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

Utviklingsutvalgets 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.
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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.

Formannskapets 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

Sak 67/17
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.
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VEDLEGG:






Skriv fra direktoratet for mineralforvaltning, datert 21. juni 2017
Driftsplan for Nussir og Ulveryggen, Nussir ASA, datert 11. mai 2017
Søknad om utsettelse på svarfrist KK, datert 7. juli 2017
Svar fra direktoratet for mineralforvaltning, datert 7. juli 2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Nussir ASA søker om driftskonsesjon for underjordsdrift på Repparfjord kobberforekomst i
Kvalsund kommune, hvor uttak skal gjøres både i Ulveryggen- og Nussir-forekomsten.
Forekomstene er lokalisert på gbnr 7/1 (Nussir) og gb/fnr 7/1/15 (Ulveryggen). Nussir ASA
har utvinningsrett til forekomstene på begge områdene. Områdene dekker til sammen 9136
daa. Det foreligger reguleringsplan med konsekvensutredning for området, vedtatt av
Kvalsund kommune. Reguleringsplanen med konsekvensutredninger for Nussir og Ulveryggen
ble vedtatt 8. mai 2012. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente
reguleringsplanen den 20. mars 2014. Området er regulert til utvinning av råstoff under jord.
DMF ber at adressater til høringsuttalelsen om at offentlige etater ut fra eget ansvarsområde
kommer med begrunnede synspunkter på om det er forhold som tilsier at driftskonsesjon bør
gis eller ikke, eventuelt om det skal stilles vilkår om avbøtende tiltak. Videre ber DMF
kommune og fylkesmann informere om tiltaket berører naturmangfold, herunder eventuelle
effekter og konsekvenser av påvirkning, samt eventuelt foreslå konkrete forslag til avbøtende
tiltak og vilkår. Kvalsund kommune (KK) bes spesielt å informere DMF om det er særlig
berørte parter som ikke står på adresselista.
KK er i svar fra DMF gitt en utsatt høringsfrist til 22. september 2017.

SAKSVURDERING:
Prosessen med tilrettelegging, regulering og innhenting av nødvendige tillatelser for oppstart
av Nussir ASA har tatt uforholdsmessig lang tid. På den annen side har saken om
gruvevirksomhet blitt grundig og godt debattert/behandlet. Det burde tilsi kvalitet og styrke i
de vurderingene som er truffet i løpet av de 10 årene som har gått siden planene ble lansert for
gruvedrift i de gamle områdene til Folldal verk. Det siste som gjenstår er selve
driftskonsesjonen for selskapet. DMF har anmodet om tilbakemeldinger på
konsesjonssøknaden for drift av Nussir og Ulveryggen. Kommunen er spesielt bedt om å
vurdere søknaden sett opp mot Naturmangfoldloven og eventuelt uønskede effekter av
gruvedrift i området.
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Driftsplan for Nussir og Ulveryggen
Innholdet i driftsplanen er det vanskelig å ha en kvalifisert mening om. Tekniske detaljer og
metode i driftsplanen er beskrevet på en slik måte som gjør at dette krever innsikt og
kompetanse for å forstå dette. Derfor vil dette ikke bli kommentert eller vurdert videre i
saksframlegget.
Planen forutsetter en oppstart i allerede tidligere brukt område (Ulveryggen) og en fortsettelse i
nytt område (Nussir) når dette blir klart for utvinning. Uttaket av malm vil foregå under jorden
og til dels under havoverflaten. Således vil aktiviteten i mindre grad berøre overflaten og
naturmiljøet. Det planlegges ingen nye veier i området, men bruk av allerede eksisterende
infrastruktur som veier, anlegg og bygninger. Siden aktiviteten vil foregå under jorden er det
behov for luftsjakter og dette vil være synlig inngrep i omgivelsene. I tillegg vil innslaget til
Nussir være noe merkbart. Det må påregnes økt trafikk i området og på eksisterende veier.
Dette kan tenkes å ha en viss negativ effekt på miljøet rundt Ulveryggen/Nussir, spesielt opp
mot reindriften bestemte deler av året.
Derimot vil det være støy knyttet til virksomheten. I området hvor driften vil pågå er det
relativt langt unna bebyggelse. Det er utarbeidet støykart og gjort beregninger på dette.
Konklusjonen på støymålingene er innenfor akseptabelt nivå og vil være overkommelig for
bebyggelse. Nærmeste bebygd område vil være mer enn 1 km unna.
I f m produksjon av kobberkonsentrat vil dette medføre betydelig avgangsmasser i form av
små partikler og støv. Dette kan utgjøre en kilde til plager for miljø og medføre forurensning
av omgivelsene. Avgangsmassene vil bli deponert i et sjødeponi i Repparfjorden. Dette er det
gitt tidligere tillatelse til, og vil ikke være gjenstand for videre drøfting. Støvet som vil
uvilkårlig komme fra både produksjon i oppredningsverket og i fm transport av råvare, antas
ikke å ha større virkning enn fra nåværende produksjon av grus og pukk i samme område.
Likevel er det grunn til å vurdere dette og hva dette kan ha av betydning for natur og miljø. Det
må settes betingelser for grenseverdier for støv i fm produksjonen.

