 1 500 4 500
JØKELFJORD SAMF.HUS AL 5 100 500
LHL SKIBOTN AL 10 100 1 000
NORDTRO AS 10 5 000 50 000
NORDSKIFER AS 1
NORD TROMS OFFSHORE 5 000
NORD TROMS KRAFLAG AS 5 10 000 50 000
KVÆNANGEN SKOGSSTUER 40 100 4 000
NORD TROMS UTV.GRUPPE 1 12 500 12 500
KOMMUNEKRAFT AS 1 1 000 1 000
KVÆNANGEN FLERBRUKSHUS 3 350 1 000 3 350 000
NORD TROMS UTV.SENTER AS 17 3 000 51 000
KVÆNANGEN PRODUKTER AS 200 000
ANDELER I KOMREVNORD 28 522
BREDBÅND TROMS FYLKE 16 000
ANDELER I K-SEKRETÆRIAT 5 388
AKSJER I AVFALLSERVICE AS 50 000
INNGANGSUM AVFALLSERVICE AS 1 500 000

SUM AKSJER OG ANDELER 6 097 712

Note 14 Tap på krav

Kvænangen kommune har i år utgiftsført kr. 270.644,- på et gammelt krav som gjelder utlån fra næringsfondet. 
Kravet blir da dekket ved at fondet reduseres tilsvarende. Kravet er behandlet i Fondstyret i sak 15/09. Tapet er 
renter som er ettergitt mot at det er inngått avtale om dekning av hovedstol.
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Note 15 Utestående fordringer

Kommunen vurderer gjennom hele året om det er fordringer som ikke kan inndrives. Disse blir fortløpende behandlet 
i henhold til økonomireglementet for vurdering om eventuell utgiftsføring av krav.

Av større beløp kan det nevnes at det pr. årsskiftet er noen næringsfondslån uten bevegelser. Flere av disse har etter 
søknad fått innvilget vedtak om ”frysing” av lånene inntil videre. Noen av disse har imidlertid fått innvilget samme 
type vedtak flere ganger. Dette kan igjen tyde på at det kanskje kan medføre vanskeligheter med betjening av disse 
lånene da prosjektene tydeligvis ikke går slik planlagt!

Note 16 Driftsutgifter barnehage

Bokført verdi barnehager (Verdi 1.1.03 + 31.12.03 /2) 2 746 722

01.01.2009 31.12.2009
Barnehage internat 812 042 800212
Sørstraumen barnehage 126 169 121 101
Badderen barnehage 1 123 967 1 079 211
Alteidet barnehage 123 123 118 303
Kjækan barnehage 793 071 761 498
Burfjord barnehage 1 069 177 1 025 456
Sum 4 087 363 3 945 959

Bokført verdi barnhager 
(Verdi 1.1.08 + 31.12.08)/2 4 016 661

År 2009 År 2003
Netto driftsutgifter barnehage –
funksjon 201 3 278 389 2 597 000
Netto driftsutgifter styrka barnehagetilbud 
funksjon 211 0 0
Netto drftsutgifter lokaler og skyss 
funksjon 221 1 325 840 886 000

Rentekostnad av investerigner i barnehager 149 018 101 903

Sum netto driftsutgifter med kalk. Rentekostnad 4 753 247 3 584 903



Årsberetning 2009 Kvænangen kommune

Rådmannen legger fram sin årsberetning som viser hvordan det har gått i 2009. Den 
inneholder ikke detaljer men viser hovedtrekkene i årets bevilgningsregnskap.

Resultatet av årets drift viser et overskudd på 1,346 mill. Driftsoverskuddet kommer av 
ekstraordinær aksjegevinst fra Nord-Troms Kraftlag. Overskuddet burde vært større, men 
reduksjon på 2,3 mill i salg av konsesjonskraft var en av hovedårsakene til et svekket resultat. 
I tillegg var regninga fra KLP over G-regulering større enn tidligere. Vi begynner også etter 
hvert å få relativt store amortiseringer av pensjonskostnader som fordeles over 15 år. 
Renteutviklinga har hatt en nedgang noe som medfører reduserte rentekostnader. Vi får også 
redusert renteinntekter, men inntektsreduksjon er mindre enn reduksjon av kostnadene.

Investeringsregnskapet mangler finansiering på 6,326 mill. Manglende finansiering i 
investeringsregnskapet skyldes avvikling av en negativ likviditetsreserve. Negativ 
likviditetsreserve må enten finansieres ved bruk av fond eller ved nytt låneopptak. Det er 
kommunestyret som må fatte et vedtak angående denne saken.

Økonomisk utvikling

Likviditet
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltall forteller 
om kommunen har evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall som 
vanligvis brukes.

 Likviditetsgrad 1 som tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Tallet bør være
større  enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide.

 Likviditetsgrad 2 som tar utgangspunkt i de mest likvide midlene her bør tallet 
være større enn 1. Dette er kasse og bank

2009 2008 2007
Likviditetsgrad 1 1,40 1,53 1,55
Likviditetsgrad 2 0,64 0,81 0,86

Her ser vi at begge likviditetsgradene er synkende. Vi har imidlertid lite av ubrukte lånemidler 
ved årets slutt i forhold til årene før. Dette gjør at begge likviditetsgradene blir dårligere. 
Dersom vi hadde hatt samme beholding av ubrukte lånemidler ville vi hatt et resultat som 
ville vært ca 0,1 bedre enn tabellen viser.

Soliditet
Soliditet kan forklares med kommunens evne til å tåle tap. Nøkkeltall her er 

 Egenkapitalprosenten den viser hvor stor del av kommunens eiendeler 
som er finansiert med egenkapital

 Gjeldsgraden Viser forhold mellom kapital finansiert av
tilskudd og kommunen selv. En mindre grad
viser at kommunen er solid og har evne til 
å tåle tap.



Nøkkeltall for disse viser det samme, men gjort på to måter. Her viser vi bare den ene 
beregninga.

2009 2008 2007
Gjeldsgrad 3,54 3,52 3,83

Tallene viser for 2009 at eiendeler er 3,54 ganger større en lånegjelda.
Som vi ser så har Gjeldsgraden endret seg fra 2007 til 2008, men vært stabil fra 2008 til 2009. 
Vi har en økning i gjelda, men har samtidig økt våre eiendeler tilsvarende. 

Gjeld pr. innbygger.
Gjeld pr. innbygger er et tall som ofte brukes i kommunene til sammenligninger. I beregninga 
er lån til formidlingslån fra Husbanken (Startlån) ikke tatt med. Dette er lån som skal dekkes 
inn fra de som har fått lån fra kommunen.

2009 2008 2007
Gjeld pr. innbygger 37.265 37.885 37.818

Vi ser at gjelda pr. innbygger er stabil. Vi har hatt en nedgang i folketallet og da må det 
nødvendigvis også ha vært en nedgang i lånegjelda. Dette viser at vi har betalt mer i avdrag
enn det vi har lånt.

Her må bemerkes at vi i de nærmeste årene vil få en betydelig økning i gjeld pr. innbygger på 
grunn av planlagte investeringer i nytt TTPU-bygg, investeringer på Burfjord barnehage og 
investeringer på Kvænangen barne- og ungdomsskole.

Utvikling i netto driftsresultat
Dette tallet forteller oss hvordan driften går. Fremheves av mange som det viktigste 
nøkkeltallet og viser om driftsinntektene er store nok til å dekke løpende drift, renter og 
avdrag. Som en ser av oversikten er det en negativ trend. 

2009 2008 2007
Netto driftsresultat 2 301 286 3 423 754 5 646 797

Dette nøkkeltallet viser i utgangspunktet ståa for den ordinære drifta, mens over- og 
underskudd i tillegg påvirkes av disposisjoner vedrørende fond og likviditetsreserve.

For 2009 inneholder imidlertid netto driftsresultat et betydelig utbytte på aksjer i Nord-Troms 
Kraftlag. Dersom dette utbyttet ikke hadde kommet i 2009 ville netto driftsresultat ha vært 
negativt og sannsynligvis medført et større underskudd for regnskapsåret.

Tabellen viser altså at vi for den nærmeste tiden vil ha store utfordringer og behov for en 
betydelig nedjustering av driftsnivået.



Egenfinansiering av investeringer
Saldoen på kapitalkontoen viser egenfinansieringen av investeringene. Ved å se denne opp 
mot sum anleggsmidler finner vi egenkapitalandelen for investeringer. Dette nøkkeltallet sier 
noe om utviklingen og kommunens evne til å egenkapitalfinansiere investeringer og viser 
også dessverre en negativ utvikling.

2009 2008 2007
Egenfinansiering 27,16% 29,27% 32,20%

Endring i fond
Dette er en oversikt som gir en pekepinn på om økonomien i kommunen har gitt rom for å 
bygge opp reserver.

2009 2008 2007
Endring i fond +7 484 244 + 2 882 079 -721 782

Som en ser av tabellen så kommer vi i år ut med en betydelig økning i fond. Dette skyldes 
imidlertid som tidligere nevnt at negativ likviditetsreserve er avviklet, og at motposten har 
blitt kreditert disposisjonsfond. Det er imidlertid kommunestyret som må fatte vedtak om 
hvordan denne skal finansieres. Et alternativ er da å benytte seg av fondsmidler. I dette 
tilfellet er da endringen i fond ”kunstig høy”.

Et annet alternativ kan være at kommunestyret vedtar å lånefinansiere avvikling av negativ 
likviditetsreserve. Dette vil i tilfelle bidra til at endringen i fond tilsvarer en økning av 
disposisjonsfond som da blir opp til kommunestyret å bestemme bruken av.

Uansett er endringen i fond de to siste årene kommet ut med en netto endring på plussiden. 
Størstedelen av endringen av fond er imidlertid i såkalte bundne fond, dvs at midlene er avsatt 
til allerede bestemte formål. Faktisk er andelen av såkalte frie fond dersom en ser bort fra 
avvikling av negativ likviditetsreserve kun på ca 7 % av de avsatte midlene!

Forhold av betydning for økonomisk utvikling

Rådmannen vil her rette fokus mot lånegjeld og reserver. Vi har nå lagt bak oss en tid preget 
av finanskrise og de utfordringene dette medførte. Kvænangen kommune har kanskje så langt 
ikke merket de store konsekvensens av finanskrisa. Av positive effekter er vi imidlertid nå 
inne i en periode med forholdsvis lavt rentenivå, og burde i denne forbindelse tenkt i større 
grad på å betale mer avdrag slik at summen av renter og avdrag holdes konstante i 
økonomiplanen.

Kommunestyret hadde også for 2009 intensjoner om å bygge opp frie reserver, ikke minst 
med tanke på ekstraordinært utbytte fra Nord-Troms Kraftlag. Det ble dessverre med 
intensjonene og dette betyr da at vi har forholdsvis lite å gå på. 

Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet

Regnskapsskjema 1A



Skatteinngangen ble vesentlig høyere, men dette ble igjen kompensert gjennom redusert 
rammetilskudd.

Ekstraordinært utbytte fra Nord-Troms Kraftlag gjorde at vi også i år klarte å komme ut med 
et regnskapsmessig mindreforbruk.

Regnskapsskjema 2A
Her er det et avvik på investering i anleggsmidler på ca 8 mill og ca det samme på bruk av 
lån. Dette skyldes i hovedsak at utbyggingen av nytt TTPU-bygg er forsinket.

Avvik på avsetninger og bruk av avsetninger skyldes altså avviklingen av likviditetsreserven.

Avvik på utlån skyldes utbetaling av tidligere innvilgede lån og motsvares av tilsvarende bruk 
av lån.

Økonomisk oversikt drift
På inntektssida er det i hovedsak refusjoner som gir merinntekter.

Avvikene på utgiftssida kan bare forklares med at vi generelt sett har et for høyt driftsnivå. 

Dette illustrerer som tidligere nevnt at vi for den nærmeste tiden vil ha store utfordringer og 
behov for en betydelig nedjustering av driftsnivået.

Det lave rentenivået gir som kjent en positiv effekt på renteutgiftene. Denne gevinsten burde 
imidlertid ha vært benyttet til å øke avdragene tilsvarende for å følge økonomiplanen.

Burfjord 25.05.2010

Liv-Wigdis Smith Rolf Hjellnes
Rådmann Økonomileder



Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Kvænangen

kommune
13/2010 3.6.2010 Odd Kr. Solberg

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2009

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets 
uttalelse til Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

Saken gjelder:

Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg: Kopi av revisjonsberetning 2009 datert 15. april 2010.

                                            Kopi av revisjonsberetning 2009 datert 27. mai 2010.
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2009.

            B: Utrykte vedlegg: Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009 (utsendt fra adm.)
Kvænangen kommunes årsberetning for 2009 (utsendt fra adm.)

Saksutredning:

Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7, fremgår at 
kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter 
kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før 
årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original 
form til kommunestyret, og med kopi til formannskapet. Det er sentralt at kontrollutvalgets 



uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret.
I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner samt Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning skal:

a. Årsregnskapet være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar.
b. Årsberetningen skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
c. Revisjonsberetningen skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der 

regnskap ikke foreligger.
d. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni.

Årsregnskapet skal presenteres og avlegges etter de krav som fremkommer i Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning, samt tilhørende regnskapsstandarder utarbeidet av Foreningen 
for God kommunal regnskapsskikk. 

Årsberetningen skal utarbeides i tråd med kravene i kommunelovens § 48 nr 5 og god 
kommunal regnskapsskikk. I følge kommunelovens § 48 nr 5 skal det gis opplysninger om 
følgende:
 Forhold som er viktige for å bedømme om økonomisk stilling og resultat av 

virksomheten, og som ikke fremgår av årsregnskapet.
 Andre forhold av vesentlig betydning.
 Redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling. Det skal også 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 
likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling 
mellom kjønnene. 

I tillegg skal administrasjonssjefen redegjøre for vesentlige avvik mellom budsjett og 
regnskap. Ut over dette er det gitt en foreløpig regnskapsstandard om innholdet i 
årsberetningen, KRS (F) nr 6 Noter og årsberetning. Den gir følgende anbefaling:

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år utarbeidet av 
administrasjonssjefen.  I denne beretningen skal det tas inn opplysninger om forhold 
som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre 
forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Årsregnskap og årsberetning er endelig avlagt henholdsvis 21. mai og 25. mai. 
Revisjonsberetningen er avlagt 27. mai 2010.

Revisjonsberetningen for Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009 er en beretning med to 
forbehold og to presiseringer.

Forbehold benyttes hvis revisor er uenig i deler av regnskapet eller det foreligger 
begrensninger i utførelsen av revisjonen som ikke medfører negativ beretning. 

Når revisor benytter presisering i revisjonsberetningen, mener revisor det er behov for å 
fremheve et forhold som påvirker årsregnskapet, men som ellers er tilstrekkelig omtalt i 
årsregnskapet eller årsberetningen, slik at det ikke påvirker revisors konklusjoner.



Forbeholdene
Forbeholdene i revisjonsberetningen er nærmere beskrevet i revisjonsbrevene nr. 7 og 8 
(2009) datert hhv. 21.05. og 27.5.2010, jf. sakene 18 og 19/10 (blir behandlet før 
kontrollutvalgets uttalelse). Revisjonsbrevene (sakene 18 og 19/09) vil i løpet av høsten bli 
fulgt opp av kontrollutvalget.

Skjema RF 1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp for 2009, er en 
avstemming mellom bokførte og innberettede lønnsutbetalinger, og skal fylles ut og sendes 
ligningsmyndighetene av alle som plikter å føre regnskap etter lov eller forskrifter gitt i 
medhold av lov. Avstemmingen gjennomføres i forbindelse med regnskapsavleggelsen, og det 
forutsettes at regnskapet er innrettet slik at dette er mulig. Revisjonen har konstatert så store 
differanser at skjemaene ikke er underskrevet.

Revisor har påpekt at det er betydelige mangler i den økonomiske internkontrollen når det 
gjelder avstemming og kvalitetssikring av balansepostene. 

Presiseringer
Årsregnskap og årsberetning er endelig avlagt henholdsvis 21. mai og 25. mai 2010. 
Avleggelse av regnskap og årsberetning senere enn hhv. 15.2. og 31.3. er brudd på forskrift 
om årsregnskap og årsberetning.

Revisor påpeker at det er en del vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, og viser til 
rådmannens årsberetning, der avvikene er kommentert. I følge revisjonsforskriftens § 3 er det 
pålagt revisor å se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett, og at 
vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen. Sistnevnte følger også av Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning § 10, 4. ledd. Forholdet ble også omtalt i revisjonsberetningen 
for 2008. Det er grunn til å anta at det foreligger et forbedringspotensiale i interne 
budsjettrutiner for å oppnå bedre samsvar mellom regnskap og budsjett.

Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009 viser regnskapsmessig 
mindreforbruk/overskudd på kr 1.346.573,-. Investeringsregnskapet er gjort opp med en 
underdekning på kr. 6 326 533,-. Underdekningen skyldes først og fremst endrede 
regnskapsprinsipper.

Kommunen står fortsatt overfor betydelige utfordringer fremover for å sikre en forsvarlig 
økonomisk drift. Ekstraordinært aksjeutbytte har det siste året bidratt til å avhjelpe 
finansieringen av drifta. Små utslag på rentebetingelsene vil gi store utslag i 
kommuneøkonomien. Det vil derfor være viktig at fokus rettes mot denne siden i kommunens 
finansforvaltning. Fortsatt vil det være viktig at administrasjonen til enhver tid har fokus på 
budsjettdisiplin innenfor hvert enkelt rammeområde.

Vedlagt følger forslag til uttalelse fra kontrollutvalget om årsregnskapet.

Olderdalen, 28.5.2010

Odd Kr Solberg
rådgiver
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Kvænangen kommune
v/ordføreren
9161 Burfjord

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
21/10 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 7.6.2010
429.5.5/OS E-postadresse: Mobil:

odd.solberg@k-sekretariatet.no      48 02 64 62

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2009

I kontrollutvalgsmøte 3. juni 2010 i sak 13/10 blei følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets 
uttalelse til Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

Behandling:

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets 
uttalelse til Kvænangen kommunes årsregnskap for 2009.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

Saken oversendes for fremlegging i formannskapet og kommunestyret i forbindelse med 
behandling av årsregnskapet.
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Med vennlig hilsen

Odd Kr. Solberg
rådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 13/10  
                Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2009

Kopi: Rådmannen
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Formannskapet
Rådmannen

Økonomisjefen’

Postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer:
Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 1420 986 574 689
9488 HARSTAD Sortiand, Storslett
post(ii)komrevnord.no

Ordføreren i Kvænangen kommune

Deres ref:

OVERSENDELSE AV REVISJONSBERETNING FOR 2009

Vedlagt følger revisjonsberetningen for 2009 for Kvænangen kommune.

