MØTE NR.6/2017

HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 29.08.2017
Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:00
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Navn
Forfall Møtt for
Ordfører
Terje Wikstrøm, Ap
Varaordfører
Jan Arvid Johansen, KrF
FO
Medlem
Grete Svendsen, Ap
Medlem
Robert Wilhelmsen, Ap
Medlem
Yngve Nilsen, SV
Organet er beslutningsdyktig med 4/5 representanter.
Forfallskoder
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær

ORIENTERINGER:

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Periodisering av driftsutgifter (regnskap/budsjett)
- Økonomi, regnskap per tjenesteområde
- Kommunebarometeret 2016 – endelige tall
- Prosjektarbeid Kvalsund kommune
o Utskifting av renseanlegg Skaidi
o Leikvang stadion – prosess – åpning 23.
september.
o Renovering grunnmurer Engmovn og Ringvn –
ferdig
o Boligbygging
o Regodkjenning av snøskuterløyper
o Oppvekstsenter – prosess
o Velferdsteknologi (i samarbeid med 9
kommuner)
o Fiskerihavn etablering og tilrettelegging
o Bredbåndsutbygging – begynt Repparfjord og
Stallogargo
- Folkehelseuka 2017 – 2.-10. september.

-

Åpning parsell Rv. 94 – 4. september
Markering kulturminnedagen – 17. september Porsa
kraftverk
NAV-leder Kvalsund – felles statlig del med
Hammerfest i 6 mnd
NAV arbeidslivssenter etableres i Kvalsund

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader. Innkallingen er godkjent.

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader. Sakslisten er godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 34/17 til og med sak 37/17.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører, kommunale
ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, media,
servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside:
www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
34/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/701
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 01.06.2017

35/17

17/602
ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN

36/17

13/1553
AD HØRING AV SØKNAD FRA NUSSIR ASA OM
DRIFTSKONSESJON FOR REPPARFJORD KOBBERFOREKOMST

37/17

16/825
EKSTRA RESSURSBEHOV FOR UTARBEIDELSE AV
FORPROSJEKT "NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND
KOMMUNE"

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
34/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/701
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 033
Møtedato
29.08.2017

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 01.06.2017
Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 1. juni 2017 godkjennes.

Behandling:
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 1. juni 2017 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
35/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/602
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 02
Møtedato
29.08.2017

ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar at det allminnelige kommunale vigselstilbudet i
Kvalsund kommune er vigsler avholdt i kommunestyresalen på Kvalsund rådhus,
innenfor ordinær arbeidstid, mandag til fredag kl. 07.30 – kl. 15.00. Kommunens
allminnelige vigselstilbud er gratis for Kvalsund kommunes egne innbyggere og for
personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt
i kommunen.
Dersom brudeparet ønsker vigsel utenfor ordinær arbeidstid, eller i andre lokaler,
vurderes dette etter kapasitet og tilgjengelighet for lokaler/vigsler. Det åpnes for at
også brudepar bosatt utenfor kommunen gis mulighet til å gifte seg borgerlig i
Kvalsund kommune, så fremt det er kapasitet hos vigsler/lokaler. Merkostnader i form
av utgifter for vigsler eller kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler som
påløper i slike tilfeller avklares på forhånd, og dekkes av brudeparet.
Følgende personer har vigselsmyndighet i Kvalsund kommune:
-

Terje Wikstrøm, ordfører
Jan Arvid Johansen, varaordfører

Det opprettes en side på hjemmesidene til Kvalsund kommune, med
forespørselsskjema og kontaktinformasjon til administrasjonen, samt informasjon
tilsvarende den informasjon gitt om borgerlig vigsel på domstol.no, kontinuerlig
oppdatert i henhold til gjeldende lovverk og praksis.
Kvalsund kommunes vigselstilbud skal være klart innen 1. januar 2018, eller den dato
lovendringen trer i kraft.