Forholdet til naturmangfoldloven
En gruvedrift, av det omfanget som beskrives i driftsplanen fra selskapets side, må kunne
betegnes som et betydelig inngrep for natur, miljø og omgivelser i kommunen. Det er av den
grunn hensiktsmessig og vesentlig at planlagt gruvedrift ses i et helhetlig perspektiv.
Virksomheten vil åpenbart påvirke både natur og samfunn i den tid aktiviteten vil pågå.
Naturmangfoldloven har til hensikt å bevare naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold og økologiske prosesser ved bærekraftig bruk og vern (ref
Naturmangfoldlovens § 1). Loven legger opp til et «føre var prinsipp», som gjør at belastning
og skade på naturmiljøet skal unngås. En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
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Kvalsund kommune anser aktiviteten knyttet til gruveprosjektet for et betydelig inngrep på
naturmiljøet og terrenget i Repparfjordfeltet. Til tross for planlagt underjordisk drift, er
gruvedrift med uttak av malm og mineraler en type virksomhet som setter spor etter seg i natur
og landskap. Naturmangfoldet og friluftslivet er i enkelte områder av Repparfjordfeltet
allerede påvirket gjennom eksisterende industrivirksomhet og tidligere gruvedrift. Området er
sårbart ovenfor menneskelig inngrep for eksempel i form av motorisert ferdsel i utmark.
Spesielt plantesjiktet og landskapet/terrenget er utsatt for transporten. I visse naturtyper og for
sentvoksende vegetasjon vil tilsynelatende små inngrep forbli synlige i flere tiår.
Naturmangfoldloven har alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk av natur.
Beslutninger som berører natur skal baseres på kunnskap om hvordan det aktuelle tiltak vil
påvirke naturmangfoldet. Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates, skal bestemmelsene om
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven kapittel II, §§ 8-12, legges til grunn som retningslinjer.
Kvalsund kommune har ikke foretatt egne utredninger vedr. konsekvenser av planlagt
gruvevirksomhet på naturmiljøet i Repparfjordfeltet, og må derfor bero seg på eksisterende
utredninger og rapporter fra andre instanser.
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har i brev datert 18. juni 2013 gitt en faglig tilrådning
til naturmangfoldet på land, friluftsliv og landskap. Deres konklusjon er at det ikke er grunnlag
for å frarå godkjenning av foreliggende reguleringsplan, dersom det stilles krav om
miljøforsvarlige teknikker og avbøtende tiltak, jf. naturmangfoldloven §§ 11 og 12. Etter DN
er kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap om naturmangfold og konsekvenser oppfylt.

Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er etter Kvalsund kommunes vurdering godt utredet
gjennom arbeidet med reguleringsplanen med konsekvensutredninger, med tilhørende
delutredninger.

Nasjonale karttjenester artskart og naturbase er gjennomgått i de foregående utredningene i
forbindelse med gruvevirksomheten for å sikre god informasjon om registrert naturmangfold
og rødlistearter i området som kan bli påvirket av tiltaket. Med den bakgrunn er
kunnskapsgrunnlag jf. naturmangfoldlovens § 8 oppfylt.

I 2009 ble naturtyper i deler av gruveområdet, dvs. vestsiden av Nussir kartlagt av Miljøfaglig
utredning AS. Det ble blant annet registrert enkelte rødlistede arter og/eller regionalt nokså
sjeldne fjellplanter. Jaktende jaktfalk ble også observert.
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I forbindelse med rapport om konsekvenser for biologisk mangfold (datert 25.05.2011, saksnr.
13/1553) ble det registrert flere rødlistede arter i prosjektområdet, samt at det foreligger
tidligere observasjoner. Noen av disse artene er gaupe, oter, jerv og urten grannsildre.

I reguleringsplan med konsekvensutredninger foreligger det en tilstrekkelig beskrivelse av
tiltakets effekter og konsekvenser for landskap og biologisk mangfold på land og i ferskvann.
Naturmangfoldlovens § 9 er med dette vurdert og av mindre betydning i denne saken.