Vi ber om at revisjonsberetningen legges frem for kommunestyret når årsregnskapet for 2009
skal behandles.

Med hilsen

Yjørdis Hauglanij./
oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Kopi: Kontrollutvalget

Besøksadresse:
Strandgt 7
HARSTAD
www.komrevnord.no

___________________



KomRev NORD
Interkommunalt sélskao

Til kommunestyret i Kvænangen kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2009

Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning datert 15. april 2010. Den ble avgitt som
følge av at kommunens regnskap for 2009 ble avlagt 6. april 2010, og vi var dermed ikke i
stand til å ferdigstille revisjonen innen gjeldende frist som er 15. april.

Vi har revidert årsregnskapet for Kvænangen kommune for regnskapsåret 2009, der
driftsregnskapet viser kr 91.291.901,- til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr 1.346.573,-. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn
for regnskapet. Videre har vi revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske
oversikter og noteopplysninger. Kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i
forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk i Norge, er
anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av
administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i
henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening.
Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter
kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet,
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt
vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god
kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi har følgende forbehold:

Uavkiart differanse mellom årsoppgiøret lønn og årsregnskapet
Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp for 2009 (RF- I 022B) skal
utarbeides og signeres av arbeidsgiver og bekreftes av revisor. Kontrolloppstillingen skal vise
om det er samsvar mellom det som er lønnsinnberettet og posteringene i regnskapet.
Kontrolloppstillingen for 2009 viser at det er uavklart differanse mellom lønn og regnskap
som anses som vesentlig. Av denne grunn har vi ikke bekreftet kontrolloppstillingen.
Forholdet er tatt opp i revisjonsbrev nr. 7 til kontrollutvalget.

KOMREV

NORD



Ikke tilfredsstillende kvalitetssikring av regnskapet
Det er i 2009 utført en del avtemminger av balanseposter i regnskapet Kommunen har
fortsatt svakheter i den interne kontrollen vedrørende kvalitetssikring av årsregnskapet.ved
regnskapsavleggelsen. Dette medfører at revisjonen ikke kan bekrefte at balansen er reell og
fullstendig. Forholdet er tatt opp i revisjonsbrev nr. 8 til kontrollutvalget.

Vi mener at
årsregnskapet er, med unntak av ovennevnte forhold, avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2009 og
for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i
Norge

• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak,
og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• ledelsen har, med unntak av ovennevnte forhold, oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov og forskrifter.

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet ovenfor, vil vi presisere følgende:

Frist for avleggelse av årsregnskap og årsberetning
Første versjon av årsregnskapet ble avlagt 6. april 2010, og seinere erstattet med en korrigert
utgave mottatt hos revisor 21. mai 2010. Årsberetningen ble avlagt 22. april 2010 og seinere
erstattet med en korrigert utgave 25. mai 2010. Gjeldende frist for avleggelse av årsregnskapet
og årsberetningen er henholdsvis 15. februar og 31. mars.

Avvik mellom regnskap og regulert budsjett
For de postene i årsregnskapet som viser vesentlige avvik mellom regulert budsjett og
regnskap viser vi til redegjørelser i administrasjonssjefen sin årsberetning.

Tromsø, 27. mai 2010

/1 ‘I

ijrJis Haugiannj
Öppdragsansvarlfg revisor
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2946 -2

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 08.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/26 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Kvænangen kommunestyre

Finansiering av avvikling av likviditetsreserve/endring av regnskapsprinsipp

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven
Regnskapsforskriften

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre vedtar at avvikling av likviditetsreserve/endring av 
periodiseringsprinsipp på totalt kroner 5.049.713,24 finansieres ved bruk av ubundet 
disposisjonsfond.

Saksopplysninger
Likviditetsreserven opphører som egenkapitalkonto fra 01.01.2010. Det er opprettet en konto for 
endring av regnskapsprinsipp fra 01.01.2008. Tidligere prinsippendringer føres mot konto for 
endring av regnskapsprinsipp innen 31.12.2009. (Det vises til note 5 side 28 i årsregnskapet.)

Resterende beholdning på likviditetsreserven på drift som var positiv med kroner 4.679.171,82
avsettes til disposisjonsfond. Resterende beholdning på likviditsreserven på investering som var 
negativ med kroner 5.049.713,24 føres opp som en udekket investering på egenkapitalen og må 
derfor finansieres enten av låneopptak eller bruk av egenkapital.

Vurdering
Ved å finansiere saken med låneopptak vil dette medføre forpliktelser som da må belastes ett 
allerede stramt budsjett og er et dårlig alternativ.

Ved å benytte egenkapital (fond) letter man trykket på driftsutgiftene. Summen av avsetning og 
bruk av fond i forbindelse med avvikling av likviditetsreserven gir på denne måten en netto 
belastning på disposisjonsfondet på kun kroner 370.541,42.





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2946 -4

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 10.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/27 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Kvænangen kommunestyre

Anvendelse av regnskapsmessig overskudd 2009

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 48

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre vedtar at regnskapsmessig overskudd for 2009 med kroner 
1.346.573,38 avsettes til ubundet disposisjonsfond.

Saksopplysninger
Ifølge kommuneloven skal kommunestyret i eget vedtak angi disponering av regnskapsmessig 
overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.

Kommunestyret kan i vedtaket angi om disponeringen skal anvendes kun til et bestemt formål 
og avsette midlene i et såkalt bundet disposisjonsfond. Midlene kan da kun anvendes til dette 
formålet.

Alternativt kan kommunestyret i vedtaket angi at disponeringen skal anvendes som frie midler 
og avsettes i et såkalt ubundet disposisjonsfond. 

Eventuelle senere års underskudd vil imidlertid medføre at frie disposisjonsfond må anvendes 
før fremføring av regnskapsmessig underskudd.

Vurdering
Driftsnivået for organisasjonen er generelt for høyt og vil mest sannsynlig medføre store 
utfordringer å få drifta i balanse. Det anbefales derfor å avsette regnskapsmessig overskudd for 



2009 til ubundet disposisjonsfond som en ”buffer” for å eliminere noe av forventet merforbruk 
for 2010.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2946 -3

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 09.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/28 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Kvænangen kommunestyre

Nytt låneopptak for finansiering av merforbruk investeringer 2009

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven
Finansreglement

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre vedtar låneopptak med kroner 1.276.820,22 til dekning av 
merforbruk investeringer 2009.

Saksopplysninger
Investeringsregnskapet 2009 viser et totalt merforbruk på kroner 6.326.533,46. Av dette er som 
kjent kroner 5.049.713,24 avvikling av likviditetsreserven/endring periodiseringsprinsipp. 
Differansen på kroner 1.276.820,22 skyldes dermed merforbruk på de investeringer som en 
finner i investeringsregnskapet. (Det vises til note 9 side 31 i årsregnskapet.)

Etter hvert som investeringer ferdigstilles viser regnskapet for noen prosjekter et merforbruk. 
Dette må enten finansieres ved bruk av egenkapital (fond) eller ved låneopptak.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/673 -16

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 03.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/29 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Kvænangen kommunestyre

Fastsetting av reglement for finansforvaltning for Kvænangen kommune

Henvisning til lovverk:
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992
Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 
2009

Vedlegg
1 Reglement for finansforvaltning for Kvænangen kommune
2 Oversendelsesbrev attestasjonsrapport KomRev Nord
3 Attestasjonsrapport om reglement for Kvænangen kommunes finansforvaltning

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Kvænangen kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

Saksopplysninger
Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 
2009 § 2 sier at kommunestyret selv skal gi regler for kommunens finansforvaltning. 
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.

Forskriften gir videre klare instrukser for hvordan kommunestyret ved fastsettelsen av 
reglementet skal vektlegge hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne 
dekke sine løpende betalingsforpliktelser.

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt 
på lav finansiell risiko og høy likviditet.



Forskriften angir også hva reglementet skal inneholde, at reglementet skal kvalitetssikres av 
uavhengig instans, hvor ofte finansforvaltningen skal rapporteres med angivelse av innholdet i 
rapporteringen og til slutt at det skal etableres rutiner for finansforvaltningen.

Vurdering
Reglement for finansforvaltning for Kvænangen kommune er valgt å være så ”enkel” som mulig 
og gjelder derfor kun forvaltning av likvider i form av bankinnskudd og låneopptak i henhold til 
kommunestyrets vedtak.

Reglementet er kvalitetssikret av uavhengig instans og tilfredsstiller dermed lovens og 
forskriftens krav.
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Reglement for finansforvaltning

Kvænangen kommune

Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010
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1. Finansreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet 
utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende 
fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de 
avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler 
og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og 
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

1.2 Hvem reglementet gjelder for

Reglementet gjelder for Kvænangen kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne 
utøves i tråd med dette reglementet. 

2. Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. 

juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr 635).

2.2 Gyldighet
                                                                                         

 Reglementet trer i kraft fra og med 01.07.2010. Finansreglementet skal vedtas minst én 
gang i hver kommunestyreperiode. 

 Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 
annet politisk organ har vedtatt for Kvænangen kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper

I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva 
(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt 
målsettinger, strategier og rammer for:
 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

Det er ikke utarbeidet målsettinger, strategier eller rammer for plassering og forvaltning av 
langsiktige finansielle aktiva, da kommunen per dags dato ikke har langsiktige finansielle 
plasseringer, jfr. pkt. 8.
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4. Formålet med kommunens finansforvaltning

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og 
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

 Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 
forpliktelser.

 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 
innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.

 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.

5. Generelle rammer og begrensninger

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens 
§52.

 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 
instrumenter.

 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen. Det 
påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for 
kommunestyret som anses som prinsipielle.

 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
 Rådmannen skal, med hjemmel i dette finansreglement, utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse 
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.  

 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 
ledig likviditet) og gjeldsporteføljen  aktiva omtales i fortsettelsen hver for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) skal plasseres i bankinnskudd.
Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).
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Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller 
tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning 
av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende 
retningslinjer: 

6.1. Innskudd i bank

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:
a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 1 mill

6.2. Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapportering, legge frem rapporter for 
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet 
for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for 
kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporten skal minimum angi følgende:

 Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i 
prosent av de samlede midler til driftsformål.

 Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter.
 Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 

vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

risikorammene i finansreglementet.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler

7.1. Vedtak om opptak av lån

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. 

7.2. Fullmakter til rådmannen

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal rådmannen gjennomføre låneopptak, 
herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Kommunens innlån skal 
for øvrig forvaltes etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet og i tråd med 
bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak. 

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 
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7.3. Valg av låneinstrumenter

Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. 

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.

7.4. Tidspunkt for låneopptak

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.5. Konkurrerende tilbud

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt 
innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved 
låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).

7.6. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;
a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall 
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på 

samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett 

år), minimum 1/3 skal ha fast rente.
d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års varighet, 

segmentert på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.

7.7. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;
a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 

ordinære låneforfall begrenses. 
b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 

låneopptakene på flere lånegivere.

7.8. Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapportering, rapportere på status for 
gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret 
med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende:
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 Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året
 Refinansiering av eldre lån så langt i året
 Sammensetning av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva (i NOK og %)
 Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding
 Egne rentebetingelser sammenlignet med pt-rente og 3 mnd NIBOR i 

rapporteringsperioden.
 Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende 

rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og 
situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov.

 Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet.

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Kvænangen kommune har per dags dato ingen langsiktige finansielle plasseringer. Dersom det 
blir aktuelt for kommunen å foreta slike langsiktige finansielle plasseringer, må 
finansreglementet endres og vedtas i kommunestyret på nytt.

9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, 
skal slikt avvik umiddelbart lukkes.  Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk 
konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 mill, skal uten ugrunnet opphold 
rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 
sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 1 mill, kan 
slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.

9.2 Risikovurderinger
Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:

a) Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng,

 En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i 
NOK ved en 1 % andel generell endring i rentekurven.

9.3 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 
finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 
regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for 
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vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 
finansreglementet. 

Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom 
kommunerevisjonen. 

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 
kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement. I denne sammenheng skal det rapporteres 
på utført kvalitetssikring av rutinene.







Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2869 -1

Arkiv: 231

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 04.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/30 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Kvænangen kommunestyre

Revidering av forskrift om gebyrregulativ for behandling av byggesaker, 
reguleringsplaner, delingssaker, konsesjonssaker, utslippstillatelse for bolig 
og fritidsboliger.

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven m/forskrifter

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune innfører følgende forskrift for gebyrregulativ hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 33-1 med virkning fra 01.07.2010. 

BYGGESAK:
Søknad uten krav til ansvarsrett (Pb § 20-2) stk kr.   2.760,-
Riving av bygg (Pb § 20-2) stk kr.      700.-
Søknad med krav til ansvarsrett (Pb § 20-1) stk kr.   3.360,-
Riving av bygg (Pb § 20-1) stk kr.      700.-
Søknad om rammetillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.000,-
Søknad om igangsettelsestillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.500,-
Søknad om ansvarsrett stk kr.      250.-
Søknad om lokal godkjenning stk kr.      470.-
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger stk kr.      470.-
Endringssøknad stk kr.      500.-
Bruksendring stk kr.      800.-
Avbrutt tiltak stk kr       500.-
Avviksbehandling stk kr.      600.-      
Søknad om bruksendring stk kr.   2.480,-
Søknad om dispensasjon stk kr.   2.480,-

      Anmodning om midlertidig brukstillatelse stk kr.      830,-



Ulovlig byggearbeid Som for ny søknad 
+ medgått ekstra tid

Timepris for medgått tid time kr.      750.-

REGULERINGSPLANER
Behandling av reguleringsplaner stk kr. 15.000,-
Behandling av endring av reguleringsplaner stk kr.   5.500,-

DELINGSSAKER
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.550,-

KONSESJONSSAKER
Saksbehandlingsgebyr minimum (avhengig av kjøpesum) stk kr.   1.250,-
(2 ‰ inntil 1 mill. 2 ‰ over 1 mill)

UTSLIPSTILLATELSE FOR BOLIG OG FRITIDSBEBYGGELSE
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.100,-

Saksopplysninger

I Ks-43-96 vedtok Kvænangen kommunestyre Forskrift for gebyrregulativ ihht Plan- og 
bygningsloven. 

Kvænangen kommunestyret gjorde vedtak i K-sak 52-2004 om å innføre nytt gebyrreglement 
for oppmålingsgebyr og plan- og byggesaker. Forskriftens gebyrstørrelse har vært revidert noen 
ganger frem til i dag.

Plan- og bygningsloven er blitt fornyet og heter nå ”Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling”, men begrepet Plan- og bygningslov gjelder fremdeles. Dette medfører at 
lovhjemmelen til å inndrive gebyr gjennom forskriften ikke er tilstede.

Vurdering
Hjemmelen til å inndrive gebyr på oppmålingsarbeid er nå fastsatt gjennom 
matrikkelforskriften. 

Kommunen er blitt informert av departementet om at forskriften om byggesaksgebyr må 
endres/revideres da lovhjemmelen til å ta gebyr er endret. Forskriften må endres innen 
01.07.2010 for at kommunen skal kunne ta betalt for behandling av byggesaker. Denne saken 
må derfor sees på som hastesak og at vi i ettertid må lage en fullstendig forskrift.

Kvænangen kommune har frem til i dag hatt en enkel byggesaksgebyrforskrift som ikke har 
vært oppdatert i takt med at lovverket har blitt endret en rekke ganger.



Ny gebyrforskrift basert på dagens forskrift:

BYGGESAK:
Søknad uten krav til ansvarsrett (Pb § 20-2) stk kr. 2.760,-
Søknad med krav til ansvarsrett (Pb § 20-1) stk kr.   3.360,-
Søknad to- trinn    (Pb § 20-1) stk kr. 13.230,-
Anmodning om midlertidig brukstillatelse stk kr.      830,-
Bruksendring stk kr.   2.480,-

DISPENSASJONSSAKER
Alle saker som trenger dispensasjon blir belastet med et ekstra gebyr stk kr.   2.480,-

REGULERINGSPLANER
Behandling av reguleringsplaner stk kr. 15.000,-
Behandling av endring av reguleringsplaner stk kr.   5.500,-

DELINGSSAKER
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.550,-

KONSESJONSSAKER
Saksbehandlingsgebyr minimum (avhengig av kjøpesum) stk kr.   1.250,-   
(3 ‰ inntil 1 mill.-2 ‰ over 1 mill)

UTSLIPSTILLATELSE FOR BOLIG OG FRITIDSBEBYGGELSE
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.100,-

ULOVLIG BYGGEARBEID
Alt arbeid som er igangsatt uten gyldig/godkjent tillatelse Som for ny søknad 

+ medgått ekstra tid

Ny gebyrforskrift oppdatert etter dagens begreper i lovverk:

BYGGESAK:
  Søknad uten krav til ansvarsrett (Pb § 20-2) stk kr.   2.760,-
*Riving av bygg (Pb § 20-2) stk kr.      700.-
  Søknad med krav til ansvarsrett (Pb § 20-1) stk kr.   3.360,-
*Riving av bygg (Pb § 20-1) stk kr.      700.-
*Søknad om rammetillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.000,-
*Søknad om igangsettelsestillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.500,-
*Søknad om ansvarsrett stk kr.      250.-
*Søknad om lokal godkjenning stk kr.      470.-
*Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger stk kr.      470.-
*Endringssøknad stk kr.     500.-
*Avbrutt tiltak stk kr       500.-
*Avviksbehandling stk kr.      600.-      



Søknad om bruksendring stk kr.   2.480,-
Søknad om dispensasjon stk kr.   2.480,-

      Anmodning om midlertidig brukstillatelse stk kr.      830,-
Ulovlig byggearbeid Som for ny søknad 

+ medgått ekstra tid
*Timepris for medgått tid time kr.      750.-

REGULERINGSPLANER
Behandling av reguleringsplaner stk kr. 15.000,-
Behandling av endring av reguleringsplaner stk kr.   5.500,-

DELINGSSAKER
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.550,-

KONSESJONSSAKER
Saksbehandlingsgebyr minimum (avhengig av kjøpesum) stk kr.   1.250,-
(3 ‰ inntil 1 mill.-2 ‰ over 1 mill)

UTSLIPSTILLATELSE FOR BOLIG OG FRITIDSBEBYGGELSE
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.100,-

De nye begrepene som er gebyrbelagt er merket med *. 

