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VALG AV ALTERNATIV - NYTT OPPVEKSTSENTER I
KVALSUND KOMMUNE

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar å benytte Alternativ 2 Rådhustomta for videre
detaljprosjektering og bygging av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette begrunnes med at det
er kun Alternativ 2 Rådhustomta, som gir et oppvekstsenter med ønsket kapasitet og synes å
være det mest økonomiske alternativet. Detaljprosjektering gjennomføres for både prosjekt
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skolebygg og prosjekt barnehage på rådhustomten, med byggestart i 2020. Området
omreguleres iht. plan- og bygningsloven

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar å benytte Alternativ 2 Rådhustomta for videre
detaljprosjektering og bygging av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette begrunnes med at det
er kun Alternativ 2 Rådhustomta, som gir et oppvekstsenter med ønsket kapasitet og synes å
være det mest økonomiske alternativet. Detaljprosjektering gjennomføres for både prosjekt
skolebygg og prosjekt barnehage på rådhustomten, med byggestart i 2020. Området
omreguleres iht. plan- og bygningsloven

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar å benytte Alternativ 2 Rådhustomta for videre
detaljprosjektering og bygging av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette begrunnes med at det
er kun Alternativ 2 Rådhustomta, som gir et oppvekstsenter med ønsket kapasitet og synes å
være det mest økonomiske alternativet. Detaljprosjektering gjennomføres for både prosjekt
skolebygg og prosjekt barnehage på rådhustomten, med byggestart for skolebygg i 2020 og
ønsket byggestart for barnehage i 2019. Området omreguleres i henhold til plan- og
bygningsloven.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede støtter omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling til
kommunestyret, med ønsket byggestart for barnehagen i 2019 og byggestart for skolen i 2020.

VEDLEGG:
-

Forprosjektrapport Kvalsund oppvekstsenter
Vedlegg I1 – Utredninger til Forprosjektrapport Alternativ Skoletomt
Vedlegg H1 – Tegninger til Forprosjektrapport Alternativ Skoletomt
Vedlegg I2 – Utredninger til Forprosjektrapport Alternativ Rådhustomt – Skole og
barnehage
Vedlegg H2 – Tegninger til Forprosjektrapport Alternativ Rådhustomt – Skole og
barnehage
Rom- og funksjonsprogram, vedtatt i sak 42/17 KST
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SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn, politiske vedtak og prosess
-

KST, sak 76/11 – 11/1124 – Oppnevning av styringsgruppe/byggekomité for nytt
oppvekstsenter i Kvalsund
KST, sak 31/13 – Utarbeidelse av forslag til rom- og funksjonsprogram for eventuelt
nytt oppvekstsenter – avklaring av enkelte problemstillinger
KST, sak 64/13 – 11/1124 – Nytt oppvekstsenter i Kvalsund – rom og
funksjonsprogram
KST, sak 79/16 – Forprosjekt nytt oppvekstsenter på grunnlag av mulighetsstudie
[utsatt, intet vedtak]
KST, sak 85/16 – Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020
KST, sak 9/17 – Elevtallsutviklingen ved Kvalsund skole
KST, sak 10/17 – Barnetallsutviklingen ved Kvalsund barnehage
KST, sak 42/17 – Forslag til rom- og funksjonsprogram
KST, sak 64/17 – Ekstra ressursbehov for utarbeidelse av forprosjekt
KST, sak 90/17 – Budsjett 2018/Økonomiplan 2018/2021

Nytt oppvekstsenter har vært del av den politiske agendaen i Kvalsund over lengre tid. I januar
2012 ble det nedsatt en arbeidskomité, på bakgrunn av vedtaket i KST sak 76/11. Arbeidet til
gruppen resulterte i en bestilling fra Haldde arkitektfirma, som avleverte en mulighetsstudie
med utgangspunkt i 2 løsninger i oktober 2013. Lokalitetene «skoletomt» (der Kvalsund skole
ligger i dag) og «rådhustomt» (mellom Kvalsundhallen og rådhuset) ble skissert som
alternative forslag. Kun ett av alternativene inneholdt et fullverdig basseng. I rom- og
funksjonsprogrammet som ble vedtatt i sak 64/13 var det nye oppvekstsenteret dimensjonert
for inntil140 elever og 47 barn.
Prosjektet ble tatt opp til ny behandling i 2016, hvor administrasjonen anbefalte en revisjon av
rom- og funksjonsprogrammet utarbeidet i 2013, blant annet på bakgrunn av en vurdering av
behov for skoleplasser på bakgrunn av elevtallsutvikling/barnetallsutvikling i Kvalsund
kommune, behov for endring av enkelte elementer i rom- og funksjonsprogrammet (eks. areal
til SFO), samt innspill fra interessenter. Behandlingen av sak 79/16 ble utsatt til
budsjettforhandlingene samme år. I behandlingen av sak 85/16 ble følgende vedtak gjort
knyttet til nytt oppvekstsenter:
Kommunestyret støtter prosjekt oppvekstsenter med byggestart i 2020. I
mellomperioden 2017-2020 utredes ulike alternativer. Forprosjektet skal utrede 1.
renovering av eksisterende bygg. Eller alternativ 2. som er nytt oppvekstsenter
tilknyttet miljøbygg med basseng. Antall elever: 85 pluss barnehage og SFO, med
mulighet for utvidelse.
Eksisterende skole opprustes slik at forsvarlig miljø sikres fram til ny skole
foreligger. (Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020, s. 1)
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Det ble nedsatt en ny arbeidsgruppe, som reviderte forslaget til rom- og funksjonsprogram,
med de vedtatte forutsetninger. I sakene 9/17 og 10/17 ble dimensjonene oppjustert til
henholdsvis 110 elever og fireavdelings barnehage.
I sak 42/17 vedtok kommunestyret revidert rom- og funksjonsprogram for nytt oppvekstsenter.
I juli 2017 utlyste Kvalsund kommune en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av
Kvalsund oppvekstsenter. Det ble bestilt to forprosjekt; ett for alternativ 1, lokalitet Kvalsund
skole (heretter «skoletomt»; ett for alternativ 2, lokalitet ved miljøbygget og rådhuset i
Kvalsund sentrum (heretter «rådhustomt»). Asplan Viak vant tilbudet, og begynte arbeidet med
forprosjekt for begge alternativ.
I budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 (sak 90/17) vedtok kommunestyret at beslutningen
om hvilken lokalisering som skal benyttes i videre prosjektering av oppvekstsenteret skal være
avgjort etter årsskiftet.
I desember 2017 leverte Asplan Viak de ferdige forprosjektene for skoletomt og rådhustomt
(se vedlegg til saken).

