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Prosjekt Brannstasjon
Forslag til vedtak
1. Bø kommune vedtar å bygge et nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon,
hjelpemiddellager og bårerom m/kjøle, samt å bygge om eksisterende bygninger ved
Straumsjøen til VA og uteseksjonen, med kostnadsramme på kr 45 635 000,- inkl.
mva.
2. Bø kommune vedtar å tilby Nordlandssykehuset (NLSH) å leie en egen seksjon i det
nye bygget på Forøy til ambulansestasjon, med en kostnadsramme på kr 13 776 000,inkl. mva. Denne seksjonen blir ikke bygget dersom forpliktende avtale ikke kommer i
stand med NLSH.
3. Allerede vedtatte prosjekter for oppgradering av brannstasjon og bygging av VA-lager
utgår (hhv. 3 mill. kr og 5 mill. kr).
4. Rådmannen innarbeider endringene i økonomiplanen og budsjettet.

Bakgrunn for saken
Dagens stasjon og vedtatte prosjekt
I økonomiplanen for 2020 ble det vedtatt å oppgradere brannstasjonen ved Straumsjøen
samt å flytte vann og avløp til eget nytt bygg. Dette prosjektet har ikke blitt startet opp før
nå av flere grunnet, blant annet stor saksmengde og bytte/mangel på personell.
Dagens brannstasjon er i lokaler opprinnelig bygd til næring, og som bare delvis er tilpasset
bruken som brannstasjon. Arbeidstilsynet har i de senere årene økt fokuset på tilsyn med
brannstasjoner, og flere av våre nabokommuner har fått pålegg om å oppgradere eller bygge
nye stasjoner som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø. Hadsel, Sortland og Øksnes har
nylig bygd nye stasjoner, mens Andøya nå har fått varsel om tvangsmulkt på 5000,- kr per
virkedag fordi de ikke har fullført tiltakene innen fristen.
Utdrag fra arbeidstilsynets veiledning:
Brannstasjonar har krav om reine og ureine område med dusj mellom. For å oppfylle kravet skal:
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•
•

reint og ureint område vere fysisk fråskilde
ureint område ikkje ha direkte gjennomgang til dei andre lokala

Arbeidstilsynet stiller ikkje konkrete krav til løysing, men løysinga som er vald, må oppfylle
formålet med reint og ureint område.
For å ivareta krava må reint område normalt ha:
• kjønnsdelt fingarderobe med kjønnsdelt toalett og garderobeskap for privat tøy.
Brannfolk og feiarar skal ikkje reise til og frå jobb i ureint arbeidstøy.
• utrykningsgarderobe eller grovgarderobe med skap som har avtrekk over skapa eller
undertrykk, for oppbevaring av brann- og feiarklede etter vask
• pauserom eller opphaldsrom med moglegheit for å lage mat
• kontor eller møterom
• treningsrom
• reinhaldsrom som er utstyrt for den reingjeringsmetoden som er vald
• soverom med tilgang til dusj og toalett. Dette gjeld ved heiltids brann- og feievesen som
har behov for innkvartering.
For å ivareta krava må ureint område normalt ha:
• kjønnsdelt toalett med tilgang frå vaskehall, vognhall eller kjønnsdelt grovgarderobe
• kjønnsdelt grovgarderobe
• vaskerom til vask av utstyr
• tilgang til barrieremaskin eller industrivaskemaskin – eller rutinar for at tøyet blir vaska
utanfor brannstasjonen
• vaskehall eller vaskestad for brannbil og anna utstyr der ein kan ha oljeutskiljar og
eksosavsug
Mellom reint og ureint område skal det vere dusj, og dusjen skal vere kjønnsdelt. Når ein ikkje har
behov for å bruke dusj, skal det vere tilgang til reint område som ein kan bruke. Denne tilgangen
bør ha handvask.
Det er spesielt viktig å skilje mellom reint og ureint område sidan verneklede og utstyr som er
brukte, blir skitne og kan innehalde helsefarlege og giftige stoff. Verneklede er utforma slik at dei
kan lufte ut varme. Utlufting gjer at helsefarlege og giftige stoff kan kome inn i arbeidstøy, som
igjen kan bli tatte opp i huda. For å fjerne slike stoff er det viktig at brannfolk og feiarar dusjar når
dei er tilbake på brannstasjonen.
Kravet til reine og ureine område gjeld også sjølv om brannstasjonen bruker Skellefteå-modellen.
I denne modellen blir branntøy og verneutstyr pakka ned på innsatsstaden der arbeidet er utført.
Reine og tørre klede skal takast på før transport tilbake til brannstasjonen. Modellen fyller ikkje
aleine krava til reine og ureine område, men er eit godt forebyggande tiltak for å redusere
risikoen for spreiing av mellom anna helsefarlege stoff frå tøy.

Brannstasjonen ved Straumsjøen oppfyller i dag ikke disse kravene, og det ble derfor vedtatt
å oppgradere denne. Siden bygget er delt med brannstasjon i halve bygget og vann- og avløp
(VA) i den andre halvdelen, er det ikke nok areal tilgjengelig til å få på plass de endringene
som kreves. Det ble derfor vedtatt å bygge et nytt bygg som VA kan flytte til, slik at hele det
eksisterende bygget kan tas i bruk til brannstasjon.

Utredning
Administrasjonen startet arbeidet med å analysere dagens bygg ved Straumsjøen, for å finne
gode løsninger som både tilfredsstiller arbeidstilsynets krav samt gir en hensiktsmessig bruk
for brannkorpset. Det må gjøres ganske omfattende endringer på selve bygningskroppen,
både isolering for å få ned varmetap og driftskostnader, men også for å få på plass fasiliteter
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som vaskehall, garderober, ren/skitten sone, vaskerom og ventilasjon. Ombyggingen er også
så omfattende at det blir krav om å oppgradere til TEK17-standard. Siden kontor, spiserom
og arkivet er i 2. etasje må det etableres en heis på grunn av universell utforming.
Det nye bygget til VA er tenkt plassert i forlengelse av eksisterende garasje. Det er begrenset
areal tilgjengelig på eiendommen, med andre eiendommer og bebyggelse på tre sider, slik at
det eneste alternativet for å få plass til bygget og samtidig beholde parkering og lagringsplass
ute er å fylle ut i sjøen. Dette medfører selvsagt betydelige kostnader.
Det ble fort klart at de rammene som er vedtatt i eksisterende prosjekter ikke vil være
tilstrekkelig til å utføre hele dette arbeidet. Det ble derfor sett på om det var andre
alternativer som ville gi en bedre og mer helhetlig løsning.

Forhold til andre prosjekter
Hjelpemiddelsentralen har et stort behov for nye lokaler, og i gjeldende økonomiplan er det
bestemt at dette skal utredes. Tekniker har i dag et lite kontor på Bøheimen, men har ikke
lagerplass eller verkstedplass til å ivareta og vedlikeholde de hjelpemidlene som de har
ansvar for. Dette medfører at en del utstyr står lagret rundt omkring i korridorer og rom på
Bøheimen, noe som ikke er en tilfredsstillende løsning. Det ideelle hadde vært å kunne bygge
på Bøheimen, med det er det dessverre ikke mulig å få til på en god måte. Helseetaten
ønsker derfor at det bygges nye lokaler i nærheten av Bøheimen, og har pekt på plassen sør
for parkeringsplassen som en god lokalisering.
I økonomiplanen er det også vedtatt et prosjekt på å utbedre denne parkeringsplassen med
fast dekke, oppmerking og belysning.
I den ene garasjen til hjemmesykepleien er det midlertidig plassert en kjøleenhet som
egentlig skal være på et bårerom.
Det er videre kunngjort fra Nordlandssykehuset at de er på utkikk etter nye lokaler for
ambulansestasjonen i Bø.