Går kommunen for reviderte gebyrregulativ etter dagens forskrift er det ingen endring ihht 
gebyrsatsene, de blir de samme men med ny betegnelse.

Går kommunen for revidert gebyrregulativ etter ny lov vil gebyrsatsene øke da søknadene blir 
oppdelt i bolker og priset deretter.

Eksempel

Søknad med krav til ansvarsrett kr. 3.360,-
Søknad om ansvarsrett (snekker) kr.    250,-
Søknad om ansvarsrett (rørlegger) kr.    250,-
Søknad om ansvarsrett (graver) kr.    250,-
Søknad om ansvarsrett (selvbygger) kr.    470,-
Søknad om lokal godkjenning (snekker) kr.    470,-
Søknad om lokal godkjenning (rørlegger) kr.    470,-
Søknad om lokal godkjenning (graver) kr.    470,-

Sum kr. 5.990,-

Dette vi si en forskjell på kr. 2.630,- i fra dagen regulativ.

Ut fra den arbeidsmengde som brukes for å sjekke opp foretak er dette de reelle satsene som 
saksbehandleren bruker på å behandle søknaden.

Saksbehandler går inn for at gebyrregulativet etter ny lov blir vedtatt. 





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4547 -39

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Bernt Mathiassen

Dato:                 08.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/31 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Reguleringsplan for boligområde/institusjon Stormo II - merknadsbehandling

Henvisning til lovverk:
PBL § 12-10

Vedlegg

1 Planbeskrivelse – Reguleringsplan Stormo II

2 Planbestemmelser – Reguleringsplan Stormo II

3 Plankart – Reguleringsplan Stormo II

4 ROS-analyse

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forslag til reguleringsplan for 
boligområde/institusjon Stormo II i Kvænangen kommune. Planen videresendes til 
kommunestyre for endelig behandling med følgende endringer /justeringer. 

 Det tas med i planbestemmelsene under punkt V ”Bebyggelse og Anlegg” at det vil bli 
400 V strømforsyning i Stormo II område.

Under punkt VI ”fellesbestemmelser” kommer disse punkter: 
 Bar - og lauvskogarealene i friområder og spesialområder og lignende er allmennhetens 

areal, og skal brukes på en slik måte at de blir ivaretatt for framtida.
 Ved eventuelle tiltak i friområder, spesialområder og lignende skal kommunens 

skogmyndighet varsles. Tiltak skal ikke utøves i hekke- og yngletid (mai og juni).



 Ved hogsttiltak settes det vilkår om at alt virke skal fjernes ut av friområdet. denne 
hogsten/tynningen kan utføres av beboerne i området i samråd med kommunens 
skogbrukssjef.

 Der det er barskog (furu) er det en mulighet å tynne skogen til 3-4 meters avstand 
avhengig av skogens høyde.

 Der det er lauvskog er det en mulighet til å tynne skogen til 3-4 meters avstand. Det 
legges vekt på at livskraftige trær (krone med halvparten av treets lengde) og bjørketrær 
med hvit rett stamme prioriteres satt igjen.

 Utkjøring av felt virke skal skje så skånsomt som mulig og helst ikke i teleløsning.
 Kostnader og utgifter ved stell av skog i friområder skal påhvile tiltakshaver og ikke 

grunneier.
 Ved tiltak i friområder skal alle berørte naboer være enig, dersom noen er uenig vil 

grunneier i samråd med skogmyndighet treffe en slutning.
 Lysløypa i eksisterende trasé utarbeides i dobbel bredde fra startområde til Svingstilla.

Under punkt VII ”vilkår og rekkefølge” kommer følgende punkt:
 Før start av arbeid i reguleringsområde skal avkjørsel fra fv.363 til Burfjord kirke 

stenges, samt senking av nivå på parkeringsplass utenfor kirka.
 Det tillates oppført inntil 5 boliger, samt institusjon i felte Stormo II. Før ytterligere 

utbygging skal gang- og sykkelveg mellom Stormo og Burfjord sentrum med tilhørende 
bru over Burfjordelven være bygget.

Saksopplysninger
Forslag til reguleringsplan for boligfelt/institusjon Stormo II ble lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn i perioden 08.03.10 – 16.04.10. saken ble sendt særskilt til berørte offentlige fagetater 
og naboer.

I høringen er fremkommet følgende innspill og merknader:

Troms Fylkeskommune, kulturetaten i brev av 15.03.2010
Under befaring i 2009ble det påvist en tjæremile. Vårt innspill om bevaring gjennom plan er 
ikke imøtekommet, da det her er planlagt parkeringsplass. Vi ber kommunen om å revurdere 
dette. Planområde er relativt stort og etter vår vurdering burde det være muligheter for 
bevaring gjennom plantilpassing. I kombinasjon med informasjonsskilt ville en del av 
kommunens og regionens kulturhistorie kunne bli formidlet i Burfjord sentrum.

For øvrig har vi ingen merknader.

Alta Kraftlag A/L brev av 23.03.2010
Alta kraftlag har ikke kapasitet i eksisterende lavspentnett til å forsyne det regulerte 
boligområdet med strøm. Dersom det er ønske om at boligområdet skal tilknyttes Alta kraftlags 
fordelingsnett, må det derfor settes opp ny transformatorkiosk inne på området, og vi ønsker at 
tomt for denne avsettes og tas med i reguleringsplanen. For å kunne oppnå maksimal utnyttelse 
av det nye forsyningsanlegget, ønsker vi at transformatorkiosken plasseres så sentralt som
mulig helst i området P1.
Når nye boligområder etableres og vi må bygge nytt lavspent fordelingsnett, ønsker vi primært å 
bygge dette med 400 V systemspenning (økt kapasitet og utnyttelse av nettet i forhold til 
tradisjonell 230 V systemspenning). Boligområdet/institusjon Stormo II egner seg godt til å 



bygges ut med 400 V systemspenning. Vi ønsker derfor at formuleringer tas inn i 
planbestemmelsene om at det vil bli 400 V strømforsyning i området.
Forsyningen til selve transformatorkiosken krever inn- og utgående 22 kV kabler, og det må 
klargjøres trase for disse kablene. Kabeltraseen vil sannsynligvis strekke seg noe utover 
reguleringsplanområdet, og avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot gjeldende planer 
må foreligge før kablene kan legges. Innenfor det aktuelle planområdet legges lavspentkabler 
frem til kabel fordelingsskap, og ut fra disse skapene legges stikkledninger frem til hver enkel 
bolig som ønsker tilknytning til Alta kraftlags fordelingsnett. Trase for lavspentkabler og 
plassering av fordelingsskap må være avklart før utbyggingen starter.
Vi ønsker å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter når det gjelder 
tilpasning av våre anlegg i den nye reguleringsplanen.
Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme, 
ønsker vi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring.
Dersom det er aktuelt med større utbygginger (utover boliger), ønsker vi at utbyggere skal være 
kjent med Alta kraftlags krav til utbygger før planlegging og bygging av ny virksomhet starter 
opp. Derfor ønsker vi at det tas inn i reguleringsbestemmelsene formulering om at utbyggere av 
større anlegg skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare behov for nettutbygging og 
utforming av eventuell nettløsning.
Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge det nye anlegget og 
angi hvor vi ønsker at utbyggere skal grave kabelgrøfter inn til boligene. Før selve arbeidet i 
boligområdet starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med utbygger.

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune i brev av 25.03.2010
Skogbrukssjefen har en kommentar Kap 5 LNFR område til friluftsformål.

Skog og trær i områder som planlegges regulert friområder.
All skog i Kvænangen er definert som vernskog gjennom skogbrukslovens § 12, dvs. skogen
tjener som vern mot bebyggelse, dyrket mark, hindrer erosjon, sandflukt og lignende.
Dette gjelder også skog og trær som er i regulerte områder for eksempel avsatt til friområder,
spesialområder og lignende.
Dette tilsier at det ikke er forskjell på skogens vernskogfunksjon i regulerte områder eller
LNFR-områder, og alle tiltak som kan påvirke vernskogfunksjonen skal behandles etter
skogbrukslovens § 12.

Skogbrukssjefen legger stor vekt på at folk skal trives i sitt nærmiljø. Skogen er ikke statisk, den 
vokser og utvikler seg også etter at områder blir bebygd.
Derfor opplever vi at enkelte ønsker den hogd bort på grunn sol og varme inn på tomta, mens
noen andre ønsker å la den stå på grunn av vindtrekk og innsyn på tomta.

Det skal være en mulighet til å tillate tiltak i friområdene eller andre skogbevokste arealer.
Det finnes muligheter til å bevare trær i stede for å felle de for eksempel ved stammekvisting
der både lys og sol slipper til samtidig som treet fortsatt fungerer som vern mot vær og vind.
Da all skog i Kvænangen kommune skal vurderes etter skogbrukslovens § 12 om vernskog
skal alle tiltak med skog i friområder meldes eller være i samråd med kommunens
skogbrukssjef.

Forslag til generelle bestemmelser i friområder spesialområder og lignende:
 Bar - og lauvskogarealene i friområder og spesialområder og lignende er allmennhetens 

areal, og skal brukes på en slik måte at de blir ivaretatt for framtida.
 Ved eventuelle tiltak i friområder, spesialområder og lignende skal kommunens 

skogmyndighet varsles. Tiltak skal ikke utøves i hekke- og yngletid (mai og juni).



 Ved hogsttiltak settes det vilkår om at alt virke skal fjernes ut av friområdet. denne 
hogsten/tynningen kan utføres av beboerne i området i samråd med kommunens 
skogbrukssjef.

 Der det er barskog (furu) er det en mulighet å tynne skogen til 3-4 meters avstand avhengig 
av skogens høyde.

 Der det er lauvskog er det en mulighet til å tynne skogen til 3-4 meters avstand. Det legges 
vekt på at livskraftige trær (krone med halvparten av treets lengde) og bjørketrær med hvit 
rett stamme prioriteres satt igjen.

 Utkjøring av felt virke skal skje så skånsomt som mulig og helst ikke i teleløsning.
 Kostnader og utgifter ved stell av skog i friområder skal påhvile tiltakshaver og ikke 

grunneier.
 Ved tiltak i friområder skal alle berørte naboer være enig, dersom noen er uenig vil 

grunneier i samråd med skogmyndighet treffe en slutning.

Skogbrukssjefen har ellers ingen merknader.

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark i brev av 25.03.2010
Områdestyret har ikke merknader til Reguleringsplan for boligområde/institusjon Stormo II gnr 
13 bnr 268 i Kvænangen kommune. Denne uttalelsen er gitt medhold av områdestyrets 
delegasjon sak 62/09.

Statens vegvesen i brev av 22.04.2010
Statens vegvesen viser til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for 
boligområde/institusjon Stormo II. Statens vegvesens sektoransvar i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplaner er å påse at planene legger til rette for vel fungerende 
trafikale løsninger.
Den aktuelle reguleringsplanen legger til rette for etablering av 18 eneboliger, samt institusjon 
for psykisk utviklingshemmede. Området som skal reguleres ligger i tilknytning til eksisterende 
boligfelt, skole-, idretts- og friområde. Det regulerte området vil ikke ha direkte atkomst til riks-
eller fylkesveg, men vil knyttes til fv. 363 via kommunalt vegnett. Planen er av et såpass omfang 
at den vil ha innvirkning på den trafikale situasjonen i området.

1. Frisiktsoner skal reguleres som eget formål, jf pb1 § 25 nr 6 Spesialområde frisiktsone. 
Dette må også gjøres for kryssene til fv. 363 (se punkt 2)

2. Avkjørsler og kryssløsninger 
I forbindelse med varsel om igangsatt planarbeid tok Statens vegvesen opp forholdet rundt 
krysset fv. 363 og kommunal veg "Stormovegen" ved Burfjord kapell. I reguleringsplanen er 
dette kommentert med at dette området ikke er en del av planområdet. Selv om atkomst til 
fylkesvegen ligger utenfor planens avgrensing skal det fremkomme av 
reguleringsbestemmelsene. Denne planen har innvirkning på trafikkforholdene rundt nevnte 
kryss. Den økte trafikken som gjennomføring av denne planen vil forårsake forsterker 
behovet for å gjøre noe med forholdene som ble beskrevet i våre kommentarer i forbindelse 
med planstarten. Statens vegvesen ønsker at de to atkomstene fra fv. 363 tegnes inn i 
reguleringsplanen med tilhørende frisiktsoner. Videre ønsker vi at det tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene at atkomst til Burfjord kapell fra fv. 363 stenges før det settes i 
gang bygging i det aktuelle området i reguleringsplanen.

3. Samleveger/ gang- og sykkelveger
Etter vårt syn tar forslaget til reguleringsplan lite hensyn til gang- og sykkeltrafikk.
Det er i dag en gang- og sykkelvegtrasé fra Stormovegen som munner ut ved fv. 363 like ved 
brua over Burfjordelva. Derfra og inn til Burfjord sentrum ferdes myke trafikanter på selve 
fylkesvegen 



I forslaget til reguleringsplan er det ikke lagt opp til noe akse for gående og syklende 
mellom den søndre delen av det foreslått regulerte området og Stormovegen med videre 
trasé langs gang- og sykkelveg til fv. 363. Dette vil sannsynligvis føre til at gående og 
syklende som skal inn til Burfjord sentrum fra den søndre del av det regulerte området vil 
følge kommunal veg til fylkesvegen og deretter langs denne. I forhold til trafikksikkerhet for 
denne trafikantgruppen ville det vært hensiktsmessig å separere disse fra biltrafikken. Dette 
gjøres ved å etablere gang- og sykkelveg trasé mellom søndre del av reguleringsområde og 
til Stormovegen.
Som nevnt munner eksisterende gang- og sykkelvegtrasé ut i fv. 363. Her er det en strekning 
på ca. 100 meter hvor gang- og sykkeltrafikken må ferdes på fylkesvegen før man kan dreie 
inn på kommunalt vegnett inn i Burfj ord sentrum. Statens vegvesen ønsker at det tas med i 
rekkefølgebestemmelsene at det skal etableres ny gang- og sykkelveg på denne strekningen 
før det settes i gang boligbygging i henhold til den nye reguleringsplanen. Dette vil 
inkludere ny bru over Burfjordelva.

4. Framkommelighet - dimensjonerende kjøremåte
Vei 1, 2 og 3 bør dimensjoneres for kjøretøytype L (lastebil inkludert brannbil med stige)1 
og kjøremåte B2. Når det gjelder snuplasser på veg 1 og 3 bør disse utformes i henhold til 
vegnormalen3.

Statens vegvesen varsler med dette innsigelse hvis de krav vi har fremsatt i punktene 1 — 4 ikke 
blir tatt til følge i den endelige reguleringsplanen.

Hvis Kvænangen kommune ser at det er problemer med å imøtekomme de krav vi stiller
henstilles kommunen til å ta opp eventuelle andre løsninger med Statens vegvesen. Eventuelle
spørsmål vedrørende våre krav kan stilles til Statens vegvesen ved saksbehandler.

Statens vegvesen i brev av 19.05.2010
Statens vegvesen viser til vår høringsuttalelse til reguleringsplan for Stormo II, samt e-post 
korrespondanse mellom Statens vegvesen og Kvænangen kommune i etterkant av denne
høringsuttalelsen.
Basert på nevnte e-postkorrespondanse ønsker Statens vegvesen å klargjøre følgende forhold:
Avkjørsler og kryssløsninger
Statens vegvesen frafaller kravet om at krysset mellom fv. 363 og kommunal veg "Stormovegen" 
tas med i reguleringsplanen. Det forutsettes da at de tiltak som Kvænangen kommune har 
beskrevet i forhold til å stenge avkjørsel fra kapell til fylkesveg, samt senking av nivå på 
parkeringsplass utenfor kapellet gjennomføres.
Tilsvarende frafalles kravet om å tegne inn frisiktsoner på begge kommunale veger inn i feltet 
fra  fv. 363.
Samleveger / gang- og sykkelveger
Kvænangen kommune har redegjort for eksisterende trafikkmønster til myke trafikanter innenfor 
Stormofeltet. På bakgrunn av dette frafalles kravet om å etablere gang- og sykkelveg mellom de 
to delene av feltet.
Når det gjelder gang- og sykkelveg med tilhørende bru over Burfjordelva endres dette kravet
til følgende tekst:
Det tillates oppfort inntil 5 boliger, samt institusjon i feltet Stormo II.  For ytterligere utbygging 
skal gang- og sykkelveg mellom Stormo og Burfjord sentrum med tilhørende bru over 
Burfjordelva være bygget.
Burfjord Idrettslag i brev av 15.04.2010
Det vises til brev av 26.02.2010 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan
Stormo II. Som det kommer fram av planens pkt 2.2.1 har idrettslaget i brev av 13.05.2009
forutsatt at endelige planer ikke vil berøre sentralidrettsanleggene, og at det også tas hensyn til
ny løypetrase ved Svingstilla.