I konsekvensutredningen har Sweco Norge AS utredet konsekvenser for blant annet biologisk
mangfold. Delutredningen er del av rapporten «Gruvedrift: Ulveryggen og Nussir i Kvalsund
kommune, Finnmark. Konsekvenser for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold på land og
i ferskvann». I denne utredningen ble gruveområdet delt inn i 3 delområder:
1. Dypelva, industriområdet og deltaet: Middels verdi. Ikke rødlista flora. Observasjon
oter, gaupe. Biotop for spurvefugl.
2. Lia over industriområdet: Liten verdi. Ikke rødlista flora. Observasjon jerv, gaupe,
jaktfalk. Streifende snøugle.
3. Ved Aresjohka: Middels verdi. Rikt våtsnøleie (sårbar). Denne inngår i en større
naturtypelokalitet kalkrike områder i fjellet (B-verdi, viktig). Når truet art grannsildre
funnet flere steder.
Det er observert snøugle (sterkt truet) i fjellområdet, men påvirkningen er i
konsekvensutredningen vurdert som neglisjerbar. Oter (sårbar) og gaupe (sterkt truet) finnes i
området som vil kunne påvirkes av aktiviteten i forbindelse med gruvevirksomheten gjennom
økt aktivitet og begrensing i leveområder og trekkleier. Miljødirektoratet har allikevel kommet
frem til at denne påvirkningen vil være begrenset.

Bruk og verdi av området regulert til gruvevirksomhet
I konsekvensutredningen er verdien av dalområdet mellom Nussir og Ulveryggen vurdert til å
ha relativt liten verdi som friluftsområde. Scooterløype nr. 8 går fra Fægfjord og dalføret
mellom Nussir og Ulveryggen retning Saltvatnan. Kommunestyret i Kvalsund kommune har
påpekt at friluftsområdene i området har verdi som friluftsområde i form av jakt- og fiske,
bærplukking og turområde.
Aktiviteten i Repparfjordfeltet griper inn i reindriftsårets syklus og legger beslag på viktige
beite- og særverdiområder. Den planlagte gruvedriften legger også arealmessig beslag på
områder for beite og kalving av rein, og kan medføre faktiske endringer av viktige tradisjonelle
trekk- og flytteleier i området. Reinbeitedistrikt 22 Fiettar og 20 Fálá er direkte berørt. Det
forutsettes at Nussir ASA evner å ivareta hensyn til reindriften i området.
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Avbøtende tiltak og vilkår
Dersom hensyn til landskap, friluftsliv, kulturmiljø osv rundt uttaksområdet tilsier det, må det
stilles krav til miljøtiltak. Eksempler på miljøtiltak som kan ha effekt på området rundt
gruvevirksomheten er asfaltering/salting av driftsveger for å begrense støv, krav om
sedimentasjonsdam for å forebygge uheldig avrenning, krav om støyvoll eller rammer for
driftstid for å begrense støyulemper, eller andre tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille
utslippskravene. Grenseverdier for forurensning framgår direkte av forurensningsforskriften.
Sikkerhet er avgjørende for å kunne tillate en slik virksomhet. Området må kunne sikres for
både mennesker og dyr. Uten forsvarlig kontroll og oppsyn, samt rutiner for håndtering av
uønskede hendelser, kan KK vanskelig akseptere en slik virksomhet. I driftsplanen er dette
beskrevet i generelle forhold og dekker ikke en helhetlig tilnærming ved utilsiktede hendelser.
Områder hvor ferdsel må begrenses grunnet sikkerhetsmessige grunner er ikke beskrevet i
planen. I vilkårene for driftstillatelse bør dette anføres som en betingelse.
Kommunikasjon er vesentlig for en slik virksomhet. Det foreslås at det opprettes et forum hvor
bedriften tar initiativ overfor interessegrupper og lokale aktører. Opprettelse av et interesse/ressursforum kan være konfliktdempende og preventivt for aktiviteten i Nussir. Det anbefales
at som et vilkår opprettes en interesse-/ressurs-/brukerforum.
Kommunen har erfart tidligere at gruvedrift kan medføre betydelige konsekvenser om
bedriften må innstille grunnet økonomiske forhold. Det bør derfor settes som en betingelse om
opprettelse av et fond, som kan finansiere en opprydding av gruveområdet om bedriften skulle
bli begjært konkurs.