Utredning
Administrasjonen har på bakgrunn av dette vurdert flere alternativer:
Alternativ 1: oppgradere brannstasjonen ved Straumsjøen og bygge nytt bygg til VA ved
siden av slik som allerede forutsatt. Nytt bygg til hjelpemiddelsentralen bygges på Forøya,
hvor det også settes av plass til bårerom med kjøle.
Fordeler med dette alternativet:
- Oppgradering av bygningen gir driftsbesparelse ift. strøm til oppvarming mv.
Ulemper med dette alternativet:
- Planløsninger er begrenset av eksisterende bygg
- Begrenset plass til utrykningsbiler
- Dårlig tilpasset parkeringsareal i forhold til utrykning, hvor innkommende personell
krysser utrykningsvei
- Trafikkfarlig og lang vei til fylkesveien, med en bratt bakke, smal vei, uoversiktlig
sving/bakketopp, 30-sone, samt at kjøretøy under utrykning møter innkommende
personell på tur til stasjonen
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Økonomisk kalkyle for dette alternativet (i tusen kr inkl. mva.):
Alternativ 1

Vedtatt ramme

Oppgradering brannstasjon (Straumsjøen)

3 000

10 792

VA-lager (Straumsjøen) Hjelpemiddellager
med bårerom/kjøl (Forøy)

5 000

12 500

Ikke vedtatt

10 630

SUM

Ny kalkyle

33 922

Alternativ 2: bygge ny brannstasjon ved Forøya, med egen seksjon til hjelpemiddelsentralen
og bårerom/kjøle. Eksisterende bygg ved Straumsjøen får en mindre oppgradering og VA
samt uteseksjonen/teknisk benytter denne i sin helhet.
Fordeler med dette alternativet:
- Nærhet til Bøheimen (dimensjonerende bygg for brannkorpset)
- Mer sentralt og tilgjengelig, kortere utrykningstid
- Kan rykke ut rett på fylkesveien, på ei rettstrekke med 60-sone
- Får en bedre planløsning tilpasset dagens standard for brannstasjoner
- Hjelpemiddel får tilgang på fellesarealer som vaskehall
- VA og uteseksjonen får bedre plass, og mer uteareal til lagring av utstyr
- VA og uteseksjonen har mulighet til å utvide virksomheten i fremtiden
Ulemper med dette alternativet:
- Kostbart
Økonomisk kalkyle for dette alternativet (i tusen kr inkl. mva.):
Alternativ 2

Kalkyle

Ny brannstasjon (Forøy)

29 550

Hjelpemiddellager med bårerom/kjøl (Forøy)

7 540

Ombygging parkeringsplass (Forøy)
Ombygging fra brannstasjon til VA (Straumsjøen)
Ombygging garasje til uteseksjon (Straumsjøen)
SUM

1 000
6 905
640
45 635

Ambulansestasjon?
Alternativ 2 gir også mulighet til å inkludere en seksjon i tilknytning til brannstasjonen på
Forøya til ambulansen. Administrasjonen har vært i dialog med Nordlandssykehuset (NLSH),
som stiller seg åpen til forslag/tilbud fra kommunen. NLSH ønsker å leie lokaler, ikke bygge
selv, og har en åpen forespørsel for tiden om at interesserte kan komme med tilbud siden
dagens leieavtale går ut i desember 2022. Administrasjonen har mottatt tegninger og
kravspesifikasjon fra NLSH, og har kommet frem til en løsning som tilfredsstiller dette.
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Samtidig vil ambulansepersonellet da ha tilgang til felles fasiliteter på brannstasjonen som
vaskehall for bil, treningsrom, møterom mv.
Samlokalisering ambulanse og brann vil gi gode effekter som bedre mulighet for å
gjennomføre øvelser sammen, bedre samhandling, samt at ambulansen da vil være
stasjonert rett ved siden av legevakt/sykehjem.
Bygging av ny ambulansestasjon i tilknytning til brannstasjonen er kalkulert til ca. 13,8 mill.
kr. Leieinntekt må beregnes etter leieperiode og avskriving/nedbetalingsperiode på lånesum.
NLSH har antydet en leieperiode på mellom 10-15 år.

Andre alternativer som er vurdert
Administrasjonen har vurdert en variant av alternativ 2, hvor det ikke bygges ny seksjon til
hjelpemiddel på Forøya men flytter dette til eksisterende bygg ved Straumsjøen. Det er
vurdert til å være nok plass i bygget ved Straumsjøen til dette, og det vil gi en besparelse
siden det nye bygget på Forøya kan gjøres mindre.
I dialog med personell fra helseetaten og hjelpemiddelsentralen fremkom det en del
motforestillinger mot dette (mht. logistikk, mottak og levering, oppfølging og tilgang fra
Bøheimen, mv.) som gjorde at dette alternativet ble lagt vekk.
Administrasjonen vurderte også et alternativ hvor alt ble flyttet fra Straumsjøen til Forøya
(«multibygg» med både brann, VA, hjelpemiddel) og eiendommen/bygningene ved
Straumsjøen var forutsatt solgt. Dette alternativet gir en del besparelser på drift, som
eksempel strøm, forsikring, gebyrer mv.
Dette medfører derimot en del plassutfordringer på Forøya; siden bygget blir ganske stort tar
det en stor del av parkeringsplassen, og det blir redusert tilgjengelig plass til
uteområde/lagring. Videre sør er det dyrka mark, så utvidelse den veien blir veldig vanskelig.
Det er et privat feriehus mellom parkeringsplassen og selve Bøheimen, som man kanskje
kunne benyttet men etter uformell kontakt med huseier kom det frem at et salg ikke var
aktuelt, slik at det da eventuelt måtte bli snakk om ekspropriering.
Salgssummen for eiendommen ved Straumsjøen var også veldig usikker, og ville nok ikke
vært i nærheten av kostnadene for å bygge nytt av tilsvarende størrelse. Dette
alternativet ble av disse grunnene lagt vekk.
Vurdering
Lokalisering av brannstasjonen var i sin tid vurdert til Forøya, før valget falt på dagens løsning
ved Straumsjøen. Det er dog ingen tvil om at plassering på Forøya er et mye bedre alternativ
for brannkorpset, og vil gi en bedre beredskap. Fordelene med utrykningsvei og adkomst er
store, og tilsvarende store er ulempene med utrykningsvei og adkomst ved Straumsjøen. Det
er også enklere å oppnå god planløsning og fasiliteter ved et nytt bygg.
Alternativ 2 gir også mulighet for samlokalisering med ambulansen, dersom
Nordlandssykehuset går for dette.
Helhetlig sett gir alternativ 2 betydelig mer fordeler enn ulemper sett i forhold til alternativ
1, sett bort fra investeringskostnad. Det er dog helt klart mer kostbart, slik at det blir et
vurderingsspørsmål hvilket alternativ administrasjonen skal jobbe videre med.
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Rådmannen anbefaler etter en helhetlig vurdering å velge alternativ 2. Videre prosjektering
og delvis oppstart kan gjøres i 2021 med allerede vedtatte midler til opprinnelig prosjekt,
mens fullføring av prosjektet blir i 2022/2023. Arbeidene på Forøy med nytt bygg og flytting
av brannkorpset mv. må utføres før eksisterende bygg ved Straumsjøen kan bygges om.
Endringer må innarbeides i økonomiplan og budsjett.
Tidligere behandling
I sak 35/2021 besluttet formannskapet å utsette saken, blant annet med ønske om å få
forelagt en takst på eksisterende brannstasjon. Denne taksten er nå foretatt, og er vedlagt.
Saken fremmes derfor til ny behandling.

Straume 28.04.2021
Gundar Jakobsen
Rådmann

Andreas Nakkling Andersen
Teknisk sjef

Vedlegg:
1. Kart Straumsjøen
2. Kart Forøy
3. Takst eksisterende brannstasjon
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Prosjekt Brannstasjon
Forslag til vedtak
1. Bø kommune vedtar å bygge et nytt bygg på Forøy som inneholder brannstasjon,
hjelpemiddellager og bårerom m/kjøle, samt å bygge om eksisterende bygninger ved
Straumsjøen til VA og uteseksjonen, med kostnadsramme på kr 45 635 000,- inkl.
mva.
2. Bø kommune vedtar å tilby Nordlandssykehuset (NLSH) å leie en egen seksjon i det
nye bygget på Forøy til ambulansestasjon, med en kostnadsramme på kr 13 776 000,inkl. mva. Denne seksjonen blir ikke bygget dersom forpliktende avtale ikke kommer i
stand med NLSH.
3. Allerede vedtatte prosjekter for oppgradering av brannstasjon og bygging av VA-lager
utgår (hhv. 3 mill. kr og 5 mill. kr).
4. Rådmannen innarbeider endringene i økonomiplanen og budsjettet.