Mål og ambisjoner
Følgende mål og ambisjoner kan utledes fra kommunestyrets vedtak så langt i prosjekt «Nytt
oppvekstsenter»:
-

Et ønske om å samle alle oppvekstaktiviteter fra barnehage til ferdig ungdomsskole,
inkludert aktivitetstilbud etter skoletid (SFO) til et oppvekstsenter
Oppvekstsenteret skal være dimensjonert til 110 elever, med en utforming som tillater
utvidelse.
Oppvekstsenteret skal planlegges med barnehage med fire avdelinger
Oppvekstsenteret skal ha et tilfredsstillende basseng
Et fremtidsrettet oppvekstsenter for pedagogisk utfoldelse og som til enhver tid er
tilpasset den læringsaktivitet som skal skje der.
Et bygg preget av arealeffektive løsninger, som gir stor grad av fleksibilitet,
samlokalisering og sambruk.
Et bygg med universell utforming som inkluderer alle, også elever med nedsatt
bevegelsesevne og orienteringsevne.

Begynnelse, forprosjekt
Asplan Viak begynte arbeidet med forprosjekt for alternativ 1 skoletomt og alternativ 2
rådhustomt høsten 2017. Følgende anmerkninger til mulighetsstudien ble anført, og følgende
løsninger ble valgt:
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Anmerkninger - Alternativ Skoletomt
Asplan Viak varslet 15.09.2017 at skoletomtens (alt.1) areal ble for lite til å oppfylle
normkravene til uteareal for både skole og barnehage på samme lokalitet. Oppdraget ble derfor
endret, slik at plassering av barnehage på skoletomten utgikk fra oppgaven.
I mulighetsstudien var det anført at skolebygget skulle vendes og legges nært veien for mest
mulig areal på baksiden av skolen. Asplan Viak anførte at på grunn av sterk vind fra sørsørvest må bygget henvende seg mot nord. Løsningen de har lagt til grunn i forprosjektet er å
beholde og rehabilitere eksisterende fløy C, og nybygg er trukket sørover for å få mest mulig
uteareal foran skolen.

Anmerkninger - Alternativ Rådhustomt
På rådhustomten anførte Asplan Viak at det ville være meget kostbart og upraktisk å bygge seg
inn i Kvalsundhallen og miljøbygget for å gjenbruke eksisterende rom som er spredt utover. I
forprosjektet er eksisterende bygg mest mulig uberørt, og nybygget lagt sørover slik at hele
terrenget blir brukt. Hovedinngang med kantine er lagt forbi Kvalsundhallen, slik at man har
fri sikt mot Kvalsundelva. Der er behov for å rive deler av ungdomsklubben for å få adgang og
passasje til skolen. Dette betyr et nytt ventilasjonsrom og system for miljøbygget.

Ferdig forprosjekt, desember 2017
Asplan Viak leverte forprosjektrapporten (vedlagt) med tegninger for begge alternative
lokaliteter i desember 2017. I forprosjektrapporten er det laget ett prosjekt for barnehage og ett
for skolebygg for alternativ 2 rådhustomt, og ett prosjekt for skolebygg for alternativ 1
skoletomt. For enkelhets skyld er prosjektene for barnehage og skolebygg på alt. 2 rådhustomt
tidvis slått sammen i det videre saksfremlegget, med mindre det er vurdert som hensiktsmessig
å holde dem adskilt.
Beskrivelse – Alternativ 1 Skoletomt
På skoletomten er det prosjektert med en ny barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse) med
kapasitet til 110 elever, og rehabilitert fløy av den eksisterende skolen med fellesareal. Den
eksisterende fløyen beholder det eksisterende bassenget og gymnastikksal, og får i tillegg lagt
til nye funksjoner. Hele den eksisterende fløyen vil få en omfattende oppgradering.
Ny del og eksisterende fløy knyttes sammen slik at begge funksjoner har en gjensidig nytte av
hverandre, samt at fellesarealene har en innvendig adkomst fra skolen. Fellesarealene kan
stenges fra selve skolen, slik at de kan være tilgjengelige på kveldstid eller i helgene.
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Det er prosjektert med parkering på nedsiden av riksveg 94, hvilket innebærer kryssing av
veien, samt handicapparkering på østsiden av skoleområdet. Det er en forutsetning for skissen
at busslommene legges på sørsiden av riksvegen, dvs. på samme side av veien som skolen.
Dette innebærer at bussene som kommer fra øst må ta en U-sving for å stoppe i busslomme.
Det er også forutsatt at fartsgrensen reduseres fra 50 km/t til 40 km/t i valg av trafikkløsningen
skissert over.
Se for øvrig forprosjektrapport s. 13-19 for utvidet beskrivelse av prosjektet på alt.1 skoletomt.
Beskrivelse – Alternativ 2 Rådhustomt – Skole og barnehage
På rådhustomten er det foreslått bygd en ny barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse) med
kapasitet til 110 elever, inkludert rehabilitering av det eksisterende Miljøbygget. I tillegg
kommer en barnehage som eget nytt bygg på nordsiden av rådhuset. Barnehagen er
dimensjonert med 4 avdelinger, med kapasitet for 72 barn. De fire avdelingene er like store, og
kan deles ulikt mellom store og små barn.
I skolebygget vil eksisterende inngang og vestibyle til aulaen i Miljøbygget rehabiliteres, og
blir inngangen for eksterne brukere av senteret på kveldstid. Den gir tilgang til alle
fellesfunksjoner som kan brukes utover skoletiden. Den nye hovedinngangen til skolen legges
mot sør-øst og gir direkte adgang til kantine og skolefløy mot sør. Begge innganger forbindes
med en intern «gate» som binder sammen alle funksjoner i senteret. Undervisningsdelen
plasseres på bakkeplan i egen skolefløy som strekker seg mot sør/vest slik at det etableres godt
samspill med omkringliggende utearealer.
Fellesarealet kan stenges fra skoledelen, slik at de arealene kan være tilgjengelig på kveldstid
eller i helgene.
Det er lagt opp til parkering for ansatte til skole og barnehage på området nord for
Miljøbygget, med egen kantparkering for kort av- og påstigning. Øst for barnehagen er det
adkomst til et mindre parkeringsområde for levering i barnehagen og 2 handicapplasser.
Se for øvrig forprosjektrapport s. 21-29 for nærmere beskrivelse av skolebygget på
rådhustomt, og s. 30-34 for nærmere beskrivelse av barnehage på rådhustomt.