Andre forhold
KK er lokal forurensningsmyndighet. Det innebærer at kommunen må ha tilgang til rapporter
og kontrollresultater av målinger som gjøres av virksomheten. Uten tilgang på informasjon er
det vanskelig å ivareta den oppgaven kommunen har som forurensningsmyndighet. Forhold
som kan tenkes å true natur, omgivelser og miljø må rapporteres uten unødig opphold til
kommunen.

Rådmannens tilråding:
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.
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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.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

17/524

Arkiv: U01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

29/17

Utviklingsutvalget

15.06.2017

35/17

Utviklingsutvalget

24.08.2017

68/17

Kommunestyret

14.09.2017

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017 - ENDELIG VERSJON
INKLUDERT HØRINGSUTTALELSER OG ENDRINGER
Utviklingsutvalgets innstilling:
Strategisk næringsplan vedtas med de endringene og høringsuttalelsene som er
beskrevet.

VEDLEGG:
Strategisk næringsplan 2017 – Kvalsund kommune

SAKSOPPLYSNINGER:

Høringer vedrørende strategisk næringsplan:
Varsling om at arbeid med Strategisk Næringsplan skulle igangsettes har vært
annonsert på folkemøte 24.november 2016, samt i nyhetsartikler i media, Finnmark
Dagblad og Sagat. Dette ble varslet på nytt ved spørreundersøkelser i januar/februar
med nytt folkemøte på Skaidi Hotel 22.februar der interessenter kunne komme med
innspill og bli hørt.
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Høringsutkastet til Strategisk næringsplan 2017 ble sendt ut på høring til følgende
interessenter, samt distribuert på Kvalsund kommunes hjemmesider og facebook-side.
Alta kommune
Hammerfest kommune
Måsøy kommune
Porsanger kommune
FeFo
Hammerfest Havn
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark Fylkeskommune
Sametinget

Høringsinspill har kommet fra Finnmark Fylkeskommune Fylkeskommune.
«(…)vil gjøre oppmerksom på finansiering «Kvalsund kommune har et næringsfond som årlig får
tilført Kr 500.000 fra Fylkeskommunen.». De kommuner som har fått tilført næringsfondsmidler fra
Fylkeskommunen har vært vedtatt årlig av Fylkesutvalget. Det er ikke gitt at det er samme beløp
hvert år selv om man er tildelt beløpet tidligere.»

Side 22 siste avsnitt – tekst erstattes:
Kvalsund kommune har et næringsfond som årlig får tilført Kr 500.000 fra
Fylkeskommunen.
Byttes ut med
Kvalsund kommune har et næringsfond som det årlig søkes om påfyll fra Fylkeskommunen
i Finnmark på inntil kr 500.000,-.

Det er ikke kommet inn andre høringsuttalelser.

Kvalsund kommune har en strategisk næringsplan datert 1999. Grunnet ulike forhold,
blant annet påvente av Nussir-etablering, har ikke rullering eller ny plan blitt igangsatt
tidligere. I 2017 satt ordfører ned en styringsgruppe for å jobbe fram en ny strategisk
næringsplan. Gruppen består av: ordfører – Terje Wikstrøm, utvalgsleder UU – Randi
Pedersen, utvalgsleder OO – Vegard Loke Rønning, tilflytterkontoret ved Ulf Terje
Eliassen, næringssjef – Truls Olufsen-Mehus.
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Videre ble Bedriftskompetanse AS engasjert til å bistå i prosessen. I Januar ble det
første styringsgruppe møtet holdt der planprosessen ble lagt fram og vedtatt. Kvalsund
kommune gjennomførte undersøkelser blant privatpersoner og næringsdrivende. Totalt
83 besvarte undersøkelsen som ga grunnlag for videre arbeid. Kommunen innkalte til
arbeidsmøte med næringsliv på Skaidi 22.2.2017. Totalt oppmøtt 23 personer, herav 17
bedrifter. På møtet ble resultater fra undersøkelsen lagt fram, og det ble delt opp i fire
temagrupper som hadde fått høyest rangering fra undersøkelsen for satsning:
-

Fiskeri og sjømat
Reiseliv
Logistikk og arealer
Nyetableringer

Basert på gruppeoppgavene ble SWOT-analyser lagt fram og brukt som grunnlag i
arbeidet med strategisk nærignsplan. Det endelige utkastet har blitt redigert av
styringsgruppa med innspill fra administrativ ledelse.
Høringsutkastet er bredt forankret og representerer innbyggere og interessenters
vurderinger og retninger.Planen skal behandles etter plan og bygningsloven, med
nødvendig høring.