Bakgrunn for saken
Dagens stasjon og vedtatte prosjekt
I økonomiplanen for 2020 ble det vedtatt å oppgradere brannstasjonen ved Straumsjøen
samt å flytte vann og avløp til eget nytt bygg. Dette prosjektet har ikke blitt startet opp før
nå av flere grunnet, blant annet stor saksmengde og bytte/mangel på personell.
Dagens brannstasjon er i lokaler opprinnelig bygd til næring, og som bare delvis er tilpasset
bruken som brannstasjon. Arbeidstilsynet har i de senere årene økt fokuset på tilsyn med
brannstasjoner, og flere av våre nabokommuner har fått pålegg om å oppgradere eller bygge
nye stasjoner som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø. Hadsel, Sortland og Øksnes har
nylig bygd nye stasjoner, mens Andøya nå har fått varsel om tvangsmulkt på 5000,- kr per
virkedag fordi de ikke har fullført tiltakene innen fristen.
Utdrag fra arbeidstilsynets veiledning:
Brannstasjonar har krav om reine og ureine område med dusj mellom. For å oppfylle kravet skal:
 reint og ureint område vere fysisk fråskilde
 ureint område ikkje ha direkte gjennomgang til dei andre lokala
Arbeidstilsynet stiller ikkje konkrete krav til løysing, men løysinga som er vald, må oppfylle
formålet med reint og ureint område.
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For å ivareta krava må reint område normalt ha:
 kjønnsdelt fingarderobe med kjønnsdelt toalett og garderobeskap for privat tøy.
Brannfolk og feiarar skal ikkje reise til og frå jobb i ureint arbeidstøy.
 utrykningsgarderobe eller grovgarderobe med skap som har avtrekk over skapa eller
undertrykk, for oppbevaring av brann- og feiarklede etter vask
 pauserom eller opphaldsrom med moglegheit for å lage mat
 kontor eller møterom
 treningsrom
 reinhaldsrom som er utstyrt for den reingjeringsmetoden som er vald
 soverom med tilgang til dusj og toalett. Dette gjeld ved heiltids brann- og feievesen som
har behov for innkvartering.
For å ivareta krava må ureint område normalt ha:
 kjønnsdelt toalett med tilgang frå vaskehall, vognhall eller kjønnsdelt grovgarderobe
 kjønnsdelt grovgarderobe
 vaskerom til vask av utstyr
 tilgang til barrieremaskin eller industrivaskemaskin – eller rutinar for at tøyet blir vaska
utanfor brannstasjonen
 vaskehall eller vaskestad for brannbil og anna utstyr der ein kan ha oljeutskiljar og
eksosavsug
Mellom reint og ureint område skal det vere dusj, og dusjen skal vere kjønnsdelt. Når ein ikkje har
behov for å bruke dusj, skal det vere tilgang til reint område som ein kan bruke. Denne tilgangen
bør ha handvask.
Det er spesielt viktig å skilje mellom reint og ureint område sidan verneklede og utstyr som er
brukte, blir skitne og kan innehalde helsefarlege og giftige stoff. Verneklede er utforma slik at dei
kan lufte ut varme. Utlufting gjer at helsefarlege og giftige stoff kan kome inn i arbeidstøy, som
igjen kan bli tatte opp i huda. For å fjerne slike stoff er det viktig at brannfolk og feiarar dusjar når
dei er tilbake på brannstasjonen.
Kravet til reine og ureine område gjeld også sjølv om brannstasjonen bruker Skellefteå-modellen.
I denne modellen blir branntøy og verneutstyr pakka ned på innsatsstaden der arbeidet er utført.
Reine og tørre klede skal takast på før transport tilbake til brannstasjonen. Modellen fyller ikkje
aleine krava til reine og ureine område, men er eit godt forebyggande tiltak for å redusere
risikoen for spreiing av mellom anna helsefarlege stoff frå tøy.

Brannstasjonen ved Straumsjøen oppfyller i dag ikke disse kravene, og det ble derfor vedtatt
å oppgradere denne. Siden bygget er delt med brannstasjon i halve bygget og vann- og avløp
(VA) i den andre halvdelen, er det ikke nok areal tilgjengelig til å få på plass de endringene
som kreves. Det ble derfor vedtatt å bygge et nytt bygg som VA kan flytte til, slik at hele det
eksisterende bygget kan tas i bruk til brannstasjon.

Utredning
Administrasjonen startet arbeidet med å analysere dagens bygg ved Straumsjøen, for å finne
gode løsninger som både tilfredsstiller arbeidstilsynets krav samt gir en hensiktsmessig bruk
for brannkorpset. Det må gjøres ganske omfattende endringer på selve bygningskroppen,
både isolering for å få ned varmetap og driftskostnader, men også for å få på plass fasiliteter
som vaskehall, garderober, ren/skitten sone, vaskerom og ventilasjon. Ombyggingen er også
så omfattende at det blir krav om å oppgradere til TEK17-standard. Siden kontor, spiserom
og arkivet er i 2. etasje må det etableres en heis på grunn av universell utforming.
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Det nye bygget til VA er tenkt plassert i forlengelse av eksisterende garasje. Det er begrenset
areal tilgjengelig på eiendommen, med andre eiendommer og bebyggelse på tre sider, slik at
det eneste alternativet for å få plass til bygget og samtidig beholde parkering og
lagringsplass ute er å fylle ut i sjøen. Dette medfører selvsagt betydelige kostnader.
Det ble fort klart at de rammene som er vedtatt i eksisterende prosjekter ikke vil være
tilstrekkelig til å utføre hele dette arbeidet. Det ble derfor sett på om det var andre
alternativer som ville gi en bedre og mer helhetlig løsning.

Forhold til andre prosjekter
Hjelpemiddelsentralen har et stort behov for nye lokaler, og i gjeldende økonomiplan er det
bestemt at dette skal utredes. Tekniker har i dag et lite kontor på Bøheimen, men har ikke
lagerplass eller verkstedplass til å ivareta og vedlikeholde de hjelpemidlene som de har
ansvar for. Dette medfører at en del utstyr står lagret rundt omkring i korridorer og rom på
Bøheimen, noe som ikke er en tilfredsstillende løsning. Det ideelle hadde vært å kunne
bygge på Bøheimen, med det er det dessverre ikke mulig å få til på en god måte. Helseetaten
ønsker derfor at det bygges nye lokaler i nærheten av Bøheimen, og har pekt på plassen sør
for parkeringsplassen som en god lokalisering.
I økonomiplanen er det også vedtatt et prosjekt på å utbedre denne parkeringsplassen med
fast dekke, oppmerking og belysning.
I den ene garasjen til hjemmesykepleien er det midlertidig plassert en kjøleenhet som
egentlig skal være på et bårerom.
Det er videre kunngjort fra Nordlandssykehuset at de er på utkikk etter nye lokaler for
ambulansestasjonen i Bø.