Arealoppstilling, bruttoarealer (BTA)
Tabell 1 Arealoppstilling, bruttoarealer
BTA nybygg

BTA
rehabilitering

BTA TOTALT

BTA rives
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Alt. 1 skoletomt
skole

1635 m2

2085 m2

3720 m2

1730 m2

Alt. 2
rådhustomt skole

3230 m2

1090 m2

4320 m2

140 m2

Alt. 2
rådhustomt
barnehage

990 m2

-

990 m2

-

Fra forprosjektsrapporten, s. 9.

Estimerte kostnader, oppstilling
I Asplan Viaks forprosjektrapport (s. 35-37) er det satt opp estimerte kostnader for de utredede
alternativene. Merk at oversikten ikke inkluderer:
-

Prisstigning til byggestart/byggeperioden
Finanskostnader
Løst inventar
Tomtekostnader
Finansiering
Prisstigning

I tillegg kommer ca. kr. 600.000,- (eks. MVA) i kostnader for omlegging av lavspentkabler og
høyspentkabler som ligger foran rådhuset i Kvalsund. Dette må gjennomføres i forkant av
byggestart, og kommer i tillegg til kostnadsestimatene i tabellen under (forprosjektrapport, s.
36).
I tillegg kommer kostnader ved valg av Alternativ 1 skoletomt, dersom man benytter
moduler/brakker som midlertidig skolelokaler i byggeperioden. Disse er fremstilt i tabell 3
under.

Tabell 2 Estimerte kostnader, forprosjektrapport
Alt. 1 skoletomt
skole
Felleskostnader