SAKSVURDERING:
Forankringen til strategisk næringsplan høringsutkast juni 2017 er solid, og det er
arbeidet inkluderende og godt over lang tid med planen. Med de endringer som
beskrevet her, kan strategisk næringsplan vedtas ny gjeldende plan:
--Høringsuttalelse legges til følgende endring:
Side 22 siste avsnitt – tekst erstattes:
Kvalsund kommune har et næringsfond som årlig får tilført Kr 500.000 fra
Fylkeskommunen.
Byttes ut med
Kvalsund kommune har et næringsfond som det årlig søkes om påfyll fra Fylkeskommunen
i Finnmark på inntil kr 500.000,-.
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--ENDRING 1 På forsiden av næringsplan må kommunevåpenet fram
ENDRING 2 Ingress på forsiden som introduksjon til næringsplanen:
«Beliggenhet, naturressurser og areal gjør Kvalsund til en spesielt attraktiv kommune»

ENDRING 3: på Side 10 erstattes teksten under overskriften med denne:
Det som har preget Kvalsunds næringskultur er blant annet historien om «fiskerbonden» og
statusen som sjøsamisk kommune, samt ansvaret som vertskommune for flere reinbeitedistrikt.
Dette er viktige momenter som skal hensyntas i næringsutvikling og arealplanlegging. Basert
på dette og resultater i kommune-NM, innspillsmøte med næringsliv, spørreundersøkelse og
påfølgende analyser har vi kommet fram til følgende styrker og svakheter for Kvalsund
kommune i næringssammenheng. Når planlagt sammenslåing med Hammerfest er gjennomført
vil bildet endre seg noe, og man vil få flere ressurser til å endre svakheter som er definert.

ENDRING 4: Punkt som kommenterer gruvedrift – legges inn øverst på side 21 ovenfor pkt 7
- som et nytt pkt 6.3
6.3 – Bergverksdrift og LUK-prosjektet
Bergverksdrift omfatter utvinning og foredling av malmer, mineraler og bergarter. Kvalsund
kommune har hatt bergverksdrift på 1800- og 1900-tallet grunnet høy kopperforekomst, og
kopperkis ble utvunnet i blant annet i Porsa-området. I dag er Nussirforekomsten mest kjent
som Norges og kanskje Nordens største forekomst av høykvalitets kopper.
Kommunestyret i Kvalsund har enstemmig vedtatt etablering av Nussir ASA og gruvedrift.
Administrasjonen har fulgt opp og bidratt med planarbeid til Nussir ASA og gjennomført
«LUK-prosjektet» – Lokal utvikling i kommuner i påvente av Nussir-etableringen. Prosjektet
hadde bred regional forankring i styringsgruppa og arbeidet pågikk over flere år. Det ble
arbeidet med undersøkelser, ringvirkningsanalyse og kartlegging av hvilken tilrettelegging som
må gjøres ved etablering av gruvedrift i kommunen. LUK-prosjektet ble avsluttet og LUKrapporten vedtatt desember 2015. LUK-rapporten benyttes som et viktig arbeidsdokument i
hvordan Kvalsund kommune skal tilrettelegge for framtidig etablering av bergverksdrift i
kommunen.
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Det anbefales å vedta planen med de fire endringene beskrevet her.

Rådmannens tilråding:
Strategisk næringsplan vedtas med de endringene og høringsuttalelsene som er
beskrevet.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Aina Holmgren

Arkivsaksnr.:

16/128

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

6/16

Omsorgs- og oppvekstutvalget

10.03.2016

8/16

Formannskapet

10.03.2016

18/16

Kommunestyret

07.04.2016

20/17

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.09.2017

69/17

Kommunestyret

14.09.2017

VIDEREFØRING AV MEDLEMSSKAP I FINNMARK
FRILUFTSRÅD

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune viderefører sitt medlemskap i Finnmark friluftsråd som fast ordning.

VEDLEGG:
Kommunestyret sak 18/16
Vedtekter Finnmark friluftsråd (Organisert etter kommuneloven § 27)