Det registreres imidlertid at reguleringsplanen legger beslag på det arealet som er planlagt til 
ny
løypetrase ved Svingstilla. Det er videre kommentert i planforslaget at idrettslagets tinglyste 
avtale med grunneier er å anse som et privatrettslig forhold som eventuelt kan overstyres av 
vedtatt detaljreguleringsplan.
Idrettslaget tar dette til etterretning, men ønsker med dette brevet å tilkjennegjøre våre ønsker i 
forhold til planene slik at vi sammen kan oppnå en best mulig utnytting av nærområdene og
sentralidrettsanleggene.
Dobbel bredde på lysløypetraseen ved Svingstilla
Som en direkte kompensasjon for at idrettslaget frivillig velger å se bort fra den tinglyste
avtalen med grunneier ved Svingstil1a, ønsker en at utbygger klargjør til bruk en opparbeidet
løypetrase i dobbel bredde langs den eksisterende traseen langs elva ved Svingstilla. Dette for å
tilrettelegge for at løpere kan gå i begge retninger uten å kollidere.
Det kan se ut som at reguleringsplanen i noen grad har avsatt tilstrekkelig areal ti1 dette, men
idrettslaget ber allikevel om at dette spesielt tilrettelegges parallelt med utbyggingen slik at en 
ikke senere skal se at utbyggingen på noe vis har knepet inn på marginene for løypetrasen. Det 
er rime1ig å anta at det uansett vil bli en del graving i området for å tilrettelegge for vann, vei 
og kloakk slik at vårt ønske ikke vil medføre det store tilleggsarbeidet.
Grusing av lysløypetraseen
Samtidig ønsker idrettslaget at utbygger også dekker grusing av lysløypetraseen i 
anleggsområdet. Dette er nærmere bestemt hele traseen fra Svingstilla ned til startpunktet ved 
grusbanen ved skolen.
Idrettslaget vil gjennom lysløypeprosjektet stå for grusing av lysløypetraseen fra Svingstilla og
ca et par kilometer opp mot Halsen under Svanefjellet. En vil på denne måten kunne 
tilrettelegge for å benytte lysløypetraseen i langt større grad både sommer og vinter.
Plassering av snuplass ved enden av vei 3 ved Svingstilla
Videre kan det se ut som at den snuplassen som er planlagt i forbindelse med enden av den nye 
veien i boligfeltet ved Svingstilla kan komme i konflikt med løypetraseen. En tenker da spesielt i 
forbindelse med snørydding hvor det kan bli et scenario hvor snøen fra veien vil bli løftet ut i 
løypetraseen. Dette kan medføre store hindringer både for å preparere løypa, og for løpere som 
ønsker å gå i løypa. På denne bakgrunn ber en spesielt om at den planlagte snuplassen trekkes 
litt tilbake fra lysløypa og litt lenger inn i boligfeltet.
Deponering av tommer
Tidligere grunneier har gjennom avtale krav på tømmer som tas ut fra området ved utbygging.
Dette tømmeret har idrettslaget fått som gave fra Bjørn Kaasen til trevirke for å bygge garasje 
og lagerbygning ved sentralidrettsanlegget. En ber om at tømmeret deponeres på en dertil egnet 
plass slik at vi kan bestille nødvendig transport til et sagbruk.

Norges Vassdrags- og energidirektorat i brev av 09.04.2010
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir 
vurdert og innarbeidet i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
Planområdet ligger i kanten av et verna vassdrag, Storelva. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
for verna vassdrag må legges til grunn i planarbeidet. Retningslinjenes virkeområde omfatter 
hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern, samt et område på inntil 100 meters bredde på 
hver side av disse.
NVE anbefaler at kantsonen langs vassdraget inngår i planen og avsettes til bruk og vern av sjø 
og vassdrag, jf plan- og bygningsloven § 12-5 nr 6, og at det i bestemmelsene angis en sone 
langs vassdraget hvor det er forbudt å sette i verk bestemte bygge- og anleggstiltak, jf plan- og 
bygningsloven § 12-7 nr 2. Dette for å forhindre uønskede inngrep og sikre allmennheten fri 
ferdsel langs vassdraget. Da det er et verna vassdrag er det ekstra viktig å ivareta kantsonen til 
vassdraget.



Eventuelle inngrep og tiltak i vassdrag og kantsoner må beskrives nærmere, slik at NVE får 
grunnlag for å vurdere om tiltaket omfattes av vannressursloven.
Flom, erosjon og skred
Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser som kan medføre fare dersom det ikke tas hensyn 
til ved planlegging og utbygging, og bør inngå som tema i ROS-analysen. I dette tilfelle er det 
henvist at jordskred skal undersøkes nærmere i byggeprosessen. NVEs retningslinje nr. 1/2008 
Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag beskriver hvordan flom-, erosjons- og 
skredfare bør vurderes i planprosessen.
NVE kjenner ikke til at det har vart noen form for erosjon i det aktuelle området og området 
bærer preg av å være stabilt. Men elva er relativt stri og erosjon bør vurderes.
Området er ikke registrert som utsatt for skred i henhold til ( http://www.nve.no/no/Flom-og-
skred/ ). Det har tidligere forekommet skred ikke så langt fra aktuelle planområde.
For nye byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000 (j f. krav i TEK, 
§ 7-32).
Skredfaren må vurderes for alle nye byggeområder, selv om de ligger utenfor kjente faresoner.
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfaren er vurdert og tatt hensyn til. Eventuelle 
avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen.
Vi vil samtidig minne om at kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at 
faremomenter er vurdert og tatt hensyn til både ved utarbeidelse av arealplaner og ved 
vurdering av dele- og byggetillatelser. Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en 
naturbetinget fare, må kommunen sørge for å innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren 
før plan vedtas eller byggetillatelse gis. Vi vil minne om at dersom det oppstår skader som følge 
av en mangelfull planprosses, vil kommunen kunne få et økonomisk ansvar for skadene.

Norges Vassdrags- og energidirektorat i brev av 28.05.2010
Tirsdag 25. mai 2010 ble det gjennomført en befaring langs Storelva (Burfjordelva) langs 
området for ny reguleringsplan for Stormo II. I perioden 16-19.mai 2010 hadde det vært stor 
flom i hele regionen, også Burfjordelva. Vi ønsket å se om strekningen langs med Stormo II var 
utsatt for erosjon etter en slik hendelse.
Vedlagt følger også bilder tatt under befaringen og kart med bildeplassering.
Befaringen startet lengst nedstrøms i området. På denne strekningen var det tydelige spor etter
flommen, med "rusk og rask" ca 1 meter oppe i trærne langs med elva. Det var ingen spor etter
erosjon, se bilde 1 og 2. I den øvre delen, ved "Svingstilla", svinger elva nesten 90 grader mot 
høyre. Her var det tydelige spor etter høy vannstand og litt erosjon i torvlaget,se bilde 3, 4 og 5.
Slik jeg vurderer denne delen av elva vil det være tilrådelige å tillate utbygging slik forslaget til
reguleringsplan tilsier. Etter en relativ ekstrem flomhendelse er det ingen erosjonsskader inn i
skråningen ned mot elva. Skråningen er tett bevokst med trær og underskog, såfremt 
vegetasjonen tas vare på og det ikke gjøres inngrep i elvebredden vil risikoen for ødeleggende 
erosjon være svært lav.
Lengst nede, ved B3.nr 3 er det svært bratt ned mot elva. Heller ikke her var det erosjon i 
skråningen, men bolighus bør settes lengst bort fra kanten ned mot elva.
I byggeplanen bør det settes bestemmelser for bevaring av vegetasjon ned mot elva. Det kan 
heller ikke tillates at overflatevann føres fritt over kanten ned mot elva.
(Bildene legges med som vedlegg)

Kvænangens menighetsråd i brev av 20.04.2010
Viser ti1 deres høringsbrev av 26.02 hvor dere ber om uttalelse i forbindelse med
reguleringsplan for boligområde/institusjon Stormo II gnr. 13 bnr. 268 i Kvænangen.
Menighetsrådet diskuterte saken på møtet den 26.03 hvor det ble fattet følgende vedtak i
F- sak 19/10:
Vedtak:
Menighetsrådet har ingen innvending til høringsdokumentet i forbindelse med



reguleringsplan for Stormo II Burfjord.
Menighetsrådet godtar Statens vegvesens forslag om å stenge innkjøringen til Burfjord kirke fra 
fv. 363, og har innkjøring fra kommuna1 veg.

Dette ti1sier at menighetsrådet vil legge igjen dagen avkjøring mot fv. 363 i løpet av sommeren, 
slik at det vil være en avkjøring inn til Burfjord kirke fra kommunal veg.

Vurdering
I prosessen med planen så er alle innspill og merknader vurdert og kontrollert. Innspillene fra 
Statens vegvesen ble løst ved at man hadde en konstruktiv dialog.
Det samme kan også konkluderes etter møte og befaringen med NVE der representanten fra 
NVE fikk sett, rett etter ekstrem flommen i elva et det ikke var ereksjonsskader i skråningene 
ned mot elva. Det eneste de konkluderte med var at i byggeplanene bør det settes bestemmelser 
for bevaring av vegetasjon ned mot elva og at det ikke tillates at overflatevann føres fritt over 
kanten ned mot elva.
I brevet fra Burfjord Idrettslag så stiller de noen krav som jeg ikke kan ta stilling til, der får 
politikerne gjøre ett vedtak om de dekker kostnadene til grusing av lysløypetrase i 
anleggsområde. Når det gjelder snuplass ved vei 3 så flytter vi ikke snuplassen men finner en 
løsning med brøyteentreprenør om snølagring. 
Forslagene fra Skogbrukssjefen til generelle bestemmelser i friområder, spesialområder og 
lignende imøtekommes.
Alta Kraftlag AL sine innspill tas med i beskrivelsen og plassering av transformatorkiosk avtales 
med Kvænangen kommune i byggeperioden slik ønsket fra dem.
Så til slutt vil saksbehandler kommentere merknaden fra Troms Fylkeskommune, Kulturetaten 
der de ønsker at vi tar hensyn til påvist tjæremile. Vi har diskutert og funnet ut at hvis mulig, 
under anleggsperioden, finner ut at man kan komme forbi eller rundt tjæremila så skal vi ta 
hensyn til den.



Tromsø
21.12.2009

Kvænangen kommune

Detaljreguleringsplan for Stormo 2 
boligfelt, Burfjord

Fig 1 Bilde fra planområdet 



KVÆNANGEN KOMMUNE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMO 2, BOLIGFELT BURFJORD 2

BARLINDHAUG CONSULT AS 9863.30

Planbeskrivelse

Tittel: Detaljreguleringsplan for Stormo 2 boligfelt, Burfjord

Forfatter(e): Per-Olav Bye, arealplanlegger 

DAKer(e): Ann Ellen Karlsen

Oppdragsnr.: 9863

Oppdragsgiver(e): Kvænangen kommune

Rapportstatus: Forslag til detaljreguleringsplan 

Tilgjengelighet: Åpen

Oppdragsansvarlig: Per-Olav Bye 

Kvalitetssikrer(e): Tom Langeid, landskapsarkitekt

Antall sider: 25 sider pluss vedlegg

Filreferanse: E:\9863 STOR\Dokumenter\Avd-PU\2-Planforslag

Adresser: Barlindhaug Consult AS

Postadresse: 9291 Tromsø
Besøksadresse: Sjølundveien 2
Telefon: 77 62 26 00
Telefaks: 77 62 26 99
Epost: firmapost@barlindhaug.no

www.barlindhaug.no



KVÆNANGEN KOMMUNE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMO 2, BOLIGFELT BURFJORD 3

BARLINDHAUG CONSULT AS 9863.30

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING ..............................................................................................................5

1.1 Bakgrunn.....................................................................................................................6

1.2 Gjeldende regulering...................................................................................................6

2. PLANPROSESSEN ....................................................................................................7

2.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring ................................................................................7

2.2 Uttalelser og merknader..............................................................................................8

3. OVERORDNETE PLANER OG BESLUTNINGER....................................................11

3.1 Kommunale planer ....................................................................................................11

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET .......................................................................13

4.1 Beliggenhet ...............................................................................................................13

4.2 Landskap ..................................................................................................................13

4.3 Klima .........................................................................................................................14

4.4 Eiendomsforhold .......................................................................................................14

4.5 Trafikale forhold ........................................................................................................14

4.6 Teknisk infrastruktur..................................................................................................15

4.7 Forurensning .............................................................................................................16

5. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN ......................................................................17

5.1 Generelt ....................................................................................................................17

5.2 Arealbruksformål .......................................................................................................18

5.3 Bebyggelse og anlegg ..............................................................................................18

5.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ..............................................................19

5.5 Landbruks- natur- og friluftsformål ............................................................................19

5.6 Topografi / landskapstrekk ........................................................................................19

5.7 Klima .........................................................................................................................19

5.8 Utforming og estetikk ................................................................................................20

5.9 Grunnforhold .............................................................................................................20

5.10 Risiko og sårbarhet ...................................................................................................20

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ..............................................................20

6.1 Reg.plan – kommunedelplan ....................................................................................20

6.2 Kulturminner..............................................................................................................20



KVÆNANGEN KOMMUNE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMO 2, BOLIGFELT BURFJORD 4

BARLINDHAUG CONSULT AS 9863.30

6.3 Topografi / landskapstrekk ........................................................................................20

6.4 Klima .........................................................................................................................20

6.5 Grønne interesser .....................................................................................................21

6.6 Veg og trafikkforhold .................................................................................................21

6.7 Miljø...........................................................................................................................21

6.8 Offentlig kommunikasjon / kollektivdekning...............................................................21

6.9 Vann og avløp...........................................................................................................21

6.10 Energi........................................................................................................................22

6.11 Privat og offentlig servicetilbud .................................................................................22

6.12 Risiko og sårbarhet ...................................................................................................22

6.13 Telefoni og fiberoptikk...............................................................................................22

6.14 Juridiske / økonomiske konsekvenser for kommunen...............................................22

6.15 Opparbeidingsavtale .................................................................................................22

6.16 Utbyggingsavtale.......................................................................................................22

7. VEDLEGG.................................................................................................................22



KVÆNANGEN KOMMUNE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMO 2, BOLIGFELT BURFJORD 5

BARLINDHAUG CONSULT AS 9863.30

1. INNLEDNING 

Forslag til detaljreguleringsplan for Stormo i Burfjord omfatter et areal som er definert i 
tilbudsforespørsel fra Kvænangen kommune. 

Fig 2. Oversiktskart 

Fig. 3 Situasjonsjonskart, utstrekning av planområdet merket med stiplet linje.

Planområdet ligger på 
vestre side av E6 og 
Storelva. 

Planområdet 
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1.1 Bakgrunn 
Planområdet omfatter et areal som i kommuneplanen er avsatt til friområde ved Stormo og Burfjord 
syd boligområde.

Kommunen ønsker å utvide tilbudet til psykisk utviklingshemmede og har i forbindelse med 
investeringsbudsjettet vedtatt oppstart for nytt bygg.

Det er tre etablerte kommunale boligfelt i området der det fortsatt gjenstår noen tomter før disse 
er fullbygd, men kommunen ser allikevel behovet for å tilrettelegge for nye tomter.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal til boligformål og til instusjon (TPPU). 
Planområdet ligger inntil et idrettsanlegg, og vil omfatte skiløypetraseer i denne sammenheng.

1.2 Gjeldende regulering 

Fig 4 Reguleringsplan Burfjord syd (nordre del), (planen grenser inntil vestre side av Stormo 2).

Planområdet 
grenser inntil østre side 
av plan for Burfjord syd.  
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Reguleringsplan Burfjord syd, (scannet i to deler av kommunen), planen grenser inntil vestre side av 
Stormo 2. Planen er datert 24.04.92

2. PLANPROSESSEN 

Nedenfor gis en kort oppsummering av planprosessen.

2.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort av kommunen ved annonse i Finmark Dagblad og 
Nordlys 21.04.09. 

Fig. 5. Annonse m. varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om om igangsatt planarbeid dat. 16.04.09, ble sendt ut av kommunen til angjeldende 
parter. 

Brevet refereres: 

”Melding om oppstart av regulering Stormo ll

Kommunen ervervet i 2008 et areal på 60 mål i tilknytning til Stormo boligfelt i Burfjord. 
Området ligger fint til og vegetasjonen består av furuskog og for det meste lyngkledde områder. 

I forbindelse med investeringsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt oppstart for oppføring av nytt 
TTPU-bygg, da en ønsker å utvide botilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen.

Grunnlagsinvesteringer som gjøres her åpner muligheten for å tilrettelegge for boligtomter i det 
samme området.

Kommunen benevner området som ”Stormo ll” og igangsetter utarbeiding av reguleringsplan for 
nevnte område med vei, vann og avløp til TTPU og nye boligtomter. 

Det foreligger 3 alternativer for plassering, men så langt i planprosessen peker alternativ 1 seg ut 
som den mest hensiktsmessige plasseringen for et nytt TTPU bygg.

Område sør for sentralidrettsanlegget (alternativ 3) kan tenkes utbygd senere med 4-5 tomter. 
Plassering av disse må ses i sammenheng med eksisterende bruk av området, sentralidrettsanlegg 
mm.

Synspunkter eller andre forhold som kommunen bør kjenne til, bes sendt Kvænangen kommune,  
Teknisk/næringsavdeling” skriftlig innen 25.05.2009.”
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2.2 Uttalelser og merknader 
Under gis et sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar. 

Det er mottatt 6 innspill til varslet regulering. 

2.2.1 Burfjord IL
Brev datert 13.05.09.

Idrettslaget gir uttrykk for at det er redegjort for planarbeidet i møte 12.05.09 fra 
administrasjonen, og at en har registrert at idrettsanleggene ikke berøres. En forutsetter at 
endelige planer heller ikke vil berøre anleggene. 

Det ønskes at det tas hensyn til ny løypetrase ved Svingstilla, som en mener er en fornuftig 
løsning. Det forutsettes at kommunen tar hensyn til oppsetting av de siste lysstolpene som 
kommer innefor reguleringsområdet. 

Det er vedlagt leiekontrakt mellom BIL og grunneier.

Kommentar:

Planforslaget utarbeides i nær dialog med kommunen, og på en måte som gjør at det ikke 
skapes konflikt med idrettslagets interesser.

Eventuelle økonomiske avtaler mellom kommunen og idrettslaget er et forhold som ikke styres 
gjennom plan / bestemmelser.

Avtale mellom idrettslag og grunneier, er et privatrettslig forhold som eventuelt overstyres av 
vedtatt detaljreguleringsplan.

2.2.2 Reindriftsforvaltningen
Brev dat. 11.05.09.

Det opplyses at områdestyret har ikke merknad til oppstart av planarbeidet.

2.2.3 Fylkesmannen i Troms 
Brev dat. 20.05.09.

Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas både med hensyn til 
eksisterende og planlagte utbygginger. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det eksisterer en selvstendig undersøkelsesplikt med 
hensyn til farlige forhold ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser. Er 
det grunn til å tro at området er utsatt for naturbasert eller menneskeskapt fare, må det innhentes 
tilstrekkelig fagkyndig uttalelse før utbygging vedtas. Kommunen kan pålegge en utbygger 
undersøkelsesplikt, samt kostnader med dette.

I forbindelse med igangsetting av påpeker fylkesmannen at risikoområder må utredes. Dersom det 
oppstår skader som kunne vært unngått gjennom en god planprosess, vil kommunen kunne få et 
økonomisk erstatningsansvar.