Alt. 2 rådhustomt
skole

Alt. 2 rådhustomt
barnehage

8 079 403

8 190 349

2 315 340

Bygning

36 748 160

32 387 839

11 585 240

VVS-installasjoner

11 474 855

15 039 261

3 195 077

Elkraft

7 169 091

8 419 101

1 980 316

Tele og automatisering

3 957 089

4 093 132

792 450

Andre installasjoner

2 363 866

2 899 662

-
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Utendørs

3 836 132

3 243 223

1 405 847

Generelle kostnader

13 485 168

14 305 788

3 613 604

Spesielle kostnader

-

-

-

MVA

21 778 441

22 144 589

6 221 968

Forventet tillegg

10 488 705

10 338 346

2 388 842

5 215 744

5 339 906

1 475 536

-

-

-

124 596 655

126 401 197

34 974 220

33 494

29 260

35 327

Usikkerhetsavsetning
Prisregulering
Totalt
2

Pris/m

Tabell 3 Kostnad ved leie av moduler per år, Alt. 1 Skoletomt
400 m2

Beskrivelse\størrelse

600 m2

Moblisering og transport av moduler 15

50 000

750 000 22

50 000

1 100 000

Demontering moduler

20 000

300 000 22

20 000

440 000

15

Tilkobling vann og strøm

100 000

120 000

Fundamenter

50 000

75 000

Transport av inventar og utstyr

60 000

90 000

Adkomstvei

30 000

40 000

-

-

Leie av moduler

15

2 900 12

522 000 22

2 900 12

765 600

Samlet kostnader ekskl. mva
Mva
Samlede kostnader inkl. mva

-

1 812 000

2 630 600

453 000

657 650

2 265 000

3 288 250

Merk at i de overstående estimatene er det ikke tatt med kostnader for eventuell sanering av
den eksisterende skolen, dersom man skulle velge alt. 2 rådhustomt. Det er heller ikke lagt inn
eventuelle muligheter for å søke spillemidler/andre tilskudd til basseng ved valg av alt. 2
rådhustomt (Asplan Viak estimerer mulighet for å søke tilskudd ca. kr. 4,7 mill, s. 39 i
forprosjektrapporten).
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SAKSVURDERING:
Innspill fra interessenter tidlig i prosessen
Under oppvekstkonferansen før sommeren 2016 var det et klart flertall blant de frammøtte som
ønsket et nytt oppvekstsenter i tilknytting til Kvalsundhallen/rådhuset. Blant kolleger ansatt i
skolen er det en oppfatning at lokalisering av en ny skole hvor dagens skole er – betraktes som
en dårlig løsning. Dette begrunnes i de manglene som stedet har mtp tilgjengelighet,
trafikksikkerhet og arealets begrensninger.
FAU har også uttalt et ønske om en annen plassering av et nytt oppvekstsenter enn dagens
lokalisering av Kvalsund skole.
Dagens skoleelever og elevrådet har også uttalt seg i saken med ønske om et fullverdig
basseng og en lokalisering mer sentral enn hva som er tilfelle for dagens skole.
Økonomi
Kostnadene ved alt.1 skoletomt; rehabilitering av C-fløyen, riving av deler av eksisterende
bygg og nybygg; er estimert til kr. 124 596 655,- (inkl. mva). Estimatet inkluderer imidlertid
ikke kostnadene til midlertidige/alternative skolelokaler, som vil være nødvendig i
byggeperioden. Disse er beregnet til ca. kr. 2,3 mill – kr. 3,3 mill per år, avhengig av størrelse,
ved bruk av moduler. Det kan vurderes å nytte moduler i kombinasjon med eksempelvis
Neverfjord skole eller Stallogargo grendehus. Utgiftsmessig kan dette bli billigere enn kun å
leie moduler til skole.
I henhold til forprosjektet er kostnadene til skolebygget på Alt.1 skoletomt totalt estimert noe
lavere enn kostnadene for skolebygget på Alt.2 rådhustomt, kr. 126 401 197,- (inkl. mva).
Skolebygget på Alt.2. rådhustomt er imidlertid større, slik at kvadratmeterprisen er lavere,
samt at estimatet inkluderer nytt basseng, hvor man antakelig kan få tilskudd for inntil 40 % av
kostnadene (bassengkostnadene er estimert til ca. kr. 33,6 mill). Videre må man påregne
kostnader knyttet til omregulering av området, samt til omlegging av
høyspent/lavspentledninger, ca. kr. 600 000,- (eks. mva).
Ved valg av Alt. 2 rådhustomt er det også prosjektert med en barnehage. Kostnadene er
estimert til kr. 34 974 220,- (inkl. mva). Dette er i tråd med bestillingen, som var på et
oppvekstsenter. Dersom man velger Alt. 1 Skoletomt, bør det påregnes kostnader knyttet til
utbedring/rehabilitering og/eller nybygg i Kvalsund barnehage, som per dags dato er utdatert
og lite formålstjenelig.
Bruk av skoletomten sparer kommunen for kostnaden av å sanere/rive/finne alternativ bruk til
eksisterende skolebygg. Dersom man velger Alt. 2. rådhustomt må det besluttes hva som skal
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gjøres med eksisterende skolebygg og eksisterende barnehage ved ferdigstillelse av
oppvekstsenteret.

Tabell 4 Kostnad
Alt. 1 skoletomt
skole

Alt. 2 rådhustomt
skole

Alt. 2 rådhustomt
barnehage

Totalt, forprosjekt

124 596 655

126 401 197

34 974 220

Pris/m2, forprosjekt

33 494

29 260

35 327

21 778 441

22 144 589

6 221 968

Kostnader, leie modul
400 m2*

2 265 000

-

-

Kostnader, leie modul
600 m2 *

3 288 250

-

-

-

-11 760 000

-

MVA, forprosjekt

Mulige tilskudd,
basseng**
Kostnader, omlegging
høyspent/lavspent
Totalt

600 000
126 861 655

115 241 197

127 884 905***

127 001 197****

34 974 220

*Kun ett av alternativene er nødvendig. Kostnader er per år.
** Kun et estimat, basert på totale kostnader. Her er 35 % tilskudd brukt, men dette avhenger av
hvilke kostnader som ligger i totalkostnaden for bassenganlegg på kr. 33,6 mill, hvilke man kan søke
tilskudd til, samt hvor mye man kan få i tilskudd. Merk at tilskuddet betales i etterkant av at prosjektet
er ferdigstilt.
*** I kursiv er total kostnadsberegning ved midlertidig skole, modul, 600 m2. Over står
kostnadsberegning ved 400
**** I kursiv er total kostnadsberegning uten tilskudd, fordi tilskuddene gis ved fullført prosjekt, slik
at kommunen vil være nødt til å dekke kostnadene inntil prosjektet er ferdigstilt.