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune vedtok i sak 18/16 i kommunestyret at Kvalsund kommune støtter
initiativet om å etablere et friluftsråd i Finnmark slik det fremgår av alternativ 1 for en
prøveperiode i 2016 og 2017. Dette har vært et selvstendig interkommunalt samarbeid
etter kommunelovens § 27. Den 3. februar 2016 ble Finnmark Friluftsråd stiftet. Fra
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oppstartsarbeidet og fram til første ordinære årsmøte våren 2017 har 18 av fylkets 19
kommuner gjort vedtak om medlemsskap. Den gjenstående kommunen er Hasvik.
Finnmark friluftsråd er et interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver.
Styret består nå av Leder, Anton Dahl, Kautokeino kommune, nestleder Lena Norum
Bergeng, Sør-Varanger kommune, John Nystad, Karasjok kommune, Turid Lien,
Hammerfest kommune og Frank Martin Ingilæ, Tana kommune.
Administrasjongruppen består av ansatte fra medlemskommunene. Fra Kvalsund
kommune er er Aina Holmgren representert, tidligere Turid Pedersen. Hugo Tingvoll
har ledet arbeidet siden oppstarten og ble med virkning fra 01.07.16 engasjert som
daglig leder i 60 % stilling. Han har regelmessige telefonmøter og har gjennomført
kommunemøter med alle kommuner.
Det er etablert egne (arbeids)grupper på Facebook. I mai 2017 hadde Friluftsrådet
1103 følgere på facebook. Friluftsrådet har fått på plass en god nettside med mange
muligheter.
Turkassetrimmen Perletur ble gjennomført først gang i 2016 med 124 turer i
kommunene Alta, Berlevåg, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger,
Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. Turene ble presentert med kartbrosjyre til
husstandene. Det var
1483 brukere som deltok. Disse gjennomførte til sammen 15 165 turer. I Kvalsund ble
det gjennomført 246 turer. De som deltok kunne bestille premiekrus. Pr. juli 2017 er det
452 registeringer på Perleturer i Kvalsund. Det er hittil 110 personer som har deltatt.
Kvalsund kommune har i 2017 12 turmål. Det er 6 nye turer i 2017. Pr. 10. juli var det
10 000 personer i Finnmark som har gjennomført turer i årets perletur. Samme dag
hadde Perletur 1619 brukere. Det er flere enn for hele 2016. Perletur frister med 260
turer rundt om i hele Finnmark. Kvalsund kommune arrangerte for første gang
Friluftsskole for barn mellom 10 og 14 år med stor suksess. Det var 8 barn som deltok.
Friluftsskolen ble lagt til Kokelv. Aktiviteter var blant annet fiske, toppturer, utemat på
bål og overnatting i telt.

Det ble også gjennomført tur med ordfører i Kvalsund. Turen gikk til Korsfossen.
Det ble gjennomført friluftsskoler i 6 kommuner. Kvalsund kommune arrangerte
Villmarksfestival i september med stor suksess. I 2017 skal det arrangeres både
Friluftsskole og Villmarksfestival. Utstyrspakker blir levert til alle som arrangerer
dette.
I arbeidet med å oppnå mer og bedre utetid i skoler og barnehager har dette vært
prioritert:
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 Etablere nettverk med skoler og barnehager som ønsker samarbeid med
friluftsrådet og som vektlegger læring i friluft med bruk av læresteder i
nærmiljøet. Innkjøp av utstyrspakker.
 Gjennomføre “opptur” i samarbeid med 8. klassse
 Få til samarbeid med skoler og barnehager som ønsker å arbeide med
problematikken Marin forsøpling. Mulighet for å søke om tilskudd.
 Snøforming. Skoler som har søkt om tilskudd, har fått dette til snøforming.
 Truger i barnehager: Barnehager som har søkt om tilskudd, har fått tilskudd til
kjøp av truger.
 Gjensidigstiftelsen bevilget på slutten av året kr. 330 000,- til prosjektet “utemat
på bål” til skoler og barnehager i Nord-Troms og Finnmark.
Aktiviteten og nettsiden www.utogplukk.no er et samarbeid mellom friluftsrådene i
Nord-Norge som startet opp i 2016. Formålet er å løfte fram bærplukking som
høstingstradisjon og friluftsaktivitet. Finnmark ble nest beste fylke og Alta beste
kommune.
Kommunene har mulighet til å søke tilskuddsmidler til Friluftsliv for personer med
innvandrerbakgrunn. I 2017 har Kvalsund kommune søkt midler til dette.
Det ble tatt initiativ til å etablere samarbeid med folkehelsekoordinatorer,
frisklivssentraler og andre som arbeider med folkehelse i kommunene, der målet er å
oppnå mer bruk av friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri som en del av det kommunale
folkehelsearbeidet. Arbeidet kom ikke så langt at noen prosjekt/tiltak/kommuner fikk
tilskudd fra Friluftsrådet i 2016.
Medlemskontigent for 2016 ble satt til kr. 6,- pr. innbygger. Kostnader ved
medlemskap i Finnmark friluftsråd for Kvalsund kommune ble i 2016 kr. 6 300,-. For
2017 vil beløpet bli omtrent det samme. I tillegg har det vært en del reisekostnader til
møter.