Ytterligere merknader kan bli gitt i forbindelse med videre planarbeid.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

Kommunen har i e-post dat 28.09.09 bekreftet at en verken har mistanke om el. kjenner til at 
det er forurensning i området.
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Fra kommunen påpekes det videre at det ikke skulle være nødvendig å gjennomføre en 
geoteknisk vurdering / undersøkelse, men at dette må gjennomføres mht. dokumentasjon etter 
gjeldende regelverk i pbl.

Fra kommunen bekreftes det at det ikke skal tillates bebyggelse nærmere høyspentlinje enn det 
regelverket / forskrift fra Statens strålevern krever.

Fra kommmunen kjenner en ikke til at naboskapet til Storelva medfører spesielle restriksjoner 
mht flom / utrasning. Kommunen vil sende forslag til plan til NVE når den legges ut til offentlig 
ettersyn.

Bestemmelse vedr. universell utforming er tatt hensyn til i forslag til plan.

Fylkesmannens ROS-skjema fylles ut, det forutsettes at grunnforhold undersøkt før 
byggetillatelse gi, og at evt. restriksjoner mht. flom / ras er avklaret med NVE. .

(Forslaget til plan utløser ikke behov for konsekvensutredning el. utarbeiding av planprogram 
etter kap. III.)

2.2.4 Statens vegvesen
Brev dat. 25.05.09.

Ut fra foreløpig skisse ser det ut til at området vil ha atkomst via det eksisterende feltet Stormo til 
kryss mellom kommunal veg og fv. 363. Dette bidrar til å skape et differensiert vegnett hvor 
atkomstene til boligområdene kanaliseres via samleveger til en atkomst til fylkesvegen.

Burfjord kapell ligger ved dette krysset og har atkomst både til den kommunale vegen og til fv. 
863. SVV har tidligere påpekt at kommunen bør vurdere å fjerne atkomsten fra fv. 363 til 
kapellet for å gjøre krysset mellom kommunal veg og fv. 363 tryggere. 

Kommunen bør i sin planlegging ta høyde for et framtidig behov for kollektivtransport og legge 
til rette for dette i en ny reguleringsplan.

Reguleringsplanen bør ta hensyn til myke trafikkanter ved å legge til rette for g/s veger, ikke bare 
i planområdet men også langs mye brukte traseer mellom reguleringsområdet og Burfjord 
sentrum. 

Kommentar: 

Planområdet er begrenset, det knyttes til og må forholde seg til eksisterende boligområde. 
Atkomstvegene i planen forutsetter 30 km fartsgrense, som gjør at kommunen ikke ser behovet 
for å planlegge fortau i tilknytning til disse. Planen har ikke et omfang som gjør det mulig å 
styre overordnet infrastruktur. 

Vedr. atkomst til kirken er dette et forhold som ikke inngår i planområdet og dermed heller ikke 
kan reguleres i denne planen. 

Tilrettelegging for kollektivtransport må gjøres i tilliggende områder, som gir rimelig
gangavstand fra angjeldende område. Det synes ikke være behov for kollektivtransport internt i 
planområdet. 

2.2.5 Sametinget 
Brev dat. 28.07.09.

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i området 
som reguleringen omfatter. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller 
andre gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
sametinget.
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Ved befaring ble det konstatert at to automatisk fredete kulturminner ser ut til å være ødelagt, det 
dreier seg om id nr. 7744 og 7745 fra den nasjonal kulturminnedatabasen Askeladden. Det bes 
om at kommunen redegjør for når og hvordan dette har skjedd.  

Kommentar: 

Anmerkete kulturminner, nr. 7744 og 7745 ligger ikke innenfor planområdet. Kommunens 
redegjørelse til Sametinget i forhold til disse må gjøres uavhengig av planbehandlinga.

2.2.6 Kulturetaten Troms fylkeskommune
Brev dat. 16.10.09.

Kulturetaten har nå vært på befaring i det aktuelle området, det ble ikke registrert automatisk 
freda kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det ble funnet ei tjæremile i området. 
Denne er ikke automatisk fredet, men en håper at kommunen vil sette av dette området på en slik 
måte at den blir bevart. Tjæremila er spor etter kvænsk tjæreproduksjon. Denne startet på 1700 

tallet og holdt fram 
til tiden før 2 
verdenskrig.

De nye bygningene 
må tilpasses den 
tradisjonelle 
bebyggelse på stedet 
når det gjelder 
materialbruk, 
takvinkler, 
fargesetting o.l. Det 
må også tas hensyn 
til kulturlandskapet 
ved plassering av 
nye bygninger i 
terrenget.

Fig. 6 Tjæremile sett i sammenheng med plan.

Kommentar 

Slik tjæremila er registret ligger den i det arealet som er avsatt til parkering. (Se understående 
kart.) Kommunen ønsker å prioritere bruken av tomta til parkering, som sees i sammenheng 
med arealet for TPPU. 

Tjæremile 
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3. OVERORDNETE PLANER OG BESLUTNINGER

3.1 Kommunale planer

3.1.1 Kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune

Fig. 7 Utsnitt fra kommuneplanen, vedtatt 18.10.95,

Fig8 Kommunedelplan Burfjord

Planområdet 
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Planområdet er i kommunedelplanen avsatt til avsatt til framtidig friområde samt sone for 
byggeforbud langs elva 

3.1.2 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning
Kommunen har ved varsling av oppstart av planarbeid vurdert at planen ikke utløser 
konsekvensutredningsplikt.

Selv om detaljreguleringsplanen i utgangspunktet vil kunne fanges opp av §2 pkt f), legges til 
grunn at ingen av punktene i Vedlegg I er aktuelle i denne saken. Dvs at planen ikke kommer 
under forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.

Når det gjelder hvorvidt planen fanges opp av forskriftens §3 ”Planer og tiltak som skal vurderes 
etter forskriftens §4”, vurderes punktene a) ”er lokalisert el. kommer i konflikt med områder med 
særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet 
…”, b) ”er lokalisert eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder…”, og d) 
”kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser …”, som aktuelle. 

Planen synes i utgangspunktet å kunne falle under kriteriene i §4, pkt. c: ”er lokalisert i større 
naturområder som er særlig viktig for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i  
viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbygningsformål eller i overordnete 
grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i 
konflikt med friluftsinteresser,”

Selv om forslaget til plan berører i kdp avsatt byggeforbudssone langs vassdraget, vurderes ikke 
planen å være i konflikt med friluftsinteresser. I det vesentlige reguleres dette arealet til 
friluftsformål og skiløype i forslaget til reguleringsplan. Dvs at byggeforbudssonen langs elva i 
hovedsak opprettholdes, jfr. fig 9, der planforslaget sammenholdes med kommunedelplanen. 
Kommunen vurderer det slik at planen ikke utløser videre behandling etter forskriften. 

Fig 9 kdp sett i sammenheng med disponering av areal i forslag til reg.plan 

Kdp-Byggeforb. 
langs vassdrag

Kdp-Friomr.

Reg.plan: 
lnf-område 

Reg. plan: 
skiløype 

Reg.plan: 
byggeområde 

Reg.plan: veg
Kdp-Friomr.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1 Beliggenhet
Burfjord ligger i Kvænangen kommune ca. en  mil vest for fylkesgrensen mot Finnmark. 

Her bor ca 450 personer, og 
det meste av bebyggelsen 
fordeler seg rundt fjorden fra 
Sagelva i øst og til Omsnes i 
vest. Her er det 3 etablerte 
kommunale boligfelt i tillegg 
til spredt enkeltbebyggelse.
Vegetasjonen i planområdet 
består for det meste av 
furuskog og lyngdekket mark.

Fig 10 planavgrensning 

4.2 Landskap

Fig 11, ortofoto av planområde

Kartreferanse: Skole

Kartreferanse: Skole
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Fig 12 Foto fra planområdet

Landskapet i nærområdet preges av Skogkledde åser mot fjorden. Vegetasjonen her 
består for det meste av furuskog og lyngdekket mark.

4.3 Klima
Burfjord er avskjermet og ligger i grensesone av et mer stabilt innlandsklima enn det typiske 
nordnorske kystklima. Om vinteren er det som regel moderate mengder med snø. 

4.4 Eiendomsforhold
Adresseliste over berørte grunneiere, naboer og høringsinnstanser følger som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

4.5 Trafikale forhold

4.5.1 Vegsystem
E6 passerer planområdet i 
en avstand av ca. 150 m 
fra boligområdets østre 
avgrensning, med 
Burfjordelva mellom 
boligområdet og 
europavegen. 

I nasjonal vegdatabank 
framkommer det at 
fylkesveg 363 har en 
årsdøgntrafikk på 350 
biler pr. døgn, Ev 6 har 
en årsdøgntrafikk på 900 
biler pr. døgn.

Fig.13 Nasjonal vegdatabank, trafikk[

Skole 
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4.5.2 Parkering
Det er etablert p-plasser i tilknytning til skole og idrettsanlegg (utenfor planområdet). 

4.5.3 Fortau el. gang- og sykkelveg
Det er ikke etablert fortau i eller i tilknytning til i planområdet. 

4.6 Teknisk infrastruktur

4.6.1 Vann og avløp
Eksisterende vannledningsnett i Burfjord. 

Fig 14 Oversiktskart vannforsyning (fra kommunen).

Fig 15 Eksisterende avløpsnett i tilgrensende område.
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4.6.2 El kabler 

Fig 16 El kabler og el. linjer i og ved planområdet

Høyspentkabler har fargen magenta, lavspentkabler har fargen rød, lavspentlinjer har fargene 
mørk grønn og blå, høyspentlinjer har fargene lys grønn og rød.

4.6.3 Telekabler 

Fig 17 telekabler i nærområdet (Telenor). Grønn linje : telefon i
jordtrase, mørk blå linje: telefon i rørtrase. 

4.7 Forurensning 
Kommunen opplyser at en ikke er kjent med at det er forurensning i området.
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5. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Generelt
Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal til boligformål og til institusjon (TPPU). 
Planområdet ligger inntil et idrettsanlegg, og vil omfatte skiløypetraseer i denne sammenheng.

I planen er det avsatt 18 eneboligtomter og tomt for institusjon, TTPU. Det avsettes areal til skiløype, 
og korridor langs elva til friluftsformål. 

Fig.18 Utsnitt av forslag til reguleringsplan dat. 25.11.09.
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Fig 19 Tegnforklaring plankart

5.2 Arealbruksformål
Byggeområde Bolig 

26,6 daa
Institusjon
11,6 daa

Skiløype 9,0 daa
Lekeplasser  1,7 daa,
Friluftsformål 18,6
Parkering 1,9 daa
Offentlig 
trafikkområde 

7 daa

Totalt areal 76,4 daa.
Fig 20

5.3 Bebyggelse og anlegg 

5.3.1 Boliger
Det planlegges eneboligbebyggelse i boligområdet. 

Det tillates 300 m2 BRA pr. bolig, med sokkeletasje, hovedetasje og loft, med maks gesimshøyde 
7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. BYA settes til 15%.

5.3.2 Institusjon, TTPU
Det tillates 2000 m2 BRA eksklusiv parkering, maks gesimshøyde 8,0m over gjennomsnittlig 
planert terreng. BYA settes til 20 %. Detaljert prosjekt framlegges i rammesøknad som skal 
godkjennes av kommunen.
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5.3.3 Lekeplasser 
Det er to lekeplasser i området for de omkringliggende boliger. L2 skal tilhøre boligfeltene B1, 
B2 , B3 og B4, L1 skal tilhøre boligfeltene B5 og B6, dvs at lekeplassene knyttes til alle 
boligenhetene i de respektive delområdene gjennom en ideell andel. Det skal utarbeides planer for 
lekeplassene i henhold til kommunens gjeldende retningslinjer som skal være godkjent av 
kommunen før opparbeiding igangsettes.

5.3.4 Skiløype
Område S er avsatt til skiløypetrase. 

Terrengets beskaffenhet skal utnyttes slik det er, etablering av skjæringer og fyllinger er ikke 
tillatt. Vegetasjon kan fjernes og mindre ujevnheter kan rettes ut på en skånsom og naturvennlig 
måte som medfører minst mulig terrenginngrep. Konkret plan for bearbeiding av skiløypa, med 
angivelse av hvilke trær som skal felles, skal godkjennes av kommunen før tiltak iverksettes.

Ved bar mark skal skiløypa kunne benyttes til tursti. Tursti kan etableres i 1,5 meters bredde med 
dekke av grus direkte på fiberduk.

5.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.4.1 Offentlig samferdselsanlegg
Trafikkområdene skal opparbeides som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk standard 
og i samsvar med tekniske planer godkjent av kommunen.
Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsås eller behandles på annen tiltalende måte.
Fylling/skjæring ut i annet reguleringsformål tillates der dette er nødvendig. Skråninger som 
oppstår ved slike fyllinger/skjæringer skal tilsås eller steinsettes på en tiltalende måte. 
Det skal settes opp vegrekkverk der vegen går langs elveskråning. 

Frisiktsone er lagt inn på plankartet i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 017.

5.4.2 Privat parkering
Område P1 er avsatt til felles privat parkering for TTPU senteret, dette betjener i utgangspunktet 
institusjonens behov for parkering. 

I alle felles private trafikkarealer skal det være tillatt å legge og vedlikeholde vann- og 
avløpsledninger samt el- og telekabler. 

5.5 Landbruks- natur- og friluftsformål

5.5.1 Friluftsformål
Områdene kan brukes til friluftsaktivitet. Det tillates deponert snø i områdene. Det er ikke tillatt 
med bygge- eller anleggstiltak. 

5.6 Topografi / landskapstrekk 
Det vises til pkt 4.2. 

5.7 Klima
Det er stilles ikke spesielle krav til skjerming mot kuldegrader eller vind.
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5.8 Utforming og estetikk
Reguleringsplanen vektlegger estetiske hensyn gjennom bestemmelser og plankart.

5.9 Grunnforhold
Før det gis byggetillatelse til nye bygg må det foreligge en faglig vurdering / grunnundersøkelse 
som avklarer grunnforholdene, og behovet for eventuelle tiltak. Kommunen vil innhente slik 
vurdering, iht. reguleringsbestemmelsene.

5.10 Risiko og sårbarhet 
Iflg. vedlagt ROS skjema og bestemmelser skal følgende forhold avklares før byggetillatelse kan 
gis: ev. forurensning av byggegrunn, grunnundersøkelse, radonstråling, flomfare og 
elektromagnetisk stråling. Kommunen vil innhente slik vurdering, iht. reguleringsbestemmelsene.

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1 Reg.plan – kommunedelplan 
Se fig 9 reg. plan sett i sammenheng med kommunedelplan

Regulert lnf område ligger i areal avsatt til forbud mot byggevirksomhet langs vassdrag. Lnf 
området innehar også byggeforbud. 

6.2 Kulturminner
Det vises til pkt. 2.2.6 vedr. kulturminne i planområdet, dette er ikke automatisk fredet. 
Kommune vil prøve å ivareta det i regulert parkeringsareal. 

6.3 Topografi / landskapstrekk 
Realisering av planen vil ikke endre hovedtrekkene i landskapet. 

6.4 Klima
Planlagt bebyggelse antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet. 
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Fig 21  reg.plan, ortofoto, Norsk vegdatatbase m. fartsgrenser på veger

6.5 Grønne interesser 
Skiløype forutsettes bearbeidet i samsvar med godkjent plan for opparbeiding. 

6.6 Veg og trafikkforhold
Planforslaget forutsetter 30 km fartsgrense i kjørevegene, som i eksisterende boligområde

6.7 Miljø
Reguleringsplanen gir ikke spesielle miljømessige utfordringer. 

6.8 Offentlig kommunikasjon / kollektivdekning 
Planen utløser ikke nye behov i denne sammenheng.

6.9 Vann og avløp
Det skal planlegges nytt V-A system for å betjene området. 
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6.10 Energi 
Ev. konflikt med høyspentanlegg må vurderes på bakgrunn av krav i reguleringsbestemmelsene. 

6.11 Privat og offentlig servicetilbud
Tiltaket utløser ikke nye behov. 

6.12 Risiko og sårbarhet 
Beskrevet under pkt. 5.10.

6.13 Telefoni og fiberoptikk
Kabler i konflikt med planlagt bebyggelse forutsettes flyttet.

6.14 Juridiske / økonomiske konsekvenser for kommunen
Økonomisk konsekvens for kommunen er at en får nye aktører som betaler avgift for tilknytning 
til offentlig VA - anlegg. 

6.15 Opparbeidingsavtale
I hvilken grad kommunen vil kreve inngåelse av opparbeidingsavtale for VVA anlegg vil være et 
forhold kommunen må vurdere ved behandling av byggesøknader. 

Reguleringsbestemmelsene åpner for et slikt krav. 

6.16 Utbyggingsavtale 
Kommunen har ikke tatt stilling til behovet for utbyggingsavtale. 

7. VEDLEGG

1. Bestemmelser til reguleringsplanen dat. 03.12.09. 

2. Plankart i målestokk 1:1000, datert 03.12.09

3. ROS-analyse datert 25.11.09. 



1

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
STORMO 2, BOLIGFELT, BURFJORD

Dato: 03.12.09

Dato for siste revisjon:

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: *

I
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

II
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål:

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1)

 Boligbebyggelse - (B1, B2, B3, B4, B5 og B6)

 Institusjon (I1)

 Lekeplasser (L1, L2)

 Skiløype (S)

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2)

 Kjøreveg 

 Parkering (P)

 Pumpestasjon

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT, SAMLET 
ELLER HVER FOR SEG (PBL § 12-5, nr 5)

 Friluftsformål (F1, F2)



V

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av
arealer og bygninger innenfor planområdet:

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1 Fellesbestemmelser for byggeområdene 
a) Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til omgivelsene gis en harmonisk utforming, 

materialvalg og fargesetting. Avskjerming skal være tilpasset bebyggelsen som helhet.

b) Kommunen skal sørge for at nødvendige undersøkelser av om byggegrunnen er forurenset 
utføres og legges til grunn for godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av 
byggetillatelse.

c) Kommunen skal sørge for at nødvendige grunnundersøkelser utføres og legges til grunn for 
godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av byggetillatelse.

d) Kommunen skal sørge for at kartlegging av evt. radonstråling utføres og legges til grunn for 
godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av byggetillatelse.

e) Kommunen skal sørge for at nødvendige undersøkelser av evt. flomfare utføres og legges til 
grunn for godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av byggetillatelse. 

f) Kommunen skal sørge for at netteier el. annen faglig kompetent aktør gjør nødvendige 
undersøkelser / måling av elektromagnetisk stråling, og at nivået dokumenteres i forhold krav 
fra Statens strålevern, før godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av 
byggetillatelse.