Alternativ Skoletomt
Fordeler
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Ved å benytte skoletomten, ivaretar Kvalsund kommune de ressurser som allerede ligger i
basseng- og gymsalfløyen. Den nye skolebygningen, slik den er skissert, vil være godt integrert
med den fløyen som rehabiliteres. Nybygget er kompakt, og det er enkel adkomst til bassengfløyen uten å gå ut. Det vil også være mulig å stenge av nybygget slik at basseng m.m. kan
benyttes på kveldstid.
Skoletomten har sjøutsikt fra skolegården, og ligger i le for vinden fra sør-sørvest. Det er
videre positivt at den nye kunstgressbanen Leikvang er i umiddelbar nærhet til skolebygget,
som gir muligheter for bruk.
Skoletomten er allerede regulert for formålet, hvilket er hensiktsmessig.
Ulemper
Arealet på skoletomten er ikke tilstrekkelig til et oppvekstsenter, og derfor er forprosjektet
utarbeidet med kun skolebygg på skoletomten. Asplan Viak bemerker også at skoletomten er i
minste laget også for en skole dimensjonert til 110 elever, da anbefalt størrelse for dette antall
elever er min. 5 000 m2. Skoletomten er 3 650 m2. Dersom man velger Alt.1 skoletomt vil man
altså gå bort fra ønsket om et oppvekstsenter hvor alle aktiviteter er samlet. I tillegg begrenses
muligheten for eventuell utvidelse, da utearealet allerede er for lite vurdert i forhold til norm.
Trafikkforholdene ved skoletomten er uheldig. For å spare mest mulig av skolegården er
parkering for ansatte, samt avlevering av skoleelever, lagt til andre siden av RV 94. Dette betyr
at elever og ansatte må krysse RV94 for å komme til og fra skolen. I tillegg må bussene som
kommer fra øst gjøre en U-sving for å kunne slippe av elevene i busslommen. Begge deler er
åpenbart uheldig sikkerhetsmessig, spesielt med tanke på den økende mengden tungtrafikk
langs RV94, samt perioder med dårlig sikt. Asplan Viak har satt som forutsetning for
forprosjektet at fartsgrensen på RV94 reduseres til 40 km/t. Det vil være nødvendig med
støyreduserende tiltak for å skjerme elevene fra trafikal støy fra RV94.
Skoletomten er plassert utenfor Kvalsund sentrum, hvilket gjør at det blir en distanse til øvrige
tilbud, som bibliotek og treningshall. Det gjør også at barnehagen har vanskeligere tilgang på
de fasiliteter som er plassert i skolebygget, som basseng m.m.
Dersom man velger Alt.1 Skoletomt, vil skolen ikke være tilgjengelig for ordinær drift i
byggeperioden. Det må antas at det vil være betydelige negative effekter for læringsmiljø og
skoledrift, selv ved benyttelse av andre kommunale bygg eller midlertidige modulbygg.
Alternativene som er tilgjengelig er kommunale bygg som Neverfjord skole, Stallogargo
grendehus, og eventuell modulbygg som midlertidig skole. Hvor denne skal plasseres må i så
fall avgjøres.

Alternativ Rådhustomt – Skole og barnehage
Fordeler
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Ved å benytte Alt. 2 Rådhustomt vil man oppfylle ønsket om et oppvekstsenter som samler
oppvekstaktiviteter til samme lokalitet. Nærheten mellom barnehage, skolebygg med basseng,
SFO, aula, Kvalsundhallen og bibliotek i rådhuset gjør at tilgangen på de ulike fasilitetene vil
være lettere for både barnehagebarn og elever. Benyttelsen av eksisterende fasiliteter, som
Kvalsundhallen, biblioteket og Miljøbygget, må antas å øke, hvilket gir en bedre utnyttelse av
tidligere investeringer. Fellesområder som basseng, hallen og miljøbygg kan stenges av fra
øvrig skolebygg og således brukes på kveldstid. Dette samler også de ulike treningstilbud
kommunen har via idrettslag, ved at basseng og hall er i umiddelbar nærhet, og må antas å
utgjøre en fordel.
Oppvekstsenteret vil ha solrike uteområder som vender mot sør og vest, med utsikt over
Kvalsundelva. Utearealene for både skole og barnehage oppfyller normkravene, og er store
nok til å muliggjøre eventuelle utvidelser på sikt. Uteområdets størrelse gir også mulighet for
en inndeling etter aldersgrupper for skolen. Både skolen og barnehagen vil også ha lett adgang
til fine naturområder rundt Trollvatn.
Et oppvekstsenter på Alt. 2 Rådhustomt vil ha enkel og trygg bil- og bussadkomst, med adskilt
avlevering for barnehage og skole, samt egen parkering for ansatte.
Ved valg av Alt. 2 Rådhustomt kan skoledriften og barnehagedriften gå som normalt i
byggeperioden, slik at læringsmiljø og øvrige psyko-sosiale hensyn ikke antas påvirket.
Ulemper
Siden Alt. 2 Rådhustomt ligger i umiddelbar nærhet til Kvalsundelva vil det tidvis være kald
og rå vind gjennom elveosen. Det bør også knyttes oppmerksomhet til sikkerhet rundt elven,
spesielt for de yngste barna.
Bruken av Rådhuset, Miljøbygget og Kvalsundhallen må antas påvirket i negativ grad i
byggeperioden. Dette gjelder flere brukergrupper, inkludert men ikke begrenset til idrettslag,
privatpersoner som skal holde arrangement, kommuneorganisasjonen selv. Det er ingen
åpenbare gode løsninger på dette.

Tabell 5 Sammenlikning av alternativene

Trafikk

Alt. 1 skoletomt

Alt. 2 rådhustomt

skole

skole og barnehage

Negativt:

Positivt:

Parkering på nordsiden betyr
kryssing av RV 94, hvor det er
stadig økende grad av tungtrafikk.

Enkel og trygg bil- og bussadkomst.

Buss fra øst må gjøre U-sving for å

Parkering for ansatte separat fra
avleveringsområde
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slippe av elever i busslomme.

Negativt:
Mangler gangvei fra sentrum til
skole/barnehage

Uteareal

Positivt:

Positivt:

Beliggenhet med sjøutsikt fra
skolegården.

En solrik skolegård som vender mot sør og
vest. Utsikt mot Kvalsundelva.

I le for vinden fra sør-sørvest.

Fin deling av uteareal mellom de ulike
aldersgruppene.

Negativt:
Skoletomten er liten med tanke på
det ønskede antall elever. Størrelsen
på skoletomten er ca. 3 650 m2,
anbefalt størrelse for gitt antall
elever er minimum 5 000 m2.

Uteareal er stort nok med tanke på antall
elever
(ca. 6 300 m2).

Negativt:
Kald og rå vind gjennom elveosen.

Støy fra RV 94 gir behov for
støyskjerming.
Sikkerhet knyttet til nærhet til elv.
Sikkerhet knyttet til nærhet til vei.
Bygg/plassering

Positivt:

Positivt:

Ny og eksisterende bygning
fungerer godt sammen.