Behandling:
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar at det allminnelige kommunale vigselstilbudet i
Kvalsund kommune er vigsler avholdt i kommunestyresalen på Kvalsund rådhus,
innenfor ordinær arbeidstid, mandag til fredag kl. 07.30 – kl. 15.00. Kommunens
allminnelige vigselstilbud er gratis for Kvalsund kommunes egne innbyggere og for
personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt
i kommunen.
Dersom brudeparet ønsker vigsel utenfor ordinær arbeidstid, eller i andre lokaler,
vurderes dette etter kapasitet og tilgjengelighet for lokaler/vigsler. Det åpnes for at
også brudepar bosatt utenfor kommunen gis mulighet til å gifte seg borgerlig i
Kvalsund kommune, så fremt det er kapasitet hos vigsler/lokaler. Merkostnader i form
av utgifter for vigsler eller kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler som
påløper i slike tilfeller avklares på forhånd, og dekkes av brudeparet.
Følgende personer har vigselsmyndighet i Kvalsund kommune:
-

Terje Wikstrøm, ordfører
Jan Arvid Johansen, varaordfører

Det opprettes en side på hjemmesidene til Kvalsund kommune, med
forespørselsskjema og kontaktinformasjon til administrasjonen, samt informasjon
tilsvarende den informasjon gitt om borgerlig vigsel på domstol.no, kontinuerlig
oppdatert i henhold til gjeldende lovverk og praksis.
Kvalsund kommunes vigselstilbud skal være klart innen 1. januar 2018, eller den dato
lovendringen trer i kraft.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
36/17

Gunnar Lillebo
13/1553
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: L12
Møtedato
29.08.2017

AD HØRING AV SØKNAD FRA NUSSIR ASA OM
DRIFTSKONSESJON FOR REPPARFJORD
KOBBERFOREKOMST
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre har tidligere vedtatt gruvevirksomhet i Repparfjordfeltet, og ønsker å
legge til rette for Nussir ASA. En realisering av prosjektet vil sannsynligvis føre til positive
ringvirkninger for kommunen og bidra til økt verdiskapning, som blant annet også betyr en
positiv samfunnsutvikling generelt i kommunen. En realisering av prosjektet er anslått å gi
mange nye arbeidsplasser, og kan skape flere leverandørbedrifter/virksomheter i kommunen.
For en liten kommune som Kvalsund, er mulighetene for annen næringsvirksomhet begrenset.
Ved en slik beslutning er det mange hensyn som gjør seg gjeldende både for og mot.
Naturmangfold vil gjennomgående være et hensyn som taler mot tiltak, inngrep og aktiviteter.
Kvalsund kommune anser det som viktig å følge naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper ved gruvevirksomheten. Det innebærer at det settes krav som sikrer en best mulig
bærekraftig aktivitet.
Kvalsund kommunestyre anser det som meget viktig å stille klare betingelser og vilkår til
istandsetting og etterbruk av området. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting
hjemles i utgangspunktet i driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning kan pålegge driver å
stille økonomisk sikkerhet for å imøtekomme krav om fysisk sikring og opprydding (jf kap 8).
Krav til eller forutsetninger om etterbruk kan også fastsettes i reguleringsplanen.
Til tross for de negative konsekvenser slik gruvevirksomhet vil påføre naturmiljøet og
terrenget, så vel som for reindriftsnæringen, friluftsinteresser og lokalbefolkningen m.m.,
anser Kvalsund kommune at samfunnsnytten veier tyngre. Skadene er en naturlig og
uunngåelig følge av Nussir ASA sin planlagte virksomhet. Vurdert opp mot de forhold som
kan gjøre seg gjeldende med tanke på skader som kan oppstå på miljø, fauna og natur – så vil

Kvalsund kommunestyre tilrå at det gis en driftskonsesjon med vilkår til Nussir ASA i
Ulveryggen og Nussir, som omsøkt.
Kvalsund kommunestyre vil foreslå følgende vilkår og avbøtende tiltak:
 Selskapet pålegges å opprette en ressurs-/interessegruppe med deltakelse fra
kommunen, reindriftsnæringen, grunneier og andre lokale interessenter.
 Rapporteringsplikt om virksomheten til kommune og andre direkte berørte av
gruvevirksomheten.
 Forebyggende tiltak som kan redusere støvplage relatert til aktiviteten
 Farlig område må sikres forsvarlig og kontroll av områder hvor ferdsel må begrenses
 Økonomisk sikkerhet for eventuell opphør av virksomheten til opprydding og
avslutning av virksomheten.