Utredning
Administrasjonen har på bakgrunn av dette vurdert flere alternativer:
Alternativ 1: oppgradere brannstasjonen ved Straumsjøen og bygge nytt bygg til VA ved
siden av slik som allerede forutsatt. Nytt bygg til hjelpemiddelsentralen bygges på Forøya,
hvor det også settes av plass til bårerom med kjøle.
Fordeler med dette alternativet:
- Oppgradering av bygningen gir driftsbesparelse ift. strøm til oppvarming mv.
Ulemper med dette alternativet:
- Planløsninger er begrenset av eksisterende bygg
- Begrenset plass til utrykningsbiler
- Dårlig tilpasset parkeringsareal i forhold til utrykning, hvor innkommende personell
krysser utrykningsvei
- Trafikkfarlig og lang vei til fylkesveien, med en bratt bakke, smal vei, uoversiktlig
sving/bakketopp, 30-sone, samt at kjøretøy under utrykning møter innkommende
personell på tur til stasjonen
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Økonomisk kalkyle for dette alternativet (i tusen kr inkl. mva.):
Alternativ 1

Vedtatt ramme

Ny kalkyle

Oppgradering brannstasjon (Straumsjøen)

3 000

10 792

VA-lager (Straumsjøen)

5 000

12 500

Hjelpemiddellager med bårerom/kjøl (Forøy)

Ikke vedtatt

10 630

SUM

33 922

Alternativ 2: bygge ny brannstasjon ved Forøya, med egen seksjon til hjelpemiddelsentralen
og bårerom/kjøle. Eksisterende bygg ved Straumsjøen får en mindre oppgradering og VA
samt uteseksjonen/teknisk benytter denne i sin helhet.
Fordeler med dette alternativet:
- Nærhet til Bøheimen (dimensjonerende bygg for brannkorpset)
- Mer sentralt og tilgjengelig, kortere utrykningstid
- Kan rykke ut rett på fylkesveien, på ei rettstrekke med 60-sone
- Får en bedre planløsning tilpasset dagens standard for brannstasjoner
- Hjelpemiddel får tilgang på fellesarealer som vaskehall
- VA og uteseksjonen får bedre plass, og mer uteareal til lagring av utstyr
- VA og uteseksjonen har mulighet til å utvide virksomheten i fremtiden
Ulemper med dette alternativet:
- Kostbart
Økonomisk kalkyle for dette alternativet (i tusen kr inkl. mva.):
Alternativ 2

Kalkyle

Ny brannstasjon (Forøy)

29 550

Hjelpemiddellager med bårerom/kjøl (Forøy)

7 540

Ombygging parkeringsplass (Forøy)

1 000

Ombygging fra brannstasjon til VA (Straumsjøen)

6 905

Ombygging garasje til uteseksjon (Straumsjøen)

640

SUM

45 635

Ambulansestasjon?
Alternativ 2 gir også mulighet til å inkludere en seksjon i tilknytning til brannstasjonen på
Forøya til ambulansen. Administrasjonen har vært i dialog med Nordlandssykehuset (NLSH),
som stiller seg åpen til forslag/tilbud fra kommunen. NLSH ønsker å leie lokaler, ikke bygge
selv, og har en åpen forespørsel for tiden om at interesserte kan komme med tilbud siden
dagens leieavtale går ut i desember 2022. Administrasjonen har mottatt tegninger og
kravspesifikasjon fra NLSH, og har kommet frem til en løsning som tilfredsstiller dette.
Samtidig vil ambulansepersonellet da ha tilgang til felles fasiliteter på brannstasjonen som
vaskehall for bil, treningsrom, møterom mv.
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Samlokalisering ambulanse og brann vil gi gode effekter som bedre mulighet for å
gjennomføre øvelser sammen, bedre samhandling, samt at ambulansen da vil være
stasjonert rett ved siden av legevakt/sykehjem.
Bygging av ny ambulansestasjon i tilknytning til brannstasjonen er kalkulert til ca. 13,8 mill.
kr. Leieinntekt må beregnes etter leieperiode og avskriving/nedbetalingsperiode på lånesum.
NLSH har antydet en leieperiode på mellom 10-15 år.

Andre alternativer som er vurdert
Administrasjonen har vurdert en variant av alternativ 2, hvor det ikke bygges ny seksjon til
hjelpemiddel på Forøya men flytter dette til eksisterende bygg ved Straumsjøen. Det er
vurdert til å være nok plass i bygget ved Straumsjøen til dette, og det vil gi en besparelse
siden det nye bygget på Forøya kan gjøres mindre.
I dialog med personell fra helseetaten og hjelpemiddelsentralen fremkom det en del
motforestillinger mot dette (mht. logistikk, mottak og levering, oppfølging og tilgang fra
Bøheimen, mv.) som gjorde at dette alternativet ble lagt vekk.
Administrasjonen vurderte også et alternativ hvor alt ble flyttet fra Straumsjøen til Forøya
(«multibygg» med både brann, VA, hjelpemiddel) og eiendommen/bygningene ved
Straumsjøen var forutsatt solgt. Dette alternativet gir en del besparelser på drift, som
eksempel strøm, forsikring, gebyrer mv.
Dette medfører derimot en del plassutfordringer på Forøya; siden bygget blir ganske stort
tar det en stor del av parkeringsplassen, og det blir redusert tilgjengelig plass til
uteområde/lagring. Videre sør er det dyrka mark, så utvidelse den veien blir veldig vanskelig.
Det er et privat feriehus mellom parkeringsplassen og selve Bøheimen, som man kanskje
kunne benyttet men etter uformell kontakt med huseier kom det frem at et salg ikke var
aktuelt, slik at det da eventuelt måtte bli snakk om ekspropriering.
Salgssummen for eiendommen ved Straumsjøen var også veldig usikker, og ville nok ikke
vært i nærheten av kostnadene for å bygge nytt av tilsvarende størrelse.
Dette alternativet ble av disse grunnene lagt vekk.
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Vurdering
Lokalisering av brannstasjonen var i sin tid vurdert til Forøya, før valget falt på dagens
løsning ved Straumsjøen. Det er dog ingen tvil om at plassering på Forøya er et mye bedre
alternativ for brannkorpset, og vil gi en bedre beredskap. Fordelene med utrykningsvei og
adkomst er store, og tilsvarende store er ulempene med utrykningsvei og adkomst ved
Straumsjøen. Det er også enklere å oppnå god planløsning og fasiliteter ved et nytt bygg.
Alternativ 2 gir også mulighet for samlokalisering med ambulansen, dersom
Nordlandssykehuset går for dette.
Helhetlig sett gir alternativ 2 betydelig mer fordeler enn ulemper sett i forhold til alternativ
1, sett bort fra investeringskostnad. Det er dog helt klart mer kostbart, slik at det blir et
vurderingsspørsmål hvilket alternativ administrasjonen skal jobbe videre med.
Rådmannen anbefaler etter en helhetlig vurdering å velge alternativ 2. Videre prosjektering
og delvis oppstart kan gjøres i 2021 med allerede vedtatte midler til opprinnelig prosjekt,
mens fullføring av prosjektet blir i 2022/2023. Arbeidene på Forøy med nytt bygg og flytting
av brannkorpset mv. må utføres før eksisterende bygg ved Straumsjøen kan bygges om.
Endringer må innarbeides i økonomiplan og budsjett.
Straume 17.03.2021
Gundar Jakobsen
Rådmann

Andreas Nakkling Andersen
Teknisk sjef

Vedlegg:
1. Kart Straumsjøen
2. Kart Forøy
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Situasjonsplan
17.03.2021
Målestokk 1:800
TEK/ana
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Kommunestyret

Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering
av akvakulturanlegg ved Flagskallen
Forslag til vedtak
Bø kommune opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021 i sak 20/2021, og klagen tas ikke til
følge. Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling.

Bakgrunn for saken
Kommunestyret vedtok i sak 20/2021 den 15.04.2021 å gi dispensasjon fra kommunens
arealplan for etablering av akvakulturanlegg ved Flagskallen.
Nordland Fylkeskommune fremsatte klage på vedtaket i brev av 25.05.2021, og Nordland
Fylkes Fiskarlag sluttet seg til denne klagen i brev av 11.06.2021. På grunn av sen
underretning fra administrasjonen er begge klagene mottatt innenfor tidsfristen, og
fremlegges med dette for behandling.