1.2 Boliger

a) Boligfeltene B1, B2, B3, B4, B5 og B6 er avsatt til boligformål m/tilhørende anlegg.

b) Tillatt utnyttelse, BRA for hver tomt er 300 m2. Tillat BYA er 15%. Parkering er ikke 
medregnet i BRA. Arealer helt eller delvis under terreng medregnes ikke. Målbare plan som har 
himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i 
bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m 
over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal.

c) Boligene tillates oppført i inntil 3 etasjer (sokkeletasje, hovedetasje og loft), gesimshøyden skal 
være maks 7,5 m og mønehøyden maks 12,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

d) Boligene skal føres opp med saltak. Takvinkelen skal være mellom 22 og 36 grader.

e) Garasje/carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen med bolighuset. 
Garasje/ carport vinkelrett på boligvegen skal ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra regulert 
offentlig veg. Takvinkelen skal være mellom 22 og 36 grader. Garasje/carport parallelt med 
boligvegen skal ikke plasseres nærmere enn 2 meter fra regulert trafikkareal. 

f) Garasje skal ikke plasseres nærmere enn 1,0 m fra nabogrense.

g) Frittliggende garasje/ carport skal ikke være over 1 normaletasje. Det skal avsettes plass til 
garasje/parkering på egen tomt.

h) Avkjørsel til den enkelte tomt skal utføres med fall i minst 1 meters lengde fra asfaltert vegkant. 
Inne på tomten skal avkjørselen ikke ha større stigning enn 1:7.

i) Bygninger og beplantning skal utformes med sikte på å oppnå gode solforhold og minst mulig 
vind og snødrift for boligenes uteoppholdsareal. 



j) Boligene skal innenfor hvert felt utformes slik at bygningsmassen fremstår som helhetlig, og 
med felles trekk i volum og eksteriør. Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til terrenget og 
omgivelsene gis en harmonisk utforming og materialbruk. Feltene B1, B2, B3 og B4 og 
felteneB5 og B6 s kal innbyrdes ha samme arkitektoniske uttrykk. 

1.3 Institusjon 

a) Området er avsatt til institusjon, TTPU. 

b) Tillatt BRA er 2000 m2, ikke medregnet parkeringsareal. Tillatt BYA er 20 %.

c) Bebyggelsen tillates oppført med gesimshøyde maks 8,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

d) Detaljert prosjekt framlegges i rammesøknad som skal godkjennes av kommunen. 

1.4 Felles privat lekeplass 

a) Områdene L1 og L2 er avsatt til nærlekeplass for de omkringliggende boliger.

b) L2 skal tilhøre boligfeltene B1, B2 , B3 og B4, L1 skal tilhøre boligfeltene B5 og B6, dvs at alle 
lekeplassene knyttes til alle boligenhetene gjennom en ideell andel.

c) I den grad det er forenlig med videre tilrettelegging, skal eksisterende vegetasjon bevares. Evt. 
inngrep skal skje på en skånsom og naturvennlig måte som medfører minst mulig 
terrenginngrep. Ved behov suppleres eksisterende vegetasjon gjennom tilplanting av trær og 
busker etter tilrettelegging.

d) Det skal utarbeides planer for lekeplassene. Planene skal utarbeides i henhold til kommunens 
gjeldende retningslinjer og være godkjent av kommunen før opparbeiding igangsettes.

1.5 Skiløype

a) Område S er avsatt til skiløypetrase. 

b) Terrengets beskaffenhet skal utnyttes slik det er, etablering av skjæringer og fyllinger er ikke 
tillatt. Vegetasjon kan fjernes og mindre ujevnheter kan rettes ut på en skånsom og naturvennlig 
måte som medfører minst mulig terrenginngrep. 

c) Konkret plan for bearbeiding av skiløypa, med angivelse av hvilke trær som skal felles, skal 
godkjennes av kommunen før tiltak iverksettes.

d) Ved bar mark skal skiløypa kunne benyttes til tursti. Tursti kan etableres i 1,5 meters bredde 
med dekke av grus direkte på fiberduk.

e)

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1 Offentlig samferdselsanlegg

a) Trafikkområdene skal opparbeides som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk standard 
og i samsvar med tekniske planer godkjent av kommunen. Vegene er planlagt ut fra fartsgrense 
30 km/t.

b) I alle offentlige trafikkområder skal det være tillatt å legge og vedlikeholde kommunaltekniske 
anlegg og annen infrastruktur

c) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsås eller behandles på annen tiltalende måte.

d) Fylling/skjæring ut i annet reguleringsformål tillates der dette er nødvendig. Skråninger som 
oppstår ved slike fyllinger/skjæringer skal tilsås eller steinsettes på en tiltalende måte. 

e) Det skal settes opp vegrekkverk der vegen ligger langs elveskråning. 



2.2 Privat parkering 

a) Område P1 er avsatt til felles privat parkering for TTPU senteret. 

b) I alle felles private trafikkarealer skal det være tillatt å legge og vedlikeholde vann- og 
avløpsledninger samt el- og telekabler. 

2.3 Pumpestasjon

a) Område avsatt til pumpestasjon for avløpsvann. 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT, SAMLET 
ELLER HVER FOR SEG (Pbl § 12-5, nr 5)

5.1 Friluftsformål (F1, F2)
a) Områdene kan brukes til friluftsaktivitet. 

b) Det tillates deponert snø i områdene.

c) Det er ikke tillatt med bygge- el. anleggstiltak i områdene. 

VI

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser:

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 
kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. 

b) Alle bygg og anlegg skal utformes slik at hensynet til funksjonshemmede blir ivaretatt etter 
prinsipper om best mulig tilgjengelighet for alle.
Når det gjelder utomhusareal vises det til temaveileder ”Bygg for alle”, når det gjelder 
tilrettelegging innendørs vises det til krav til byggverk i teknisk forskrift.

c) Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven (samt tilhørende 
Teknisk forskrift) og kommunens vedtekter til denne.

d) Etter at denne reguleringsplanen er godkjent eller stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige 
avtaler som er i strid med planen.

e) Gjeldende grenseverdier skal oppfylles, både i forhold til innendørs- og utvendig støy. 
Støynivå på uteoppholdsareal ved boliger, lekeareal, uterom og private uteplasser, skal ikke 
overstige Lden = 55 dB. 
Ny bebyggelse skal sikres mot støy i samsvar med teknisk forskrift, slik at grenseverdiene ikke 
overstiger verdiene satt i NS 8175, klasse C.

VII
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 

a) Boligfeltene skal kunne utbygges etappevis, og både fellesområder og offentlige veganlegg 
samt kommunaltekniske anlegg og annen infrastruktur innenfor den enkelte utbyggingsetappe 
skal stå ferdig senest når boligene i det opparbeidede område tas i bruk. 
Opparbeidelsen skal skje samtidig.

b) Kommunen kan kreve opparbeidingsavtale for bygging av offentlige VVA - anlegg.





Detaljreguleringsplan for Stormo 2, boligfelt Burfjord 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
 

Naturbasert sårbarhet  Kontroll Dato Sign
. 

a) Er det i planområdet fare mht. snøskred?  
(www.skrednett.no) 

IA 25.11.09 pob 

b) Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskredd? 
(www.skrednett.no) 

UN 03.12.09 pob 

c) Er det i planområdet fare mht. jordskred? 
(www.skrednett.no) 

UN 03.12.09 pob 

d) Er det i planområdet fare mht. flom? 
(http://www.nve.no/) 

UN 03.12.09 pob

e) Er det i planområdet fare mht. radon? 
(http://radon.nrpa.no/) 

UN 03.12.09 pob

f) Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? 
(lokale fenomener) 

IA 03.12.09 pob

 

Virksomhetsbasert sårbarhet      

a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt 
fra kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/) 

UN 03.12.09 pob

b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, 
etc.) i forbindelse med nærhet til 
veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplasser?  

IA 03.12.09 pob

c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - 
brann/eksplosjon, virksomheter hvor 
kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan 
forekomme, lagringsplasser (industrianlegg, 
havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer 
lagres? 

IA 03.12.09 pob

 
Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:   
 

• OK= sjekket og i orden. 
• UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
• IA= ikke aktuell i denne saken 
• SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 



 
Kommentar til sjekklista  
 
Naturbasert sårbarhet 
 

 
b og c ) Iht reguleringsbestemmelsene skal det gjøres en tilstrekkelig vurdering / 
undersøkelse av grunnforholdene før byggetillatelse gis. 
 
d ) kommunen opplyser at en ikke kjenner til at det er flomfare forbundet til Storelva. 
Kommunen vil sende planen til NVE ved offentlig ettersyn.   
 
e) Eventuell forekomst av radon må avklares før byggetillatelse gis, slik at nødvendige 
tiltak kan planlegges. 

 
Virksomhetsbasert sårbarhet   
 

a) Høyspentledning  
Det framkommer av kart fra netteier at det går høyspentlinje i luftspenn inntil planområdet 
og høyspentkabel igjennom planområdet. 
I ”Forskrift for El-anlegg. Forsyningsanlegg 1995” framkommer avstandsregler. 
Kraftleverandør kan utføre måling av elektromagnetisk felt nær kraftlinjer, dette kan være 
et hensiktsmessig tiltak i forhold til utrygghet ved naboskap til kraftlinjer. 
Fra Statens strålevern uttales det at elektromagnetisk felt må beregnes ut fra 
strømmengden som går gjennom ledningsnettet.  
 

 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/3043 -2

Arkiv: 1943/35/62

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 14.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/32 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Myreng hytteområde.

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Myreng hytteområde.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde avslås 
søknaden til Svein Tømmerbukt om utslippstillatelse og innlegging av vann for eiendom gnr 35 
bnr 62. 

Saksopplysninger
Tømmerbukt søker om utslipstillatelse og innlegging av vann i hytte på gnr 35 bnr 62 i denne 
forbindelse må det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for 
område.

I reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde under § 4 
Fellesbestemmelser står det blant annet sitat:

Privet: Det skal benyttes bio-do eller andre miljøvennlige løsninger som ikke krever 
utslipstillatelse.

Vann kan føres frem til hyttene. Sitat slutt.

Under beskrivelse av reguleringsplanen punkt 1.3 Står det blant annet sitat:
Vannforsyning
Det vil i utgangspunktet ikke føres vann frem til tomtene. Det kan derimot være en løsning med 
vannboring og tappepunkt i feltet, om det er ønske fra femtidige hytteeiere. Det kan anlegges 
utslagsvask for spillvann hvor avløpet spres i spredegrøfter anlagt for hvert enkelt hytte. 



Grøftene må legges slik at de ikke blir til sjenanse for naboeiendommer. Alternativet der 
terrenget ikke gjør spredegrøfter til et reelt alternativ, er at hyttene har minirenseanlegg for 
gråvann.

Privet.
Det ønskes legges opp til privatløsninger som ikke krever utslipp. Det er i dag mange
miljøvennlige og funksjonelle løsninger på Bio-do og lignende på markede. Dette er gode 
løsninger som ikke krever en dyr opparbeiding av feltet, og som også reduserer naturinngrep i 
område. Sitat slutt. 

Tømmerbukt opplyser om at han skal borre etter vann, dette vannhullet vil ligge ca 50-60 meter 
fra spredegrøftene.

Vurdering
Dersom en tillater utslipp til en eiendom innenfor reguleringsområde vil dette sette presidens for 
lignende saker i feltet for fremtiden. Ihht forurensningsloven skal det minimum være 100 meter 
fra vannkilde til septikktank/spredegrøfter. Uavhengig av om vannhullet hadde vært 100 meter 
fra septikktak/sprdegrøft vil ikke kommunen kunne tillate enkeltutslipp fra hytter i feltet.

Kommunen vil vurdere utslipp dersom det blir utarbeidet en felles plan for hele feltet med 
utslipp til sjø.

Kommunen henstiller derfor til søker om å lage en samlet utslipsplan for hele feltet ”Myreng 
hytteområde.  



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/3047 -1

Arkiv: 040

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 14.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/33 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Kvænangen kommunestyre

Årsmelding 2009

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Årsmelding 2009 fra Kvænangen kommune legges fram i møtet.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/3050 -1

Arkiv: 503

Saksbehandler:  Rolf Hjellnes

Dato:                 14.06.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/34 Kvænangen Formannskap 18.06.2010

Trekk feriepenger fra 1989

Henvisning til lovverk:
Ferieloven av 29. april 1988

Rådmannens innstilling
Trekk av tilleggsutbetaling av feriepenger fra 1989 opphører.

Saksopplysninger
Ferieloven fra 1988 hadde endring av opptjeningsår. Før denne loven var opptjeningsåret fra 1. 
mai til 30. april i året etter. I den nye loven er opptjeningsåret fra 1.1 til 31.12. Ved overgang til 
den nye loven fikk lønnstakerne kun opptjening fra 1.5 til 31.12. For å kompensere for reduserte 
feriepenger, fikk de et tillegg i feriepenger. Dette tillegget skulle trekkes inn når vedkommende 
sluttet hos sin arbeidsgiver. Staten anbefalte sine lønnsentraler om å avslutte trekket i 1996. KS 
anbefalte sine medlemmer om å fortsette dette trekket. I samtaler med lønnsarbeidere i andre
kommuner så ser det ut som de fleste har slettet dette trekket. 

Vurdering
Vi har ca 40 personer som fortsatt ligger inne med dette trekket. Totalt skal de i gjennomsnitt 
betale litt over 1000 kr. hver. Totalt er det ca 43.000 som skal trekkes inn. Alle disse ansatte har 
jobbet i kommunen i minst 22 år. Etter så lang tjeneste kan det være en liten gave å slippe å bli 
trukket for tilleggsutbetalinga fra 1989.
Som innfordrer av kommunale krav så synes jeg at et slikt krav ville være foreldet for mange år 
siden.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/6271 -5
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Henvisning til lovverk:

Plan og bygningsloven 
Vedlegg
1 Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord Troms 
2010-2014.

Saksopplysninger
Forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010-2014 har vært på høring 
fra 26.04-31.05.2010.  Det har kommet inn følgende høringsuttalelser:

Reindriftsforvaltninga, brev av 07.05.2010, se vedlegg, som har følgende kommentarer:

Bør være mål om regionale planer innen småkraftutbygging og vindkraft utbygging.

Kommentar fra administrasjonen:
Hvis utbygging er aktuelt vil det komme planer fra den enkelte utbygger. 
Presisering i ”Lokale miljøhensyn”: Reindrifta ønsker forutsigbarhet i forhold til naturinngrep i 
forhold til utbygging av vind og småkraft. Hensyn til dette vil bli tatt i Kommuneplanens 
arealdel der Reindrifta er høringsinstans.

Bedre kartlegging av skogsveier.

Kommentar fra administrasjonen:



I kraft av Kystskogmeldinga og oppfordring fra Fylkesmannen i Troms vil det bli utarbeidet en 
plan for skogsveier. Det vil bli laget kommunevise planer for dette på grunn av lokale 
forskjeller.

Sametinget, brev av 07.05.2010
Ingen merknader

De grønne, Kåfjord e-post 31.05.2010

Planen ser ut til å være en veldig fin med mange gode ønsker og «målsettinger». Hovedmålet er 
en CO2-reduksjon på 20% (i forhold til 1991-nivå) innen 2020. Dette er ikke veldig mye sitt i 
forhold til de klimautfordringene vi står over for, men ut fra de virkemidlene kommunene har til 
rådighet er det et greit mål. Utslippene i Nord-Troms ligger i dag ca 9 % over 1991-nivå. Vi må 
altså senke utslippene med 29 % i løpet av 10 år. 

I regionen har vi to store områder til sammen utgjør hele 59 % av utslippene. Dette er 
veitrafikken og landbruket. Både størrelsen og potensialet for kutt, gjør at det er rimelig å 
vurdere utslippskutt på disse områdene spesielt. I forhold til begge disse har planen som mål å 
senke utslippene med 5 %. Dette skulle utgjøre ca 3 % av totalutslippene. 

Utover dette finner vi ikke konkrete forslag til utslippskutt i planen. Planen har med andre ord 
ingen konkrete forslag for hvor de resterende kuttene på 26 % skal komme. Planen har dermed 
ingen konkrete virkemidler eller indikatorer som styre oss inn mot målet. Kommunene har 
riktignok ikke virkemidler for innsats på alle områder, men man kan likevel spørre seg om hvor 
tallet 20 % kommer fra. Slik det nå ser ut i planen, kan 20 % reduksjon av utslipp innen 2020 se 
ut som ønsketenkning. MDG i Kåfjord mener derfor at planen er altfor dårlig på det 
grunnleggende målet. Tiltakene ikke er tilstrekkelige til å nå de målene man har satt seg. 

Vegtrafikken

Klimaplanen tar på side 26 som utgangspunkt at siden Nord-Troms er en relativt spredt bebygd 
region, kan det ikke påregnes at kjørte kilometer vil bli redusert i planperioden. Vi mener at 
dette er en altfor passiv innstilling. Klimaproblemene er så alvorlige at også folk i spredtbygde 
strøk må ta sin del av utslippsreduksjonen. Blant annet vil vi peke på at undersøkelser har vist at 
småkjøringen under 3 km står for gjennomsnittlig 30 % av bilkjøringen. Dersom denne typen 
bilkjøring reduseres med 1/3 vil bilkjøringen totalt kunne reduseres med 10 %!

I veilederen til kommunal energi- og klimaplanlegging (1-2007) pekes det på at "i mange av 
landets kommuner står gjennomgangstrafikk på riks- og fylkesveger for en stor del av de mobile 
klimagassutslippene. Dette er noe kommunene har små muligheter til å påvirke. Utslipp fra 
gjennomgangstrafikk bør derfor plasseres i en egen boks og holdes utenfor videre kommunal 
planlegging." Dette kunne man med hell gjort i denne planen også. Men et problem er vel 
antakelig at man ikke vet hvor stor andelen fra gjennomgangstrafikken er. Men veilederen sier 
videre at "For å få et godt bilde av transportomfanget lokalt og hvordan den fordeler seg på 
gjennomgangs- og annen trafikk, kan det være nødvendig å gjennomføre noen egne tellinger 
eller spørreundersøkelser." 