Oppvekstsenter, med nærhet mellom
skolebygg og barnehage.

Nybygg er kompakt med korte
avstander, fin åpenhet over to plan.

Fin sambruk med miljøbygget.

Sambruk med bibliotek i rådhusbygget
Positivt med mulighet for
kveldsbruk av basseng og gymsal.
Kveldsbruk av svømmebasseng og
miljøbygg.
Nærhet til kunstgressbanen
Leikvang.
Nærhet til idrettshall.
Negativt:
For liten tomt til både skole og
barnehage.

Gjennomføring

Positivt:

Nærhet til natur/turområder/utearealer
utenfor oppvekstsenterets område

Positivt:
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Skoletomten er regulert til dette
formålet.

Kan bygges mens eksisterende skole er i
drift.

Negativt:

Negativt:

Behov for midlertidig skolebygg i
byggefase, med dertil kostnader.
Andre brukere av bassengfasiliteter
m.m. må også antas å bli negativt
påvirket i byggeperioden.

Eventuelle behov for sanering/håndtering
av eksisterende skolebygg på Halsen og
barnehage i Kvalsund, med dertil
kostnader.

Bruk av Miljøbygget og Kvalsundhallen
må antas å bli negativt påvirket i
byggeperioden, for alle brukergrupper.
Kostnader

Estimert kr. 124 600 000 (inkl.
estimert kr. 21 778 441 mva).

Negativt:
Kun for skolebygg. Kostnader ved
oppgradering av Kvalsund
barnehage eller nybygg av
barnehage vil komme i tillegg.

I tillegg kommer kostnad for
midlertidig skolebygg
kr. 2 265 000-3 288 250,- (inkl.
mva).

Estimert kr. 161 374 220 (inkl. estimert kr.
28 366 557 mva).
(Av dette kr. 126 401 197,- til prosjekt
skolebygg, og kr. 34 974 220,- til prosjekt
barnehage)

Positivt:
Gjelder for både barnehage og skole
(oppvekstsenter).

Kan bygges mens eksisterende
skole/barnehage er i drift.

Av det totale beløpet går ca. kr. 33,6 mill
til badeanlegg. Det kan søkes tilskudd for
basseng, rampe og garderobe, ca. kr. 4,7
mill (Asplan Viaks estimat – antakelig er
den reelle summen man kan få i tilskudd
høyere).

Negativt:
I tillegg kommer kostnad for omlegging av
høyspent/lavspentledninger ca. kr.
600 000,- eks. mva, samt eventuelle
kostnader for håndtering/sanering av
eksisterende skole/barnehagebygg.
Måloppnåelse

Dekker følgende mål:
-

Grunnskole 1.-10.klasse
dimensjonert til 110 elever
SFO
Arealeffektive løsninger
Fremtidsrettet og tilpasset

Dekker følgende mål:
-

-

Oppvekstsenter med
samlokalisering av grunnskole 1.10. klasse 110 elever med SFO, og
4-avdelings barnehage.
Samling av øvrige
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-

læringsaktivitet
Basseng
Universell utforming.

Dekker ikke/dårlig følgende mål:
-

-

Samling av alle
oppvekstaktiviteter i et
oppvekstsenter
Barnehage med 4 avd.
Mulighet til utvidelse, da
skoletomtens areal allerede
er knapt

-

oppvekstaktiviteter/fasiliteter
Universell utforming
Basseng
Fremtidsrettet og tilpasset
læringsaktivitet
Arealeffektive løsninger
Mulighet for fremtidig utvidelse,
da tomten er større enn
minimumsanbefaling for skolegård
til 110 elever.

Oppnåelse av mål i henhold til politiske vedtak
Redegjørelsen over identifiserte noen målsetninger i de politiske vedtak som er gjort tidligere.
Ønsket om å samle alle oppvekstaktiviteter fra barnehage til ferdig ungdomsskole, inkludert
aktivitetstilbud etter skoletid (SFO) til ett oppvekstsenter vil kun være ivaretatt dersom man
velger Alt. 2 Rådhustomt. Dette fordi Alt.1 Skoletomt ikke har stort nok areal til å romme
barnehage i tillegg til skolebygg. Alt. 2 Rådhustomt oppfyller ønskene om oppvekstsenter,
sambruk og samlokalisering, samt vedtaket om en barnehage med fire avdelinger.
Skolebyggene for begge alternative lokaliteter er dimensjonert til 110 elever, men ettersom
arealet på Alt.1 Skoletomt allerede er presset sammenliknet med anbefalt uteareal for 110
elever, er det begrenset mulighet for utvidelse i fremtiden. Alt. 2 Rådhustomt oppfyller derfor
bedre ønsket om fleksibilitet og videre utvidelse.
Begge alternativ oppfyller ønsket om tilfredsstillende basseng, og må sies å oppfylle ønsket
om arealeffektive løsninger tilpasset den læringsaktivitet som skal skje der. Begge alternativ er
prosjektert med universell utforming som inkluderer alle.