Klagen
Klager anfører følgende:
Tiltaket innebærer at et område avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone hvor akvakultur ikke er tillatt, og hvor det er kjente gyte- og
fiskeriinteresser, kan delvis beslaglegges av akvakultur. Etter fylkesrådens vurdering
vil derfor de hensyn som gjør seg gjeldende bli vesentlig tilsidesatt og vilkårene for å
gi dispensasjon er derfor ikke tilstede.
Med bakgrunn i områdets verdi, er det uheldig at tiltaket fremmes gjennom en
dispensasjonssøknad. Dette sikrer ikke samme grad av gode demokratiske prosesser,
medbestemmelse, åpenhet og forutsigbarhet som en planprosess ville gjort.
Med bakgrunn i rundskriv H-6/18, kap. 2.6. mener fylkesråden at det er tydelig at
dispensasjon ikke bør benyttes for å avklare nye akvakulturområder gjennom
dispensasjon. Etter fylkesrådens vurdering forsterkes dette av at kommuneplanens
arealdel i Bø kommune er relativt nylig vedtatt og at det pågår en omfattende
planprosess med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.
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Vurdering
Etter plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd kan kommunen gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser og planer. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen. I
lovteksten er det videre satt følgende betingelser for å kunne gi dispensasjon:
-

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

I § 19-2 tredje ledd heter det at ved dispensasjon skal det legges særlig vekt på
konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
I § 19-2 fjerde ledd heter det at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt
ved vurderingen av dispensasjon. Kommunen bør heller ikke dispensere når en direkte
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
I § 19-4 første ledd heter det at myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen.
I kommunestyrets vedtak ble det stilt vilkår for tillatelsen at:
- Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være overveiende
negativ
- Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger
benyttes til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess
- Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat Hongværet/Galtholmen
på minimum 500 m
Med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i saken, og med de vilkår som er stilt, har
kommunestyret etter en helhetlig vurdering kommet frem til at hensynene bak
bestemmelsene det dispenseres fra og hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke er
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Kommunen registrerer at klager er uenig i vurderingene som er gjort, men ser ikke at det er
anført noen ytterligere momenter som ikke allerede er berørt av førstegangsbehandlingen.
Konklusjon
Rådmannen foreslår følgende vedtak:
Bø kommune opprettholder sitt vedtak av 15.04.2021 i sak 20/2021, og klagen tas ikke til
følge. Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for behandling.

Straume 16.06.2021
Gundar Jakobsen
Rådmann

Andreas Nakkling Andersen
Teknisk sjef
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Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
etablering av akvakulturanlegg ved Flagskallen - Bø kommune
Vi viser til vedtak om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg, fattet i kommunestyret, i
møte den 15.04.2021. Nordland fylkeskommune mottok vedtaket 05.05.2021. Vi har derfor forholdt
oss til at klagefristen er 26.05.2021.
Fylkesråd for plan og næring har i beslutningsdokument av 21.05.2021, bestemt følgende:
Fylkesrådens vedtak
I henhold til forvaltningsloven §28, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og med de begrunnelser som
fremgår av vurderinger i saken, fremmer fylkesråd for plan og næring klage på vedtak om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved Flaggskallen i Bø kommune.
Vurdering
Tiltaket innebærer at et område avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone hvor akvakultur ikke er tillatt, og hvor det er kjente gyte- og fiskeriinteresser, kan delvis
beslaglegges av akvakultur. Etter fylkesrådens vurdering vil derfor de hensyn som gjør seg
gjeldende bli vesentlig tilsidesatt og vilkårene for å gi dispensasjon er derfor ikke tilstede.
Med bakgrunn i områdets verdi, er det uheldig at tiltaket fremmes gjennom en
dispensasjonssøknad. Dette sikrer ikke samme grad av gode demokratiske prosesser,
medbestemmelse, åpenhet og forutsigbarhet som en planprosess ville gjort.
Med bakgrunn i rundskriv H-6/18, kap. 2.6. mener fylkesråden at det er tydelig at dispensasjon ikke
bør benyttes for å avklare nye akvakulturområder gjennom dispensasjon. Etter fylkesrådens
vurdering forsterkes dette av at kommuneplanens arealdel i Bø kommune er relativt nylig vedtatt
og at det pågår en omfattende planprosess med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.
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Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.:
75650000
E-post: post@nfk.no
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Prinsensgate 100

Samfunnsutvikling
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Tlf: 75650029
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BESLUTNINGSDOKUMENT
Beslutningsdokument - Klage på vedtak om dispensasjon for etablering
av akvakulturlokalitet ved Flaggskallen - Bø kommune

Innledning
Bø kommune oversendte søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2017-2028,
18.01.2021. Søknaden gjaldt etablering av akvakulturanlegg ved Flaggskallen. Nordland
fylkeskommune frarådet dispensasjonen i brev av 22.02.2021. Frarådingen var begrunnet i at
tiltaket er i strid med regional arealpolitikk for kystsonen og at fylkeskommunen ikke kunne se at
søknaden oppfylte kravene til dispensasjon.
Fylkeskommunen mottok vedtak i saken 05.05.2021, med klagefrist tre uker fra mottak av brevet,
det vil si 26.05.2021.
Plan- og bygningsloven §19-2, gir vilkår for bruk av dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis
dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene være klart større enn ulempene. Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra
planer, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunene bør heller ikke
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8, når direkte berørte
statlige eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
I denne saken beslutter fylkesråden å benytte fylkeskommunens klagerett etter forvaltningsloven
§28, jf. plan- og bygningsloven §1-9. Dersom Bø kommune ikke tar klagen til følge oversendes
klagen til Statsforvalteren i Nordland for endelig avgjørelse.

Bakgrunn
Den omsøkte lokaliteten ligger i et område som er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone, i kommuneplanens arealdel. I planbestemmelsene står det i § 5.1. a), hvor
områder avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, tillates ikke akvakultur.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2017. Området er også registrert som gyteområde for
torsk, beiteområde for fisk, og fiskeplass for passive redskaper og krabbefelt.
I regionale arealpolitiske retningslinjer for Kystsonen, kap. 8.5., i Fylkesplan for Nordland fremgår
følgende retningslinje:
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I gyte- og oppvekstområder for fisk skal det ikke igangsettes virksomhet som kan skade disse
områdene. Hensynet til marint biologisk mangfold skal vektlegges i forvaltningen. Slike områder,
samt viktige fiskeområder skal avsettes i kommuneplanen.
I retningslinjene står det også at planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og viktigheten
av at kommunene planlegger kystsonen, og avklarer ferdsel, fiske, akvakultur, og natur- og
friluftsområder. Målet for arealforvaltningen i Nordland, slik det er fastsatt i Fylkesplanen kap. 8.1.,
er at den skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen, og skje
på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. Dette innebærer bl.a. at en skal være
forsiktig med bruk av dispensasjon.
Forholdet mellom plan- og bygningsloven og lov om akvakultur
Gjennom bl.a. akvakulturloven og laksetildelingsforskriften, er det slått fast at det ikke kan gis
tillatelse til akvakulturlokaliteter som er i strid med vedtatte arealplaner. Dette gir en forventing om
at akvakultur skal avklares gjennom plan.
Fordi lokalitetsavklaringer innebærer omfattende prosesser med visse miljømessige avklaringer, er
det fra kommunal- og moderniseringsdepartementets side avklart at det for akvakulturanlegg
vanligvis ikke vil være nødvendig med reguleringsplan. Det betyr at den forutsatte arealavklaringen
som hovedregel bør skje gjennom kommune(del)plan. Dette kommer frem av rundskriv H-6-18
Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder. I slike prosesser
stilles det krav til konsekvensutredning og avveining av arealinteresser. I det samme rundskrivet er
det slått fast at det kan være nødvendig å bruke dispensasjon til for eksempel flytting eller
utvidelser av område avsatt til akvakultur gjennom kommune(del)plan der planen er utdatert.
Andre uttalelser i saken
Andre myndigheter som har uttalt seg negativt i saken er Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet.
Statsforvalteren i Nordland har bl.a. løftet frem nærheten til Hongværet/Galtholmen naturreservat
som er vernet for å ivareta viktige hekke og produksjonsområde for sjøfugl, og at det er vanskelig å
se at lovens krav til å innvilge dispensasjon lar seg oppfylle i saken. Fiskeridirektoratet har vist til
betydelige fiskeriinteresser i området, samt gyteområde for torsk og oppvekstområde for torsk, uer,
hyse og brosme. I tillegg har Nordland Fylkes Fiskarlag uttalt seg negativt på bakgrunn av
fiskeriinteressene.
Kommunalt vedtak
I saksfremstillingen fra Bø kommune er det stilt vilkår for innvilgelse av dispensasjon. Vilkårene er
som følger:
-

Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være overveiende
negativt.
Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lengre
benyttes til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess.
Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat Hongværet/Galtholmen på
minimum 500m.