Vi mener at noen slike tellinger eller spørreundersøkelser bør gjøres. Ettersom veitrafikken er en 
av de to store utslippsgruppene i Nord-Troms må vi ha flere detaljer om hvordan dette fordeler 
seg. Ut fra det kan vi også lage bedre målsettinger og tiltak. Ved å trekke ut tungtrafikken og ha 



bedre tall å forholde oss til vil det være mer realistisk å lage nye målsetninger. Når dette er på 
plass tror vi ikke det er urealistisk å minske den regionale biltrafikken med 30 % innen 2020. 

Planen nevner jo blant annet holdningsskapende tiltak i form av kampanjer, carpool og gå/sykle-
aksjoner. I tillegg er det en god målsetning at man skal ha hybrid/elektriske biler i hver 
kommune innen 2014. Her mener vi imidlertid målsetningen bør være flere hybridbiler og tre 
rene elbiler. Når kommunene går foran på dette området vil folk se at elbiler er gode 
alternativer.

I handlingsplanen sies det at man skal jobbe for økt kollektivtrafikk – også innad i regionen, 
men det nevnes ingen konkrete mål. Det er dermed umulig å måle om kommunene jobber med 
dette framover. Dette avspeiler ikke noen spesiell vilje til å jobbe med kollektivtrafikk. Vi 
forventer at kommunene lager seg konkrete mål i forhold til kollektivsatsing (eks. flere 
bussavganger, subsidiering av regionalt buss-selskap etc.).

Planen sier at kommunene skal jobbe for at bredbåndinfrastruktur prioriteres. Men det gis ingen 
konkrete målsetninger. Bredbåndsutbygging kan også være viktig virkemiddel for å senke 
veitrafikken.

Jordbruk 

Når det gjelder jordbruket kommer det ikke klart fram hvordan man skal få 5% reduksjon i 
utslipp innen 2020. Det er et klart mål om at 15% skal legges om til økologisk drift innen 2020, 
men dette vil ikke gi 5 % reduksjon totalt. Det eneste andre konkrete tiltaket vi kan finne er å 
delta i et forprosjekt for biobasert fjernvarmeanlegg for slakteriavfall og husdyrgjødsel innen 
2014 (i regionen). Dermed er tiltakene ikke i tråd med målene. 

Når det gjelder biobasert fjernvarmeanlegg for husdyrgjødsel er dette er i og for seg et godt 
tiltak, men større anlegg krever transport av gjødsel og innebærer dermed større kostnader og 
utslipp. I tråd med grønn politikk er det som oftest bedre å satse på småskala anlegg på den 
enkelte gård, eventuelt nabosamarbeid. Teknologi for små biogassanlegg finnes, men er 
kostnadskrevende for små gårder. Kommunene kan imidlertid legge til rette for og gi tilskudd til 
etablering av slike anlegg. Målsetningen må være å få i gang minst et slikt anlegg i hver 
kommune innen 2014. 

I planen nevnes det også at "Metangassutslipp kan reduseres gjennom bedre lagring av 
husdyrgjødsel, kombinert med biogassproduksjon". Det kommer ikke klart fram hva det tenkes 
på her. Menes det bedre lagring kun kombinert med biogass eller tenker man på lagring for seg? 
Rankekompostering av husdyrgjødsel er et godt alternativ som minimerer utslipp av metan. Det 
krever en del kunnskaper og er mer mer jevnt arbeidskrevende en biogassanlegg. Tilgjengjeld er 
investeringene bare en brøkdel. Derfor er kursing, tilrettelegging og tilskuddsfinansiering til 
kompostering gode tiltak for å få ned metanutslipp fra jorbruk. 

Planen sier at også det er ønskelig å "redusere bruken av mineralgjødsel og senke 
nitrogeninnholdet i fôr", uten at den sier hvordan. Det sies også at "Ved å ikke bruke 
kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til produksjon og 
transport av disse innsatsfaktorene. Energikrevende transport og produksjon kan også 
reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer slik at innført kraftfôr kan 
reduseres." Heller ikke her sies det noe om hvordan og hvor mye. Vi mener at enda sterkere 



satsing på økologisk jordbruk er den rette medisinen. Vi foreslår at målsetningen settes opp fra 
15 % til 25 % økologisk drift innen 2020.

Forbruk

Som klimaplanen også sier gjelder utslippstallene kun utslipp innenfor kommunegrensene og 
ikke utslippene fra konsum av varer og tjenester hos innbyggerne i kommunene. Planen påpeker 
også at "forbruket av varer og tjenester som Nord-Troms’ befolkning står for gir i tillegg et stort 
klimagassutslipp. Dette fremkommer ikke i utslippsregnskapet." 

Det er svært viktig å jobbe for å redusere det store overforbruket av varer både i 
kommuneadministrasjonene og hos befolkningen. Her legges det opp til flere 
holdningsskapende tiltak. I tillegg kunne planen hatt med et anslag over kommunenes materielle 
forbruk per i dag. En må jo nesten vite hvor man er for å vite om man klarer å redusere forbruket 
framover. 

Utslippstall per person

Ut fra tallene i kap 2.1.3 er det gjennomsnittlige utslippet i Nord-Troms 6,2 tonn per innbygger. 
Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet for Norge totalt, som er 11,5 tonn. I realiteten 
ligger vi nok ikke så veldig mye lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kommer av at innenriks 
flytrafikk (over 100 meter) og utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen er tatt med i de 
nasjonale tallene og ikke i kommunene. Dette utgjør sannsynligvis 2-3 tonn per person. Det skal 
legges til at også nordtromsinger foretar en del flyreiser utenfor Norge og dette telles jo ikke 
med i regnskapet.

Energibruk

Når det gjelder energibruk har planen både god gjennomgang av status og gode målsetninger. 
Energiforbruket i kommunal bygningsmasse skal reduseres med 10 % innen 2014, og

20 % i 2020. Ettersom vannkraft er så dominerende vil dette ikke få store direkte konsekvenser 
for klimautslipp. Likevel er jo energiøkonomisering veldig viktig for å slippe unødig 
naturskadelig kraftutbygging og eventuelt for at overskudd på elkraft skal kunne erstatte 
forurensende kullkraftverk. Her kunne det kanskje vært greit å ha en oversikt over hvor store 
indirekte utslipp elkraft gir og hvor store indirekte utslippskutt en 20 % reduksjon av 
energibruket i kommunale bygninger vil utgjøre. Med tall som 0,3 - 1 kg CO2 per kWh som det 
opereres med i noen sammenhenger, skulle det kunne være fint som motivator. 

Det er veldig positivt at kommunene vil Miljøfyrtårn- sertifisere alle kommunale enheter innen 
2020. Når det gjelder tiltak i planen om kommunene skal oppfordrer næringslivet til å 
Miljøfyrtårn-sertifisere seg er det også bra. Vi mener imidlertid at målsetningen burde økes fra 
to til fem bedrifter per kommune i perioden. 

Kommentar fra administrasjonen:
Uttalelsen fra De Grønne i Kåfjord inneholder flere kommentarer, noen forslag til nye tiltak og 
noen økte målsettinger.  Forslagene er ikke behandlet i prosjektgruppa. Det foreslås derfor at 
forslagene tas opp til drøfting under den politiske behandlinga. 



Innspill fra administrasjonen som er tatt med i den foreslåtte tiltaksplan pkt.T.3.3.1.29:

Politiker PCer:
Innkjøp av bærbare PCer til Kommunestyret, Formannskapet og hovedutvalgene (Driftsutvalget 
og Levekårsutvalget). Dette skal forenkle og styrke papirløshet i kommunene.

Forslaget har flere aspekter. Klimamessig vil det redusere papirforbruket, videre vil det redusere 
arbeidet med kopiering, pakking og utsending.

Økonomisk vil det være tosidig.  For å dekke PCer til alle faste medlemmer i dagens 
Kommunestyre, Formannskap, og Hovedutvalg, vil det være behov for 18 bærbare PCer, og 26, 
28, og 30 PCer ved utvidelse til også å gjelde henholdsvis første andre og tredje 
vararepresentant. 

Anslått kostnad pr PC ligger på i underkant av 4000 kr.  Hvis en setter avskrivingstid lik en 
kommunestyreperiode på 4 år Vil en få følgende kostnadsalternativer:

Kostnad kr 4000 x 18 = kr 72.000. Pr år 18.000
Kostnad kr 4000 x 26 = kr 104.000. Pr år 26.000
Kostnad kr 4000 x 28 = kr 112.000. Pr år 28.000
Kostnad kr 4000 x 30 = kr 120.000. Pr år 30.000

I dag kopieres sakspapirene opp før møtene og protokoll etter møtene og de blir sendt ut med 
posten.  Dette er ressurskrevende både i form av tid og penger.  

For IKT avdelinga vil ordninga derimot gi merarbeid. Vi tenker oss enkle bærbare pcer med 
Officepakken og Adobe reader. Vi forutsetter at kommunen kjøper inn PCene og låner disse ut 
til politikerne. Vi forutsetter at de skal holde i en kommunestyreperiode, dvs en avskrivningstid 
på 4 år. Hvis noen slutter før 4 år, leveres PCen inn. 
Hovedjobben for IKT avdelinga vil derfor bli i forbindelse med innkjøp av maskinene. Videre 
kan det bli noe vedlikehold. For å sikre at alle har maskiner til hvert møte foreslås det at det 
kjøpes inn 2-3 maskiner som kan stå i reserve. En kan også vurdere om 2.vara og evt vara lenger 
nede på lista, henter maskiner på Servicetorget hvis de blir innkalt. 

Vurdering
Under høringsperioden har det kommet inn tre uttalelser, fra Reindriftsforvaltninga, Sametinget 
og De Grønne, Kåfjord. Uttalelsene fra Reindriftsforvaltninga er kommentert og vil bli 
innarbeidet i andre planer. Sametinget hadde ingen merknader. Uttalelsen fra De Grønne i 
Kåfjord inneholder noen kommentarer, noen forslag til nye tiltak og noen økte målsettinger.  
Forslagene er ikke behandlet i prosjektgruppa. Det foreslås derfor at forslagene tas opp til 
drøfting under den politiske behandlinga. 
Administrasjonens forslag om innføring av politiker pcer viser både en klimaeffekt og en 
økonomisk gevinst. Samlet vil det også redusere arbeidsmengden i administrasjonen.
Rådmannen tilrår derfor at fremlagte forslag til Kommunedelplan, Energi- og klima for Nord-
Troms 2010-2014 godkjennes og sendes til Kommunestyret for endelig behandling.



Tidligere vedtak:

Oppstartsvedtak i teknisk utvalg den 30/6-09, sak 35/09.
Kvænangen kommune deltar i 2009-10 i utarbeidelsen av en energi- og klimaplan i samarbeid 
med kommunene i Nord-Troms.
Teknisk utvalg er politisk styrende organ for planarbeidet.
Rådmannen viser til Planprogram for Energi- og klimaplan i Nord-Troms for utførelse, fremdrift 
og finansiering.  Energi- og klimaplanen skal utarbeides iht. veiledningen fra Enova, og 
behandles som en kommunedelplan.
Koordiner alt arbeid i et samarbeid med de 6 kommunene i Nord-Troms.  Halti Næringshage er 
prosjektleder.

Vedtak og saksframlegg til møte i Kvænangen formannskap 14.4.2010:

Forslag til kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010 – 2014 legges ut til 
offentlig ettersyn.
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl.§ 11 - 14

Bakgrunn

Kommunene i Nord-Troms gikk sammen vinteren 2008 om å utarbeide en energi og klimaplan 
for hele regionen. Samarbeid på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms har etter hvert blitt 
naturlig.

Enova kan under visse vilkår yte støtte til utarbeidelse av en slik plan, under forutsetning av at 
planen utarbeides som en kommunedelplan og har støtte på toppnivå i kommunene. Vi har fått 
tilsagn på 100.000,- kr til planarbeidet per kommune. Støttebeløpet utbetales etter at Enova har 
godkjent sluttrapport for prosjektet. Nordreisa kommune er prosjekteier for alle 6 Nord-Troms 
kommunene.

Energi og Klima har vært temaer som ikke har vært systematisert i en plan i noen av 
kommunene. Denne planen skal føre kommunene inn i en bevisst bærekraftig fremtid, med 
energi og klima som fokus i det daglige arbeidet. Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe for 
planen.

Denne Energi og Klimaplanen gjelder for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra disse kommunene 
og nære samarbeidspartnere og kompetansegivere i dette arbeidet har vært Alta Kraftlag, Nord-
Troms Kraftlag, Troms Kraft og Avfallsservice AS. Prosjektledelsen har vært satt til prosjektet 
Planforum for Nord-Troms ved Halti Næringshage AS. Disse har bidratt til et løft av 
kompetansen omkring klima og energi i kommunene i Nord-Troms. 

Det har vært flere prosesser i forbindelse med utarbeidelsen av denne planen. I tillegg til lokale 
arbeidsgrupper har vi avholdt ”I Nord-Troms er vi helt GRØNN”- seminar der referansegruppe 
(Miljøvernorganisasjoner, næringsliv, barn og ungdom, innbyggere, ordførere og politikere), 
styringsgruppe og prosjektgruppe har bidratt med sine ideer til handlingsplan og tiltak for 
regionen. Under seminaret hadde vi oppsummering av status for Nord-Troms og inspirerende 
foredrag fra Eid kommune og deres satsing på fornybar energi. Den ferdige Energi og 
Klimaplanen for Nord-Troms ble også lagt frem ved et seminar der temaet var: ”Fra plan til 
handling”. Her var igjen referansegruppe, prosjektgruppe, styringsgruppe og andre interesserte 
samlet. Hovedpunkter fra planen vil også bli lagt fram på regionrådets representantskaps møte 
27. april 2010. 



Etter høring og politisk behandling foreslås planen innarbeidet i kommunenes handlingsplaner. 
Planen må revideres innen 2014 for å konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter 2014. 
Årlig revidering og rapportering av planen inngår i støtteordningen fra Enova, som kommunene 
har forpliktet seg til allerede.

Det anbefales at Regionrådet, ved ordførerene i Nord-Troms, tar et koordineringsansvar og 
danner arbeidsgruppe når det gjelder gjennomføring og resultatrapportering. Videreføring av 
prosjektgruppa er et alternativ.

Status:
I Nord-Troms er det 6 kommuner. Disse har til sammen et utslipp på 101 845 tonn i 2007.  Det 
vil si 6,2 tonn per innbygger.  Samlet energiforbruk  er 349,73 GWh i 2005. Det utgjør 2250 
KWh per innbygger. Forbruk i kommunale bygg er 25,9 GWh.

Visjon:
”Nord-Troms benytter bare fornybar energi, og utslippet av klimagasser ligger på et bærekraftig 
nivå”.

Hovedmål:
 Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014.
 Redusere totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991 nivå innen 2020.
 Jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen

Hovedmålet for 2020 samsvarer med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med 
30 % innen 2020 (ref. 1990) når 2/3 skal tas innenlands. 

Vurdering:
Gjennom planprosessen har 4 hovedområder vært fokus:
 Klimagassutslipp
 Energiforbruk
 Energiforsyning
 Holdningsskapende arbeid

Disse arbeidsområdene inneholder mål, strategier og tiltak. Jfr planen og vedlegg til planen.

Klimagassutslipp:



Klimaendringene vil berøre en rekke samfunnssektorer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Norge er et langstrakt land med store lokale klimaforskjeller, og klimaendringene vil derfor slå 
ulikt til i de forskjellige landsdelene. For å gi et bilde av hvordan framtidens klima beregnes å 
bli, brukes ordet klimaframskrivinger, også kalt Klimascenarioer. På grunn av usikkerhet i 
klimaframskrivningene, gir ikke rapporten ett svar på hvordan temperatur og nedbør i Norge vil 
endre seg fram mot 2100: Den angir en lav, en middels og en høy framskrivning. For Norges 
gjennomsnittstemperatur gir den lave framskrivningen en oppvarming på 2,3 grader, den 
midterste 3,4 grader og den høye 4,6 grader. Temperaturøkningen vil få flere konsekvenser. 
Snøsesongen vil i mange lavlandsområder bli to til tre måneder kortere dersom temperaturen 
øker med 3,4 grader. Hvis nedbøren følger den høye framskrivningen, blir det 40–50 prosent 
mer vinternedbør i store deler av landet. Havnivået vil stige langs hele kysten vår. I Norge vil 
temperaturøkningen blant annet påvirke faktorer som vekstsesong, vannføring, snø og ismengde 
og utbredelse av skadedyr. Den beregnes å bli størst om vinteren og minst om sommeren. Det er 
store forskjeller mellom de ulike regionene. Temperaturen beregnes å øke mest i Nord-Norge, 
med mellom 3 til 5,4 grader i Finnmark. Det forventes mer nedbør i hele landet i 
årsgjennomsnitt. Lav framskrivning tilsier at årsnedbøren i Norge vil øke med 5 prosent mot 
slutten av århundret, mens høy framskrivning gir en økning på 30 prosent. 
Middelframskrivningen gir en økning på 18 prosent.
”Klima i Norge. 2100 – Hva skjer?” NOU Klimatilpassing, 2009.

For Nord-Troms vil utfordringene først og fremst ligge i økt skredfare, både snø is og jordskred. 
Fiskebestander kan flytte nordover som følge av høyere temperaturer i havområdene i Nord-
Norge. Økt vekstsesong kan føre til bedre produksjoner, men også til utbredelse av skadedyr. 
Faren for regnflom vil øke i vassdrag. Kortere perioder med snø vil føre til mer frostskader og 
issvuller. Skogbruket vil kunne få økte arealer da skoggrensa vil krype oppover og nordover. 
Dette gir økt biomasse, men også muligheter for økt infestering av barkebiller og andre 
skadedyr.

Skal man komme ned på bærekraftig nivå bør Nord-Troms samlet redusere sine utslipp med 69 
153 tonn frem til 2050.  Nord-Troms kommunene har ikke store utslipp hvis man sammenlikner 
med mange andre kommuner. Dette på grunn av at man ikke har stor industri eller andre 
næringer med store utslipp.  Derimot har kommunene utfordringer i forhold til økt bilbruk og 
utslipp fra landbruket.

Delmål:
 Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2014. Redusere dette med 5 % innen 

2020 sett i forhold til 1991 nivå.
 Påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjoner av utslipp fra et levende landbruk. 