Konklusjon
Det er fordeler og ulemper ved begge alternativ. Hovedfordelen til skoletomten er at man
ivaretar den eksisterende strukturen, og sparer kommunen for utgiften det vil være å sanere
bygget i ettertid. Hovedulempene synes å være de trafikale forholdene rundt skoletomten, samt
begrensningen i areal som resulterer i at prosjektet ikke lenger vil være et oppvekstsenter.
Hovedfordelen med rådhustomten er at man får gjennomført intensjonen om et oppvekstsenter,
samt at man kan dra synergieffekter av at de tilbud som kommunen har til aktiviteter for unge
(hall, basseng, bibliotek) ligger i umiddelbar nærhet til både skole og barnehage. Det er også
en fordel at skole og barnehage kan driftes som normalt i byggeperioden. Hovedulempen ved
rådhustomten er at det betyr en omregulering av området, samt at det vil være kostnader
knyttet til sanering av både dagens skole og dagens barnehage. Det er også en ulempe at
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innbyggere i Kvalsund vil ha redusert tilgang til Miljøbygg og Kvalsundhallen i
byggeperioden.
Ut fra foregående utredning ser Alt. 2 Rådhustomt ut til best å dekke den bestilling og de
vedtak som er gjort i kommunestyret tidligere. Dersom man ønsker en samlokalisering av alle
oppvekstaktiviteter i et oppvekstsenter, er det kun Alt. 2 Rådhustomt oppfyller dette. Jamfør
utredningen over, og oppstillingen i tabell 5, er det flere fordeler knyttet til Alt. 2 Rådhustomt,
samtidig som det er tungtveiende ulemper ved valg av Alt. 1 Skoletomt.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar å benytte Alternativ 2 Rådhustomta for videre
detaljprosjektering og bygging av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette begrunnes med at det
er kun Alternativ 2 Rådhustomta, som gir et oppvekstsenter med ønsket kapasitet og synes å
være det mest økonomiske alternativet. Detaljprosjektering gjennomføres for både prosjekt
skolebygg og prosjekt barnehage på rådhustomten, med byggestart i 2020. Området
omreguleres i forbindelse med ny arealplan som er under arbeid.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/341

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

3/18

Formannskapet

30.01.2018

3/18

Kommunestyret

15.02.2018

REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET:
FORSLAG DELEGERING TIL RÅDMANN
FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I
UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG §5 FØRSTE LEDD
BOKSTAV A-F
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre delegerer myndighet til rådmannen for søknader om dispensasjon fra
motorferdselloven som faller inn under forskriftens § 5 første ledd bokstav a-f. Vurderingen av
hvorvidt søknaden faller innunder § 5 første ledd bokstav a-f gjøres administrativt.

REFERANSER:



Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=lov om motorferdsel i utmark
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift for bruk av
motorkjøretøyer

SAKSOPPLYSNINGER:
I medhold av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 andre
ledd kan kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen delegeres til et folkevalgt organ
eller kommunal tjenestemann. Forskriftens § 5 er en dispensasjonsbestemmelse som bare
gjelder bruk av snøscooter. Bestemmelsen angir en del formål det vil være forholdsvis kurant å
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få tillatelse til bruk av snøscooter for dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Følgende
formål er listet opp i forskriftens § 5 første ledd bokstav a-f:
-

Ervervs-/leiekjøring.
Funksjonshemmede.
Eier av hytte for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst
2,5 km fra brøytet bilveg.
Kjøring i utmarksnæring for fastboende.
Transport av ved utover det som følger av forskriftens § 3 første ledd bokstav g.
Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner,
medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune opplever en tydelig økning i saksmengden som skyldes søknader om
dispensasjon fra motorferdselloven. Behandlingen av søknadene krever en del arbeid fra
kommunen. Kvalsund kommune ønsker av den grunn å gjøre arbeidet mest mulig effektiv. Å
kunne avgjøre de mer kurante søknadene som faller inn under forskriftens § 5 første ledd
bokstav a-f administrativt vil lette saksgangen betraktelig. En slik delegering til
administrasjonen vil ikke medføre noen endringer for søknader som kommer inn under lovens
§ 6 som krever en strengere vurdering.
Rådmannen anbefaler at dispensasjonssøknader som faller inn under forskriftens § 5 første
ledd bokstav a-f delegeres til rådmannen.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre delegerer myndighet til rådmannen for søknader om dispensasjon fra
motorferdselloven som faller inn under forskriftens § 5 første ledd bokstav a-f. Vurderingen av
hvorvidt søknaden faller innunder § 5 første ledd bokstav a-f gjøres administrativt.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

18/2

Arkiv: 055

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

4/18

Formannskapet

30.01.2018

3/18

Utviklingsutvalget

01.02.2018

4/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.02.2018

/

Ungdomsrådet

3/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.02.2018

4/18

Kommunestyret

15.02.2018

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018 - 2020

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede støtter den gode kommunikasjonsstrategien for 20182020.
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VEDLEGG:
Kommunikasjonsstrategi 2018-2020

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunikasjonsstrategien må ses på som del av arbeidet til tilflytterkontoret jmf.
Prosjektplan for tilflytterkontoret som ble vedtatt av kommunestyret juni 2016.
Strategien er en tiltaksorientert plan som har vært utarbeidet av tilflytterkontoret i samråd med
næringsavdelingen og rådmannen.
Strategien har til hensikt å samordne kommunens profil, styrke omdømmet og effektivisere
kommunens interne arbeid.

SAKSVURDERING:
Behovet for informasjon og dialog er stort, både blant innbyggere, ansatte og folkevalgte i en
kommune.
Kommunikasjonsstrategien er en tiltaksorientert plan for kommunikasjonsarbeid fra og med
2018 og fram til kommunesammenslåingåingen i 2020. Planen tar utelukkende for seg
kommunikasjon knyttet til Kvalsund kommune.
En kommunal strategi for kommunikasjon er et verktøy for internkommunikasjon, informasjon
til publikum og generell markedsføring. Hensikten med en slik plan er at denne med riktig
bruk, vil samordne kommunens profil, styrke kommunens omdømme og effektivisere
kommunens interne arbeid.
God kommunikasjon eksternt og internt vil både gjøre kommunen mer effektiv og robust, samt
styrker omdømmet.
1. januar 2020 etableres en helt ny kommune. Kommunens identitet skal også være
gjenkjennelig i en ny kommune. En kommunikasjosntrategi vil styrke og tydeliggjøre dagens
Kvalsund kommune inn mot en kommunesammenslåing.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/74

Arkiv: U31

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

6/18

Formannskapet

30.01.2018

/

Ungdomsrådet

6/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.02.2018

4/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.02.2018

5/18

Kommunestyret

15.02.2018

REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
KAPITTEL 5 OG KAPITTEL 6

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre reviderer Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund
kommune slik at de samsvarer med alkoholloven og dens forskrift, samt er mer
tilgjengelig for Kvalsund kommunes innbyggere. Kvalsund kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer revideres med følgende endringer:
Punkt 5.2 Salgstider, endres til:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00
til klokken 20.00.
Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
09.00 til kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og
17. mai.
Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje
ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:
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«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.