Vi ser at kommunen stiller krav til konsekvensutredning. Vi forstår det slik at kommunen ønsker å
kunne si nei til etablering av anlegget dersom utredningen hovedsakelig viser negative
konsekvenser. Samtidig ser vi ikke hvordan kommunen skal kunne håndheve dette vilkåret, da
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kommunen gir tillatelse til etablering ved å innvilge dispensasjonen. Dersom kommunen ville hatt
et bedre kunnskapsgrunnlag å bygge vedtaket om innvilgelse på, burde kommunen stilt dette
kravet til tiltakshaver når søknaden kom. Gjennom planprosessen for interkommunal kystsoneplan
for Vesterålen har kommunen mulighet til å få utredet konsekvenser for etableringer av nye
akvakulturanlegg og veie ulike interesser imot hverandre. Selv om det i dette tilfellet er stilt vilkår
for innvilgelse av dispensasjonen, mener fylkeskommunen at dette ikke er tilstrekkelig for å ivareta
regionale interesser. Samt at det pågår en omfattende og demokratisk planprosess som kystsonen
og sjøområdene i Bø kommune er en del av, interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.
Vedtaket for innvilgelse av dispensasjon ble begrunnet med at fordelene vil være vesentlig større
enn ulempene. Dette på bakgrunn av at nåværende lokalitet ved Uvåg vil bli erstattet, slik at
påvirkning på gytefeltet vil ca. være likt dagens situasjon. Det menes at området benyttes lite til
kommersiell bruk og reiseliv. En del av frakten med fôr og brønnbåt kan flyttes fra veg til sjø. Samt
at den nye lokaliteten ligger lengre fra land og fører til mindre støy for turgåere langs fjæra og
naboer.

Vurdering
Tiltaket innebærer at et område avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone hvor akvakultur ikke er tillatt, og hvor det er kjente gyte- og fiskeriinteresser, kan delvis
beslaglegges av akvakultur. Etter fylkesrådens vurdering vil derfor de hensyn som gjør seg
gjeldende bli vesentlig tilsidesatt og vilkårene for å gi dispensasjon er derfor ikke tilstede.
Med bakgrunn i områdets verdi, er det uheldig at tiltaket fremmes gjennom en
dispensasjonssøknad. Dette sikrer ikke samme grad av gode demokratiske prosesser,
medbestemmelse, åpenhet og forutsigbarhet som en planprosess ville gjort.
Med bakgrunn i rundskriv H-6/18, kap. 2.6. mener fylkesråden at det er tydelig at dispensasjon ikke
bør benyttes for å avklare nye akvakulturområder gjennom dispensasjon. Etter fylkesrådens
vurdering forsterkes dette av at kommuneplanens arealdel i Bø kommune er relativt nylig vedtatt
og at det pågår en omfattende planprosess med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.

Vedtakskompetanse
I reglement for delegering av myndighet fra fylkesrådet, vedtatt av fylkesrådet i sak 194/20,
fremkommer det at: Myndighet til å påklage enkeltvedtak, dersom vedtaket direkte berører
fylkeskommunens saksområde etter loven § 1-9, delegeres til vedkommende fylkesråd.

Fylkesrådens vedtak
I henhold til forvaltningsloven §28, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og med de begrunnelser som
fremgår av vurderinger i saken, fremmer fylkesråd for plan og næring klage på vedtak om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved Flaggskallen i Bø kommune.

Bodø den 21.05.2021.
Linda Helèn Haukland
fylkesråd for plan og næring
sign
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Bø kommune

11.6.2021
Saksnr: 2021/100

Vedtak om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg ved Flagskallen i Bø kommune
– Klage på vedtak
Viser til vedtak av 15.4.2021 hvor Bø kommune innvilger søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg for laks ved Flagskallen.
Nordland Fylkes Fiskarlag ga innspill til søknaden den 1.2.2021 på vegne av fiskerne og ba
om at søknaden måtte avslås. Vi ble ikke gjort kjent med at vedtak var fattet i saken før
25.5.2021, da Nordland fylkeskommune tilfeldigvis sendte oss kopi av deres klage på
dispensasjonsvedtaket. Vi sendte forespørsel til kommune og fikk tilsendt kopi av vedtaket
umiddelbart. Klagefrist er oppgitt å være 3 uker fra en er gjort kjent med vedtaket, følgelig
mener vi vår frist for å klage er 15.6.2021.
Til tross for at både Nordland fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Nordland, Nordland
Fylkes Fiskarlag og Bø Fiskarlag anbefalte at søknaden ble avslått har Bø kommune valgt å
innvilge dispensasjon.
Nordland Fylkes Fiskarlag gir med dette vår tilslutning til klage og klagegrunner som
Nordland fylkeskommune har fremsatt. Vi ber om at Bø kommune opphever vedtaket og
avslår dispensasjonssøknaden.

Vennlig hilsen
Daglig leder
Steinar Jonassen

Seniorrådgiver
Elisabeth Karlsen

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift.
Kopimottakere:
Statsforvalteren i Nordland
Fiskeridirektoratet region Nordland
Bø Fiskarlag
Nordland fylkeskommune
Nordland Fylkes Fiskarlag Konrad Klausens vei 4 8003 Bodø Tlf. 75 54 40 70
nordland@fiskarlaget.no Org. nr. 938 275 696
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Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Teams-møte -

Dato:

15.04.2021

Tidspunkt:

09:00 -11:45

Til stede:
Navn
Sture Pedersen
Lill-Tove Englund Jakobsen
Linn Iren With
Viggo Willassen
Guttorm Veabø
Håkon Ulriksen
Torunn Anita Olsen
Viggo K. Johnsen
Ulf-Anders Nilsen
Jenny Tande Fagereng
Tom Tobiassen
Dina Senik-Pikauskiene
Alexander Tande
Kjersti Merethe Rødsand
Knut Andre Hanssen
Kjersti Therese Jakobsen
Synnøve Solsem Olsen
Geir-Viggo Pedersen

Funksjon
Leder
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Linda Robertsen
Gundar Jakobsen
Frode Josefsen
Hans-Kristian Pettersen
Andreas Nakkling Andersen

Parti
H
SV
SP
FRP
SP
H
H
SP
H
H
AP
H
H
AP
H
H
H
H

Varamedlem for
Anette Korneliussen

Stian Rabben Pedersen
Arne Tormod Tobiassen

Ida-Marie Jensen
Per-Øystein Evensen

Stilling
konsulent politisk sekr.etariat
rådmann
økonomisjef
skole- og barnehagesjef
teknisk sjef/brannsjef
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Kine Anette Johnsen
Gro-Marina Henriksen
Lovise Larsen
Håvard Bergseng Lange
Charles Johnsen
Kristiina Kristoffersen

kultur- og næringssjef
leder Nav
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet
leder eldrerådet

Merknad i møte:
Innkalling enstemmig godkjent
Saksliste enstemmig godkjent.
Dina Senik-Pikauskiene og Viggo Willassen ble valgt til å skrive under protokollen
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Kommunestyrets behandling av sak 20/2021 i møte den 15.04.2021:
Forslag fremsatt i møte

Sture Pedersen

Tilleggsforslag til formannskapets vedtak.
Selv om det er påpekt at det kan være noen negative effekter knytta til
fiskeri og reiseliv er fordelene vesentlig høyere enn ulempene. Dette
begrunnes bl.a. med:
Nåværende lokalitet i Uvåg vil erstattes med tildeling av ny lokalitet.
Påvirkning på gytefelt vil være omtrent den samme som før på Uvåg.
Området benyttes lite til kommersiell bruk og reiselivet vil ha mulighet til å
ta de mengdene som fiskes på dette stedet andre steder i nærområdet.
Samtidig kan reiselivet om de vil kunne informere turistene om lokal
næringsvirksomhet som for mange tilreisende kan være interessant.
Gammel lokalitet er plassert slik at fôrbåt og brønnbåt ikke kan levere
direkte på flåte eller gjøre avlusningsoperasjoner med moderne utstyr. Ny
plassering kan bidra til å flytte 3000 tonn med fôr fra vei til sjøtransport.
Det kan bidra til redusert trafikk med ca. 150 trailere på Bøveien og
Guvågveien. Begge veistrekningen er underdimensjonert for denne
mengde trafikk og det er en klar miljømessig fordel å få denne transporten
over på sjø.
Avlusning med større brønnbåt på Flagskallen fører til at lusebehandling
kan gjøres med oppsamling og definert utslippsområde lenger unna
rekefelt og gytefelt. Større båter kan bruke ikke medikamentelle metoder,
noe som er vanskelig på små og trange lokaliteter der større brønnbåter
ikke har manøvreringsrom.
Ny lokalitet ligger lengre fra land noe som bidrar til redusert
støyforurensning på land for naboer og turgåere langs fjæra.