SAKSVURDERING:
Ved å være medlem av Finnmark friluftsråd får kommunen tilgang på ressurser innen
økonomi og veiledning som man ellers ikke ville hatt tilgang på. Kommunens
folkehelsekoordinator sitter i friluftsrådets arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har møter
flere ganger i året hvor man får faglig påfyll og utveksler tips og ideer til
gjennomføring av befolkningsrettede tiltak.
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Finnmark friluftsråd er særlig fokusert på at økonomiske midler skal benyttes på
befolkningsrettede tiltak og det å være medlem av et interkommunalt friluftsråd er
derfor av stor betydning for realisering av tiltak innen friluftsliv i Kvalsund kommune.
Sett i et folkehelseperspektiv er det helt klart forebyggende at så mange personer
benytter seg av turer i regi av Friluftsrådet. Rådmannen anbefaler at medlemskapet i
Finnmark friluftsråd videreføres permanent etter prøveperiodens utløp 31.12.17.
Kostnadene belastes folkehelsemidlene.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommune viderefører sitt medlemskap i Finnmark friluftsråd som fast
ordning.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

17/509

Arkiv: 631

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

21/17

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.09.2017

70/17

Kommunestyret

14.09.2017

IT-UTSTYR TIL SKOLENE I KVALSUND KOMMUNE

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

Behov for IT materiell og annet utstyr for skolene i Kvalsund legges inn som et drifts- eller
investeringstiltak for budsjettet 2018.
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VEDLEGG:
SAKSOPPLYSNINGER:
Oppvekst- og kulturleder har etter forespørsel fra leder for Omsorgs- og oppvekstutvalget blitt
bedt om å redegjøre for IT-situasjonen ved Kvalsund skole og Kokelv oppvekstsenter.
I etterkant av forespørseln er det foretatt en del kompletteringer og utbedringer ved begge
skolene, men det gjenstår fortsatt utbedringer og nyinnkjøp begge steder.
Når det gjelder digitalt klasseromsutstyr som vi har i dag, er forskjellen på de to skolene stor.
Kokelv oppvekstsenter har ikke digitalt klasseromsutstyr som smartboard, prosjektor og
nettbrett. Begge skolene mangler printere/scannere til elevbruk, det er ikke heldig at elever må
ta sine utskrifter på skrivere som brukes av administrasjonen og lærere.

SAKSVURDERING:
IT-situasjonen ved skolene er hittil i løpet av 2017 oppgradert til en viss grad, men den er langt
fra tilfredsstillende for hverken lærere eller elever. Dette er viktig arbeidsredskap for
pedagogisk personale på lik linje med de fleste andre yrkesgrupper. Elevene er fremtidens ITbrukere i arbeidslivet og oppdatert og funksjonelt utstyr er viktig i deres læresituasjon.
Utviklingen har gått i retning digitalt klasseromsutstyr (tavler, prosjektorer og nettbrett) og det
er viktig av våre skoler har slikt utstyr og at elevene får opplæring i riktig bruk av dette.
Lærebøker er også tilgjengelig digitalt for bruk i klasserom via PC og smartboard.
Behovet ved skolene er samlet dette:
30 stk PC
4 smartboards
5 skrivere/skanner til elevbruk
45 nettbrett.
Totale kostnader på dette kommer på ca. 435.000,-, basert på priser pr. mai 2017. En slik
kostnad har vi ikke mulighet for å håndtere innenfor budsjett for 2017.

Rådmannens tilråding:
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Behov for IT materiell og annet utstyr for skolene i Kvalsund legges inn som et drifts- eller
investeringstiltak for budsjettet 2018.

Gunnar Lillebo
rådmann

###
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/602

Arkiv: 02

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

35/17

Formannskapet

29.08.2017

71/17

Kommunestyret

14.09.2017

ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN

Formannskapets 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
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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.

VEDLEGG:
-

Brev fra Det kongelige barne- og likestillingsdepartement, datert 30. juni 2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Som følge av endringer i ekteskapsloven, vedtatt i Stortinget 16. juni 2017, overføres
vigselsmyndighet fra notarius publicus (domstolene) til ordførere, varaordførere og
kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir slik myndighet
(kommunene).
Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra den 1. januar 2018, men datoen er ikke
endelig fastsatt.
Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kvalsund kommune må være
klare til å ta imot brudepar som ønsker å gifte seg borgerlig i kommunen fra de nye
reglene trer i kraft.
I forbindelse med overføringen av vigselsmyndighet fra domstol til kommune må
følgende forhold avklares innad i kommunen:
-