Reduksjoner på 5 % i 2020 sett i forhold til 1991 nivå.
 Mål om gjenvinningsgrad i regionen på 70 % innen 2014, ihht Avfallsservice AS sine 

målsetninger

Energiforbruk:
EU’s energidirektiv stiller krav til effektiv energibruk i bygg samt legger opp til en 
energimerking av alle bygg. Dette direktivet følges nå opp blant annet med forslag til endringer i 
byggeforskriftene hvor målet er 30% reduksjon i energibehovet for bygg.
I nylig vedtatt forskriftsendring til plan og bygningsloven (forskrift av 22.1.97 nr.33) heter det 
bl.a. om energi;

”§ 8-2 Energikrav



Byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov. Byggverk skal lokaliseres, plasseres 
og/eller utformes med hensyn til energieffektivitet, avhengig av lokale forhold.”

Nordreisa kommune har allerede satt i gang tiltak for å redusere på energiforbruk og utslipp av
klimagasser. Kommunen vil ha nytte av en kommunal energi- og klimaplan ved at energi- og
klima systematisk settes på dagsorden, både i kommunal regi, næringsliv og privat sektor. Det er 
realistisk at kommunene kan spare opptil 25-45 % på energibruk i egne bygg ved å ha en 
strategisk plan på dette området. For Nordreisa kommune vil dette kunne utgjøre ca kr 1 mill per 
år.

Kommune Innsparingspotensial 
egne bygg i kWh

I kroner per år basert på en 
strømpris på gj.snitt 0,5 kr 
per kWh

Innsparinger årlig i prosent

Nordreisa : 2 040 385 1 020 192,5 29,7 %
Lyngen 648 036 324 018 27,5 %
Kvænangen 1 282 998 641 499 34,9 %
Skjervøy 2 262 762 1 131 381 36,7 %
Storfjord 1 220 187 610 093,5 43,8 %
Kåfjord 2 037 639 1 018 819,5 43,7 %

En slik plan vil bidra til å kartlegge egne muligheter og tiltak – og ikke minst synliggjøre at
Nordreisa kommune tar et selvstendig ansvar. Den vil også kunne være et verktøy for å vurdere 
behov og muligheter til mer kostnadseffektive energisystemer og lokal verdiskapning, heve 
kompetansen i kommunen og profilere kommunen som en grønn og bærekraftig kommune.

Delmål:
 Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmasse med 10 % innen 2014 sett i 

forhold til 2008, 20 % i 2020. 

Energiforsyning 
Regjeringen har vedtatt en energiomlegging på 10 % innen 2010 med basis i elektrisitetsforbruk 
2001. Dette målet er senere (-06) økt til ca 25% innen 2016. Denne omleggingen er fordelt på 
varme fra fornybare ressurser, vind og reduksjon i bruk av olje med like andeler frem til 2010. 
Det er så langt ikke satt mål eller krav til den enkelte kommune.

Delmål:
 Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi fra 11 % i 2005 til 15 

% i 2014, og 20 % i 2020.

Holdningsskapende arbeid 
Det holdningsskapende arbeidet er svært viktig om vi skal lykkes i klimapolitikken. Folkevalgte 
organ på ulike nivå kan vedta målsettinger. Men de har direkte innflytelse bare på deler av det 
som skal iverksettes. Det må skapes forståelse blant folk for nødvendigheten av de tiltak som 
igangsettes. Bare på den måten vil det være mulig å sette i gang den brede samfunnsdugnaden 
som må til for å få aksept for at det vil bli nødvendig med betydelige klimagassreduksjoner til 
beste for framtidige generasjoner.

Delmål:



 Kommunene skal jobbe for at kommunens innbyggere, ansatte, barn og næringsliv skal 
få større forståelse for hvilken betydning lokalt klimaarbeid har på globalutvikling, og 
dette arbeidet skal være fremtredende i kommunenes handlinger med andre.

Strategier
For å nå de foreslåtte mål og visjon, foreslås følgende strategier:

Strategier for stasjonær energibruk og energiforsyning
Kommunene skal jobbe for at:
 Kommunene går sammen for å inngå Energisparekontrakter (EPC).
 Kommunal bygningsmasse er energieffektive.
 Privat næringsliv og innbyggere i regionen skal få kunnskaper om og hjelp til å spare 

energi og penger.
 Alle kommunale enheter skal miljøfyrtårn sertifiseres.
 At kommunenes innbyggere er kjent med støtteordninger for fornybar energi.
 Kommunenes ENØK planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk 

hensiktsmessig.
 Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjekt midler 

til varmeplan for bygg.
 Utfasing av oljefyring som hovedvarmekilde.
 Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal 

inneholde kartlegging evt. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar 
energi. Muligheter for tilknytting til eksisterende, eller oppretting av nytt varmeanlegg 
skal synliggjøres i planene. 

 Tilknyttingsplikt i konsesjonsområde for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk 
forskrift, TEK07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at 
fjernvarme kan nyttes. Dette vil videre føre til at nybygg med enkelthet kan knyttes til 
varmesentraler.

 Alle nye bygg skal tilfredsstille kravene for Lavenergiboliger; under 100-120 kWh/ kvm.
 Byggebransjen skal så fullt det er mulig påvires til at nye boliger i regionen er lavenergi

boliger eller passivhus.

Strategier for areal og transport:
Kommunene skal jobbe for:
 å redusere klimagassutslipp fra transport i egen organisasjon.
 at det i fremtiden skal være mulig å forsyne elektriske biler og tanke biodrivstoff i 

regionen.
 redusert klimagassutslipp fra transport i regionen generelt.
 flere fjernvarmepunkter fra fornybar kilde der det er økonomisk lønnsomt og 

hensiktsmessig.
 tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av 

kampanjer, carpool, gå-, sykle- aksjoner, skal være medvirkende til nedgang i utslipp fra 
veitrafikk.

 kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle 
biodrivstoff i regionen.

Strategier for prosessutslipp, avfall og forbruk: 
Kommunene skal jobbe for at landbruket kan:
 redusere bruken av mineralgjødsel.
 senke nitrogeninnholdet i for.



 øke bruk av biodiesel i landbrukets maskiner.
 Bruke en god landbruksplan. 

Kommunene skal bidra med:
 økt skogplanting.
 jobbe for at andelen økologiske gårdsbruk skal øke, og for at kortreist mat skal være en 

prioritering.

Kommunenes strategier for reduksjon av avfall og forbruk:
 redusert forbruk i egen organisasjon.
 redusert forbruk hos befolkningen for øvrig.
 økt fokusering på bærekraftig og veloverveid innkjøp.
 Kommunene selv skal fremgå som et godt eksempel, og jobbe for at all virksomhet 

innen kommunenes handlingsrom skal være energieffektivt og miljøvennlig.
 Kommunene skal jobbe for miljøfyrtårnsertifisering av alle sine enheter.
 Kommunene skal være med på å få til økt kildesortering og informasjon om 

kildesortering
 Det skal strebes for at alle leverandører til kommunene skal inneha en miljøprofil.
 Økt gjenvinning skal være en prioritering.
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Downsnettverk Nord-Norge
v/Renate Vingås
Myrløyken 9
8372 Gravdal Gravdal 3.6.2010

Søknad om økonomisk støtte til fagseminar/nettverksamling for
”Downstreff Nord-Norge 2010” - på Vefsn landbruksskole i 
Mosjøen 24. -26. juni.

Downsnettverk Nord-Norge (DNNN) er en foreldredrevet organisasjon for 
familier med barn med Downs syndrom (DS) i Nordland, Troms og Finnmark. 

DNNN arrangerer årlige treff og treffstedet rullerer mellom de 3 fylkene. Dette 
året i samarbeider med Habiliteringstjenesten og Lærings- og mestringsenteret 
ved Helgelandssykehuset. Målgruppe for treffet er familier med barn med 
Downs syndrom fra 0 til ca. 15 år. Målsettingen er å skape et treffsted med både 
faglig og sosialt utbytte for familier med barn med DS. 

Driften og treffene er basert på frivillig dugnadsarbeid fra foreldre og 
økonomisk støtte fra organisasjoner, kommuner og bedrifter. Treffene koster ca. 
45 000,- pr år, men det varierer med hvilke forelesere som leies inn, hvor treffet 
holdes og hvor mange familier som deltar. Det har de siste årene vært påmeldt 
mellom 20 - 30 familier fra hele Nord Norge.

Det søkes med dette om økonomisk støtte for å kunne gjennomføre dette, uten 
altfor store egenandeler for familiene. Det er store avstander her Nord og det blir 
fort store kostnader av dette. Et hvert bidrag uansett størrelse mottas derfor med 
stor takknemlighet. Kontonummer: 4776.11.60490 (ved Eva Britt Birkenes, 
Tana). 

Vedlagt følger invitasjon til årets treff. DNNN setter stor pris på om denne 
informasjonen kan videresendes til aktuelle deltakere i deres kontaktnett / 
organisasjon. På forhånd tusen takk!

Med vennlig hilsen

Styret i Downsnett Nord-Norge
v/Renate Vingås

Downsnettverk
Nord-Norge



Redd Barna

Kvænangen Kommune v/kommunestyret
Burfjord
9161 BURFJORD

1-1

Maria Hallberg,
Prosjektleder i Redd Barna

21.05.2010
Vår ref. # 7*WENANGEN KOMMUN

1 MAI 2010

behandling:

Saksbehandier:

11I orientering:

Gradering:

Søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bek'em e vold mot barn i Nor e.

I en årrekke har Redd Barna arbeidet med å forebygge og bekjempe alle former for vold mot barn.
Dette arbeidet har vist at vold mot barn i nære relasjoner er et stort og underkommunisert
samfunnsproblem. Barn er redde for å snakke om temaet, og de barna som prøver også å fortelle, blir
ikke trodd. Voksne er redde for å ta feil, og tør ikke melde fra om det de ser, og fagfolk som arbeider
med barn har ofte for lite kompetanse på vold og overgrep mot barn. Alt dette bidrar til en situasjon
der redde barn møter usikre og redde voksne. På bakgrunn av dette igangsatte Redd Barna i november
2008 antivolds-kampanjen Vennligst forstyrr! Formålet med denne kampanjen har vært å skape større
åpenhet om den vold som rammer barn i nære relasjoner, og å gjøre voksne mer ansvarlige på barns
vegne, slik at barn skal forstå at de har rett til å vokse opp uten å bli utsatt for vold.

1 løpet av kampanjen har Redd Barna distribuert over 150 000 fiyers og 10 000 arbeidshefter til skoler
og barnehager. I totalt 4 uker har det vært en informasjonskampanje på alle trikker og busser i hele
Norge. Alle landets kommuner har videre fått tilsendt opplæringsguiden "Kunnskap, mot og trygghet"
med en oppfordring om å styrke kompetansen i hjelpeapparatet. Heftet "Spor fra virkeligheten" hvor
barn forteller sine historier om det å bli utsatt for vold og overgrep har blitt distribuert i over 3000
eksemplarer. Animasjonsfilmen "Sinna mann" har blitt vist i forbindelse med foredrag på en rekke
arenaer. Selveste H.M. Kong Harald har også latt seg engasjere i kampanjen og deltok på lanseringen
av "Sinna Mann". Totalt 90 ordførere har skrevet under på ordførerdugnaden om at de skal gjøre hva
de kan for å hindre at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Vennligst Forstyrr! har fått stor
oppmerksomhet og totalt har kampanjen så langt fått over 450 oppslag i media.

Våren 2010 rapporterte Knut Storberget at det har vært en dramatisk økning i bekymringsmeldinger til
Barnevernet og at det har vært en økning på 50 % i antall henvendelser til Politiet i saker med vold i
nære relasjoner. Dagsrevyen tilskriver Redd Barna og Vennligst forstyrr! mye av æren for denne
dramatiske økningen. Dette viser at arbeidet Redd Barna gjør nytter.

Vennligst Forstyrr! kampanjen vil avsluttes i juni 2010, men Redd Barna vil fortsette sitt arbeid for å
beskytte barn mot vold også etter at "Vennligst forstyrr!" er avsluttet. Informasjonsarbeidet vil
fortsette og i tillegg vil vi jobbe for at fagfolk som jobber med barn skal tå styrket sin kompetanse
rundt dette temaet. Spesielt vil vi ha fokus på å påvirke Kunnskapsdepartementet til å gjøre temaet
voldsutsatte barn til en del av høyskoleutdanningen for lærere, førskolelærere, sosionomer etc.

For å kunne fortsette dette viktige arbeidet så trengs det midler og vi ønsker med dette å be
Kvænangen Kommune om midler til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og overgrep mot barn.
Bidrag kan settes inn på kontonummer 8200 01 03000. På forhånd hjertelig takk!

Med vennlig hilsen

Besøksadresse: Storgt. 38,0182 Oslo Postadresse: Postboks 6902, St Olavs plass, N-0130 Oslo
Tel: +47 22 99 09 00 Fax +47 22 99 08 50 post©reddbarna.no Bankgiro: 8200.01.03000 Org. 941 296 459 vvww.reddbarna.no
Redd Barna er medlem av Den internasjonale Redd Barna-alliansen





Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kafe E6
v/Sigbjørn Johnsen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 11/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2792-2 19894/2010 U63 02.06.2010

Søknad om utvidelse av servering og skjenkebevilling

Saksopplysninger: 

Viser til vedlagte søknad fra Kafe E6 v/Sigbjørn Johnsen om utvidelse av servering og skjenking til også å 
omfatte utendørs servering/skjenking ved 2 bord ved sidedør på sørsiden fra nåværende lokale. Jfr 
alkohollovens § 1-7 er dette gjenstand for skjønn og ved en slik utvidelse må det legges vekt på følgende 
momenter:
• Framkomlighet og ulemper for trafikk og nabolag. Dette ser greit ut fra vår side i og med at det er kun 

2 bord og god plass ellers i området der.
• Fysisk avgrensning og kontrollhensyn. Det er viktig av innehaver har kontroll over hva som foregår 

på området der det skjenkes og det må være klart for kundene hvor de har lov til å nye alkohol. Ut fra 
skisse og samtale med innehaver virker opplegget greit slik det er skissert. Det er lite i omfang og det 
er ingen andre naturlige oppholdsplasser i umiddelbar nærhet. Dersom dette skulle oppstå problemer 
med avgrensingen av området vil kommunen kunne komme tilbake og kreve fysisk avgrensning ved 
f.eks sperrebånd eller lignende.

• Prinsippielle hensyn. Slike saker skal likebehandles i kommunen og i og med at en annen virksomhet 
allerede har fått tillatelse til uteservering skal det svært mye til for å si nei til andre.

Når det gjelder utvidelse til uteservering må vi be om at det sendes melding til Mattilsynet om dette. For 
øvrig har kommunen ingen innvendinger til dette punktet.

Vedtak:

Kafe E6 v/Sigbjørn Johnsen gis tillatelse til utvidelse med skjenking av alkohol utendørs til 2 bord ved 
sidedør på sørsiden fra nåværende lokale. Dersom dette skulle oppstå problemer med avgrensingen av 
området vil kommunen kunne komme tilbake og kreve fysisk avgrensning ved f.eks sperrebånd eller 
lignende.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef

Kopi til Lensmannen og NAV v/Susanne.



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Seglvik Vel
v/Jan Helge Jensen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 10/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2793-3 19906/2010 U63 02.06.2010

Skjenkebevilling ved enkeltanledning, Seglvik Vel den 23-24.07.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Seglvik Vel der de søker om skjenkebevilling til arrangement på kai i Seglvik den 23-
24.07.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i 
veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som kurante dersom 
det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer med alkohol-
servering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Seglvik Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til 
arrangement på kai i Seglvik den 23-24.07.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Jan Helge Jensen med Wenche Isaksen som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Badderen bygdelag 
v/Inger E Nygaard
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 12/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2947-2 20792/2010 U63 08.06.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning, fest ifb med Baddertreffet 10.07.10.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til fest på Badderen grendehus
den 10.07.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det 
ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som 
kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer 
med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til fest på Badderen grendehus den 10.07.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Laila Ditlefsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Burfjord idrettslag - fotball
v/Jan Inge Karlsen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 13/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2954-2 20846/2010 U63 09.06.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 17.07.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Burfjord IL der de søker om skjenkebevilling til offentlig fest på Kvænangen 
flerbrukshus den 17.07.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Burfjord IL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til offentlig fest på Kvænangen flerbrukshus den 17.07.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Irene Kaasen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Seglvik Vel
v/Jan Helge Jensen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 9/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2793-2 19898/2010 U63 02.06.2010

Skjenkebevilling ved enkeltanledning, Seglvik Vel den 09-10.07.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Seglvik Vel der de søker om skjenkebevilling til arrangement på kai i Seglvik den 09-
10.07.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i 
veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som kurante dersom 
det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer med alkohol-
servering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Seglvik Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til 
arrangement på kai i Seglvik den 09-10.07.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Vidar Johnsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Burfjord IL v/Tom Hugo Pedersen

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 48/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3023-2 21211/2010 U63 11.06.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning, Bryggedans sommermarked Burfjord den 
12.06.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Burfjord IL der de søker om skjenkebevilling til bryggedans ifb med sommermarkedet 
i Burfjord på Burfjord kai den 12.06.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:
Burfjord IL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til 
bryggedans ifb med sommermarkedet i Burfjord på Burfjord kai den 12.06.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Andreas Nygaard. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Badderen Bygdelag 
v/Anne Katrine Bårdseth
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 7/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2223-2 15467/2010 U63 29.04.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangen Flerbrukshus den 14.05.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til PUB og konsert på 
Kvænangen Flerbrukshus den 14.05.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til PUB og konsert på Kvænangen Flerbrukshus den 14.05.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Anne Katrine Bårdseth. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Reinfjord Bygdelag 
v/Oddmund Hansen
Fiskenes 5
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 8/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2333-2 16238/2010 U63 05.05.2010

Skjenkebevilling til enkeltanledning, Reinfjord daga 14-17.07.10

Saksutredning:

Viser til søknad fra Reinfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til sammenkomster på ”skolen” 
i Reinfjord ifb med Reinfjord daga den 14.07.10 og 16.07.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det 
legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens 
rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi 
har fra tidligere praksis ansett slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette 
fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført 
problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Reinfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til sammenkomster på ”skolen” i Reinfjord ifb med Reinfjord daga den 14.07.10 og 16.07.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Oddmund Hansen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).
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