Tom Tobiassen

Behandling av saken utsettes til kystsoneplanen er klar.

Behandling
Ref. innstillingen.
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Votering.
Innstillingen med tilleggsforslag fra Sture Pedersen vedtatt mot 3 stemmer .
Vedtak
Bø kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg
ved Flagskallen, med følgende vilkår:
-Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være overveiende
negativ
-Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger benyttes
til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess
-Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat Hongværet/Galtholmen på
minimum 500 m

Selv om det er påpekt at det kan være noen negative effekter knytta til fiskeri og reiseliv er fordelene
vesentlig høyere enn ulempene. Dette begrunnes bl.a. med:
Nåværende lokalitet i Uvåg vil erstattes med tildeling av ny lokalitet. Påvirkning på gytefelt vil være
omtrent den samme som før på Uvåg.
Området benyttes lite til kommersiell bruk og reiselivet vil ha mulighet til å ta de mengdene som fiskes
på dette stedet andre steder i nærområdet. Samtidig kan reiselivet om de vil kunne informere turistene
om lokal næringsvirksomhet som for mange tilreisende kan være interessant.
Gammel lokalitet er plassert slik at fôrbåt og brønnbåt ikke kan levere direkte på flåte eller gjøre
avlusningsoperasjoner med moderne utstyr. Ny plassering kan bidra til å flytte 3000 tonn med fôr fra vei
til sjøtransport. Det kan bidra til redusert trafikk med ca. 150 trailere på Bøveien og Guvågveien. Begge
veistrekningen er underdimensjonert for denne mengde trafikk og det er en klar miljømessig fordel å få
denne transporten over på sjø.
Avlusning med større brønnbåt på Flagskallen fører til at lusebehandling kan gjøres med oppsamling og
definert utslippsområde lenger unna rekefelt og gytefelt. Større båter kan bruke ikke medikamentelle
metoder, noe som er vanskelig på små og trange lokaliteter der større brønnbåter ikke har
manøvreringsrom.
Ny lokalitet ligger lengre fra land noe som bidrar til redusert støyforurensning på land for naboer og
turgåere langs fjæra.
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Saksframlegg
Arkivreferanse: 2020/2331-12
Saksbehandler: Andreas Nakkling
Andersen

Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
akvakulturanlegg for laks ved Flagskallen
Forslag til vedtak
Bø kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
akvakulturanlegg ved Flagskallen, med følgende vilkår:
-

Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være
overveiende negativ

-

Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger
benyttes til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess

-

Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat
Hongværet/Galtholmen på minimum 500 m

Bakgrunn for saken
Egil Kristoffersen & Sønner AS har i brev datert 18.11.2020 søkt om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg for laks ved Flagskallen, i
sjøområde med hovedformål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». I
bestemmelsene til arealplanen punkt 5.1 fremgår det at i disse områdene tillates det ikke
akvakultur, og etableringen vil derfor kreve dispensasjon.
Søker anfører følgende:
Vi søker om at Bø kommune avsetter et nytt areal til oppdrett ved Flagskallen utenfor
Straumsnes. Dette området er i dag uregulert. Området spilles inn i ny kystsoneplan
for Vesterålen, men tidsplanen for gjennomføring av planprosessen og tidligere
erfaring fra behandling av akvakultursøknader tilsier at det er nødvendig å sette i
gang plan- og høringsprosessen i kommunen tidlig slik at vi har mulighet for å
utarbeide søknad på selve lokaliteten. Saksgangen er slik at 5 ulike fagetater uttaler
seg om områdene: Natur og miljø, fiskeriaktivitet, fiskehelse og velferd, kulturminner,
farled og tilgjengelighet for båttrafikk i tillegg til kommunens behandling opp mot
arealplanlegging.
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Søker oppgir at lokalitetene i nærheten som allerede er i drift (VA6 Uvåg og VA7 Mikkelsøy)
er små og har utfordringer med driften grunnet vanskelig adkomst for brønnbåter og
fôrbåter samt en terskel utenfor VA6 Uvåg. Forslaget fra søker er å flytte lokaliteten VA6
Uvåg til ny lokalitet Flagskallen samt redusere bruken av VA7 Mikkelsøy.
Utdrag av momenter fra søknaden:


Det er ikke plass til større brønnbåter ved disse lokalitetene



Det er vanskelig å få plass til moderne fôringsflåter og effektiv drift. I dag driftes
begge med logistikk på fôrsekker fra land fordi fôrbåter ikke har adkomst til
lokalitetene



Uvåg har et dypområde innenfor lokaliseringen som kan påvirkes av
oppdrettsaktivitet.



Området utenfor lokaliteten Uvåg har en terskel og det er isdannelse ved lokaliteten
enkelte vintre



Fylkesmannens Miljøvernavdeling ønsker relokalisering av anlegg til områder utenfor
terskler i fjorder



Det er ikke mulig å øke størrelsen på disse to lokalitetene og dette hemmer en videre
utvikling og vekst i bedriften vår.



Moderne avlusningsmetoder uten kjemikalier og medisiner krever bruk av større
brønnbåter og mulighet for god internlogistikk i anleggene med ledige enheter for
flytting av fisk internt i anlegget. Dagens lokaliteter har ikke ledig plass for slik
internlogistikk.



På Mikkelsøy ligger vi nært hytter og naboene her er opptatt av driftsmønster og støy
fra driften.



Strømforholdene er bedre ved ny plassering, noe som vil gi bedre miljøforhold og
resultater under drift. Dagens lokaliteter og bruken av disse er tilpasset den
bæreevnen som er miljømessig forsvarlig ut fra lange tidsserier på bunnundersøkelser
både i nær og fjernsone. Dersom vi skal ha mulighet for vekst er det nødvendig å
relokalisere til mer egnede områder.



Samlet maksimal tillat biomasse i årgangsområdet er 5.080 tonn, vi bør minst ha
6240 tonn for å ha mulighet for brakklegging og mindre intensiv bruk av lokalitetene.
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Figur 1 – Omsøkt område Flagskallen

I søknaden er det redegjort for både eksisterende områder og det foreslåtte nye området.
Det er foretatt strømmålinger og undersøkelser av bunnforholdene, og utarbeidet
forundersøkelse og miljøvurdering av ekstern konsulent Akvaplan Niva.
Det foreslåtte anlegget blir liggende ca. 700 m fra Hongværet/Galtholmen naturreservat. I
miljøundersøkelsen vurderer Akvaplan Niva at sjøfugl ikke forventes å påvirkes negativt, men
at ærfugl kan bli påvirket av båttrafikk, og foreslår derfor at båttrafikk til og fra anlegget
unngår å gå nærmere reservatet enn 500 m. De forventer ikke negativ påvirkning på andre
naturtyper.
Det omsøkte området er registrert som både fiskeområde samt gyteområde for torsk m.m.
Søker anfører at eksisterende lokalitet VA6 Uvåg også er registrert som fiskeområde og
gyteområde, og at flytting av lokalitet medfører frigivelse av et område og beslaglegning av
et nytt område, som i sum kompenserer for dette.
I forhold til reiseliv og friluftsliv anfører søker at eksisterende lokalitet VA6 Uvåg er bedre
egnet til dette, og at flytting av lokalitet vil gi bedre tilgjengelighet langs fjæra.
Avstand til nærmeste akvakulturanlegg drevet av annen aktør er over 5,5 km.
Ingen kjente kulturminner blir direkte berørt av anlegget.
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Nærmeste bebyggelse er ca. 1,6 km unna, og anlegget forventes ikke å bli påvirket av
kloakkutslipp.
Avstand til farled og hvitsektor på lykt skal være ivaretatt, og søker er i dialog med
Kystverket om plasseringen.
Søker oppsummerer de positive effektene slik:


Nytt areal til oppdrett med høyt verdiskapingspotensial gir muligheter for økt
inngang på skatter og avgifter



Styrker bedriftens mulighet til utvikling og vekst



Sikrer eksisterende arbeidsplasser og gir grunnlag for utvikling av nye attraktive
arbeidsplasser for unge