Hvem skal ha vigselsmyndighet?
Hvilke lokaler som skal benyttes til borgerlige vielser i Kvalsund kommune?
Tidspunkt (klokkeslett, dager i uken) for vigsler i Kvalsund kommune
Hvorvidt kommunen skal tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre
kommuner?
Eventuell betaling ved merkostnader for kommunen
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SAKSVURDERING:
Tilgjengelighet
Kommunen plikter å ha et borgerlig vigselstilbud klart til de nye reglene trer i kraft.
Signalene som er sendt fra Barne- og likestillingsdepartementet er at denne datoen vil
bli den 1. januar 2018. For å sikre mest mulig tilgjengelig tilbud, bør det opprettes en
side på hjemmesidene til Kvalsund kommune, som nærest mulig legger seg opp mot
informasjonen som per i dag ligger på www.domstol.no.
Vigselsmyndighet
Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Kommunestyret kan
også gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller andre folkevalgte, etter en
vurdering av behov og egnethet. Dersom man vurderer det dithen at det ville være
ønskelig å ha en partipolitisk uavhengig vigsler tilgjengelig i Kvalsund kommune, kan
kommunestyret gi vigselsmyndighet til egnede kandidater som er kommunalt ansatte.
Kommunestyret står også fritt til å gi øvrige folkevalgte vigselsmyndighet.
Det er ikke trolig at det vil bli snakk om et stort antall vigsler, og i så måte vil det
antakelig holde at ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet, dersom de er
komfortable med rollen.
Lokaler
I lovproposisjonen står det at kommunens tilbud skal være godt og tilgjengelig, samt at
det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter. Det åpnes
også for at kommunen kan, i tillegg til å tilby vigsler i kommunens egne lokaler, tilby
vigsler i andre lokaler.
Det er naturlig at standardtilbudet for vigsler i kommunal regi gjennomføres på
rådhuset. Kommunestyresalen synes best egnet, da denne gir en offisiell og seremoniell
karakter, samt at den er stor nok til at den kan tilpasses slik at det er plass til
gjester/vitner. I tillegg er kommunestyresalen sentralt plassert, med gode
parkeringsmuligheter og nærhet til vigslers kontor (gitt at vigsler er ordfører).
Kommunestyret må i tillegg ta stilling til om Kvalsund kommune skal tilby vigsel også
utenfor rådhuset (kommunestyresalen), og om det skal stilles spesielle krav til slike
forespørsler.

Sak 71/17

Mulige lokaler utover kommunestyresalen:
-

Miljøbygget, Kvalsund rådhus
Selskapslokaler for øvrig i Kvalsund kommune
Utendørs

Tidspunkt
Ved tingrettene foretas vigsler i dag normalt innenfor vanlig kontortid. Noen steder
tilbys også vigsel på lørdager. Det synes naturlig at Kvalsund kommune tilbyr vigsler
innenfor normal kontortid, kl. 07.30-15.00 mandag-fredag som sitt standardtilbud.
Det er imidlertid sånn at bryllup sjelden feires innenfor normal kontortid. Derfor kan
det være heldig å åpne for alternativt tidspunkt/lokale, etter avtale med kommunen og
vigsler.
I slike tilfeller kan kommunen kreve dekning av merkostnader i form av utgifter til
vigsleren og kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler, men ingen betaling
utover dette.
Hvem får tilbud om vigsler i Kvalsund kommune?
Kvalsund kommune plikter å tilby vigsel til sine innbyggere, og personer som ikke er
bosatt i Norge. Kommunen kan også åpne for at personer bosatt i andre kommuner kan
gifte seg i kommunal regi i Kvalsund kommune.
Betaling
I lovproposisjonen spesifiseres det at det er et viktig prinsipp for kommunale vigsler at
kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere
og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom kommunen i tillegg åpner for at
vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider
eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få dekket
merkostnader ved dette. Eksempler på slike kostnader er utgifter for vigsleren og
kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler. Krav fra kommunen om dekning av
slike kostnader må avklares med brudeparet på forhånd. Det er ikke anledning for
kommunen til å ta betaling for gjennomføring av vigsler ut over dekning av
nødvendige, påregnelige merkostnader.
Dersom kommunen tilbyr vigsler som medfører merkostnader for vigsler, eller ved
bruk av kommunale bygg utenfor ordinær arbeidstid, bør det spesifiseres på
kommunens hjemmesider at eventuelle merkostnader avklares i forkant og dekkes av
brudeparet selv.
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Rådmannens tilråding:
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.

Gunnar Lillebo
rådmann