Punkt 6.3.1 Gebyr, endres til:
For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund
kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i
alkoholloven og dens forskrift.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre reviderer Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund
kommune slik at de samsvarer med alkoholloven og dens forskrift, samt er mer
tilgjengelig for Kvalsund kommunes innbyggere. Kvalsund kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer revideres med følgende endringer:
Punkt 5.2 Salgstider, endres til:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00
til klokken 20.00.
Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
09.00 til kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og
17. mai.
Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje
ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:
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«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.
Punkt 6.3.1 Gebyr, endres til:
For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund
kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i
alkoholloven og dens forskrift.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig skjenkebevilling.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede støtter rådmannens tilråding.

VEDLEGG:
-

Gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer, revidert 02.03.2017
Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer 2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Deler av de Alkoholpolitiske retningslinjene for Kvalsund kommune er ikke oppdaterte
i takt med lovendringer.
Om innskrenking av salgstider
Alkoholloven § 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk
med høyst 4,7 volumprosent alkohol lyder som følger:
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til
kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
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Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.
I gjeldende Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune, revidert 02.03.2017
lyder punkt 5.2 Salgstider tredje og fjerde ledd som følger:
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1.
og 17. mai.
Salg og utlevering av alkoholholdige varer skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg,
fylkestingsvalg og kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov, jf
alkoholloven § 3-7.
Ordlyden i Kvalsund kommunes alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5.2 tredje og
fjerde ledd er i henhold til tidligere lovtekst, som ble opphevet ved forskrift den
01.01.2015.
Om gebyr for enkeltanledning
Alkoholforskriften § 6-2 om bevillingsgebyr, tredje ledd, lyder som følger:
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1630 for salg og kr 5100 for
skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at
gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan
bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 360 pr. gang.
I gjeldende Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune, revidert 02.03.2017
lyder punkt 6.3.1 Gebyr som følger:
For enkeltanledning betales det gebyr fastsatt av alkoholforskriften.
I tillegg betales gebyr pr omsatt vareliter alkoholholdig drikke, jf forskrift
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om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
For enkelt anledning uten eksisterende bevilling skal det leveres inn
oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk innen to uker etter at
arrangementet er avsluttet. Dersom bevillingshaver ikke leverer oppgave
innen frist, fastsettes gebyr for skjenkevolum til kr. 1000,- pr. dag
arrangement.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig
skjenkebevilling.

SAKSVURDERING:
Om innskrenking av salgstider
Punkt 5.2 i de gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund kommune
innskrenker salgstider slik alkoholloven gjorde frem til 1.1.2015. Etter lovendringen av
1.1.2015 forbyr ikke lenger alkoholloven salg og utlevering av alkoholholdig drikk
inntil 4,7 prosent på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov. Slik de alkoholpolitiske retningslinjene i Kvalsund
kommune står, vil utsalgssteder i Kvalsund ikke ha anledning til å selge alkohol inntil
4,7 prosent på stemmedager.
Administrasjonen foreslår å endre teksten i punkt 5.2 slik at den reflekterer lovteksten i
§ 3-7:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00
til klokken 20.00.
Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
09.00 til kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og
17. mai.
Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje
ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:
«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
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ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.
Se vedlagte forslagsdokument for tidligere tekst i rødt/utstreket og foreslått ny tekst i
grønt.
Om gebyr for enkeltanledning
Teksten om gebyr for enkeltanledning i de gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene
for Kvalsund kommune er noe uklare, og gir ikke tydelig informasjon om hva som
fastsetter beløpet man betaler for bevilling for én enkelt anledning. I tillegg legges det
opp til at det i tillegg skal betales per vareliter alkohol omsatt på arrangementet. Dette
medfører både merarbeid for både søker og administrasjon, samt en stor risiko for at
beløpet blir høyere enn terskelen fastsatt ved lov (kr. 360,- jamfør § 6-2 i
alkoholforskriften).
Administrasjonen foreslår derfor å endre ordlyden i punkt 6.3.1 slik at den samsvarer
bedre med § 6-2 i alkoholforskriften, samt gir bedre informasjon til de innbyggere som
ønsker å søke om skjenkebevilling for én enkeltanledning:
For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund
kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i
alkoholloven og dens forskrift.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig
skjenkebevilling.
Se vedlagte forslagsdokument for tidligere tekst i rødt/utstreket og foreslått ny tekst i
grønt.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre reviderer Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund
kommune slik at de samsvarer med alkoholloven og dens forskrift, samt er mer
tilgjengelig for Kvalsund kommunes innbyggere. Kvalsund kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer revideres med følgende endringer:
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Punkt 5.2 Salgstider, endres til:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00
til klokken 20.00.
Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
09.00 til kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og
17. mai.
Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje
ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:
«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.

Punkt 6.3.1 Gebyr, endres til:
For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund
kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i
alkoholloven og dens forskrift.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig
skjenkebevilling.
Gunnar Lillebo
rådmann