Behandling:
VOTERING: Ordførers innstilling, tre (3) mot én (1). Innstillingen er vedtatt med tre stemmer
for (Ap), én stemme mot (SV).

Vedtatt innstilling:
Kvalsund kommunestyre har tidligere vedtatt gruvevirksomhet i Repparfjordfeltet, og ønsker å
legge til rette for Nussir ASA. En realisering av prosjektet vil sannsynligvis føre til positive
ringvirkninger for kommunen og bidra til økt verdiskapning, som blant annet også betyr en
positiv samfunnsutvikling generelt i kommunen. En realisering av prosjektet er anslått å gi
mange nye arbeidsplasser, og kan skape flere leverandørbedrifter/virksomheter i kommunen.
For en liten kommune som Kvalsund, er mulighetene for annen næringsvirksomhet begrenset.
Ved en slik beslutning er det mange hensyn som gjør seg gjeldende både for og mot.
Naturmangfold vil gjennomgående være et hensyn som taler mot tiltak, inngrep og aktiviteter.
Kvalsund kommune anser det som viktig å følge naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper ved gruvevirksomheten. Det innebærer at det settes krav som sikrer en best mulig
bærekraftig aktivitet.
Kvalsund kommunestyre anser det som meget viktig å stille klare betingelser og vilkår til
istandsetting og etterbruk av området. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting
hjemles i utgangspunktet i driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning kan pålegge driver å
stille økonomisk sikkerhet for å imøtekomme krav om fysisk sikring og opprydding (jf kap 8).
Krav til eller forutsetninger om etterbruk kan også fastsettes i reguleringsplanen.

Til tross for de negative konsekvenser slik gruvevirksomhet vil påføre naturmiljøet og
terrenget, så vel som for reindriftsnæringen, friluftsinteresser og lokalbefolkningen m.m.,
anser Kvalsund kommune at samfunnsnytten veier tyngre. Skadene er en naturlig og
uunngåelig følge av Nussir ASA sin planlagte virksomhet. Vurdert opp mot de forhold som
kan gjøre seg gjeldende med tanke på skader som kan oppstå på miljø, fauna og natur – så vil
Kvalsund kommunestyre tilrå at det gis en driftskonsesjon med vilkår til Nussir ASA i
Ulveryggen og Nussir, som omsøkt.
Kvalsund kommunestyre vil foreslå følgende vilkår og avbøtende tiltak:
 Selskapet pålegges å opprette en ressurs-/interessegruppe med deltakelse fra
kommunen, reindriftsnæringen, grunneier og andre lokale interessenter.
 Rapporteringsplikt om virksomheten til kommune og andre direkte berørte av
gruvevirksomheten.
 Forebyggende tiltak som kan redusere støvplage relatert til aktiviteten
 Farlig område må sikres forsvarlig og kontroll av områder hvor ferdsel må begrenses
 Økonomisk sikkerhet for eventuell opphør av virksomheten til opprydding og
avslutning av virksomheten.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
37/17

Tonje Jelstad Sandanger
16/825
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 030
Møtedato
29.08.2017

EKSTRA RESSURSBEHOV FOR UTARBEIDELSE AV
FORPROSJEKT "NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND
KOMMUNE"
Ordførers innstilling:
Formannskapet i Kvalsund kommune, konstituert som kommunestyre etter § 13 i
kommuneloven, vedtar å bevilge ytterligere kr 800 000,- til forprosjekt arbeidet med
nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Totalt bevilget beløp for forprosjekt vil være kr
1 500 000,-. Ekstraressursen på kr 800 000 lånefinansieres.
Behandling:
Ordfører trekker sin innstilling.
Ordfører fremmer følgende nye forslag som sin innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar å bevilge ytterligere kr 800 000,- til forprosjekt arbeidet med
nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Totalt bevilget beløp for forprosjekt vil være kr 1 500 000,-.
Ekstraressursen på kr 800 000 lånefinansieres.
VOTERING: Ordførers fremlagte innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar å bevilge ytterligere kr 800 000,- til forprosjekt arbeidet med
nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Totalt bevilget beløp for forprosjekt vil være kr 1 500 000,-.
Ekstraressursen på kr 800 000 lånefinansieres.