Bedre miljøforhold og mindre påvirkning fra drift



Bedre muligheter for ikke-medikamentell lusebehandling og god internlogistikk



Lengre avstand til hytter og annen bebyggelse



Mindre muligheter for isdannelse og mindre rømmingsfare



Frigivelse av arealet på Uvåg til fritidsfiske og turisme



Danner grunnlag for utbedring av landbase og kai på Guvåg og flytting av håndtering
av ensilasje til flåte noe som reduserer støy og luktproblematikk for naboer på land



Etablering med større fôrflåte gir mulighet for leveranser med båt i stedet for trailer,
reduserer behovet for tungtransport på veiene ut til Bø og spesielt Guvåg



Bø kommune har utpekt havbruk som satsningsområde i sin strategiske næringsplan
og det er naturlig å følge dette opp med tildeling av egnet areal til produksjon



Egil Kristoffersen & Sønner har lang historie som lokal bedrift. Eier er bosatt i
kommunen. Strategien for næringsutvikling i kommunen bør innebære satsing på
arbeidsplasser som ungdommen søker seg til, og som kan danne grunnlag for helårlig
beskjeftigelse i Bø. I dag er 50 av 57 ansatte bosatt i Bø, 7 pendler daglig inn til
kommunen. Det har vært en aktiv strategi i bedriften å rekruttere personer med
utdanning og unge personer som kan tenke seg å bo i Bø. Dette har medført at vi har
en arbeidsstokk med høy andel av fagbrev. Alderssammensetningen er også sunn, og
bedriften er kjent lokalt for å ha et godt arbeidsmiljø

Totalt sett mener Egil Kristoffersen & Sønner AS at omdisponeringen av området vil gi
samfunnsnyttige og økonomiske ringvirkninger, uten store ulemper for befolkningen, samt
en miljøgevinst grunnet flytting fra eksisterende lokalitet.
Høring
Etter plan- og bygningsloven § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde
blir direkte berørt få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer mv. I tillegg
har også fiskarlagene blitt invitert til å gi uttalelse. Saken har vært på høring fra 18.01.2021
til 01.03.2021. Merknadene er vedlagt i sin helhet, og sammendrag er gitt under.
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Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren peker på kunnskapsmangel rundt effektene av utslipp fra akvakulturanlegg,
samt at akvakultur er en eksklusiv bruk gjennom direkte arealbeslag som forhindrer andre
fra å benytte området. De peker videre på at det kan være konsekvenser for villfisk og
gyteområder, samt at det er kunnskapsmangel rundt mulige konsekvenser for både fugler og
marine pattedyr, og bemerker nærheten til Hongværet/Galtholmen naturreservat.
Statsforvalteren mener på generelt grunnlag at etablering av akvakultur ikke bør avklares
gjennom dispensasjon men gjennom overordnet plan.
Statsforvalteren fraråder dispensasjon.
Nordland fylkeskommune
NFK peker på at målet for arealforvaltningen i Fylkesplan for Nordland er bærekraftige og
forutsigbare rammer for næringsliv og befolkning, samt at den skal skje på grunnlag av
kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. De mener derfor at dispensasjoner ikke skal gis,
men at avklaring av områder til akvakultur gjøres gjennom overordnet plan. De minner om
at kommunen kan sette vilkår ved innvilgelse av dispensasjon.
NFK fraråder dispensasjon.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet peker på at det omsøkte arealet overlapper fiskeplasser og gyte- og
oppvekstområder, samt at akvakultur er ekskluderende for annen bruk av området.
Fiskeridirektoratet fraråder dispensasjon.
Mattilsynet
Mattilsynet opplyser at de vil behandle søknad om etablering av ny lokalitet når slik søknad
foreligger, og har ingen synspunkter til søknad om dispensasjon.
Norges arktiske universitetsmuseum
UM opplyser at det ikke finnes noen kjente kulturminner i området, og har ingen merknader
til søknaden.
Sametinget
Sametinget kjenner ikke til at tiltaket er i konflikt med samiske interesser, men mener
generelt at det er uheldig å avgjøre slike saker gjennom dispensasjon.
Nordland fylkes fiskarlag
Fiskarlaget peker på kunnskapshull rundt påvirkningen av utslipp fra akvakulturanlegg, at
området omfatter fiskeplasser og gyteområder, samt at akvakultur er ekskluderende for
annen bruk av området. De mener videre at det er svært uheldig å avklare
akvakulturlokaliteter gjennom dispensasjoner, og ønsker at dette avklares gjennom
kystsoneplanen.
Nordland fylkes fiskarlag ber om at dispensasjonssøknaden avslås.
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Norges kystfiskarlag avd. Bø
Kystfiskarlaget peker på at kommuneplanens arealdel bare er 3 år gammel, og at det foregår
en prosess med utarbeidelse av Kystsoneplan for Vesterålen. De mener derfor at det er
uheldig å gi dispensasjon på dette tidspunktet. Videre peker de på fiskeplass og gyteområde.
Norges kystfiskarlag avd. Bø fraråder dispensasjon.

Lovverk
For å etablere en akvakulturlokalitet kreves både konsesjon/tillatelse og lokalitetsklarering
etter akvakulturloven med tilhørende forskrifter, som behandles av Fylkeskommunen og
Fiskeridirektoratet m.fl., og en arealavklaring etter plan- og bygningsloven som behandles av
kommunen. Arealavklaringen kan enten være i form av et område som er avsatt i arealplan
til akvakultur, eller gjennom en dispensasjon fra arealplan som det søkes om i denne saken.
Etter plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd kan kommunen gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser og planer. Det er satt følgende vilkår for å gi dispensasjon:
-

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

-

Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

I § 19-2 tredje ledd heter det at ved dispensasjon skal det legges særlig vekt på
konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
I § 19-2 fjerde ledd heter det at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt
ved vurderingen av dispensasjon. Kommunen bør heller ikke dispensere når en direkte
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
I pbl samt videre i forskrift om konsekvensutredninger er akvakultur angitt som et tiltak som
skal vurderes nærmere, om tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Etter naturmangfoldloven skal det gjøres en vurdering av den samlede belastningen som
naturmangfoldet blir, eller vil bli utsatt for, når det skal vurderes om et tiltak skal tillates eller
ikke.
Vurdering
Det omsøkte området er i arealplanen avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. Etter planog bygningsloven er dette et hovedformål, som har følgende relevante underformål: ferdsel,
farleder, fiske, natur- og friluftsområder. Det må derfor gjøres en vurdering av om
hensynene bak hvert av disse formålene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.
Ordlyden i loven tilsier at hensyn kan tilsidesettes, men ikke dersom ulempene eller
skadevirkningen av en dispensasjon er vesentlig.
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Hensyn til ferdsel og farleder
Søker anfører at avstand til farled og hvitsektor på lykt er ivaretatt, og at søker er i dialog
med Kystverket om plasseringen. Kystverket har ikke kommet med en uttalelse til høringen,
og anses derfor ikke å ha noen innvendinger til søknaden. Hensyn til ferdsel og farleder
anses ikke å være vesentlig tilsidesatt.
Hensyn til fiske
Både myndigheter og fiskarlag oppgir fiskeinteresser i det omsøkte området med passive
redskaper. Etableringen vil føre til fortrenging av disse, slik at hensyn til fiske kan bli
vesentlig tilsidesatt. Søker anfører at frigivelse av eksisterende akvakulturområde VA6 Uvåg
vil kompensere for dette.
Hensyn til natur
Både myndigheter og fiskarlag oppgir gyte- og oppvekstområder for villfisk i det omsøkte
området. Etableringen kan ha negative konsekvenser for disse, og som flere av
høringsinstansene påpeker er det mangel på kunnskap rundt dette. Ut fra et føre-var
prinsipp kan man legge til grunn at man bør være varsom med å tillate akvakultur i
gyteområder. Søker anfører at eksisterende akvakulturområde VA6 Uvåg også ligger i
samme gyteområde, og frigivelse av dette området vil kompensere for dette.
Noen uttalelser påpeker nærheten til naturreservat, og mulige negative konsekvenser for
dyre- og fugleliv i området. Kommunen bemerker at reservatet etter forskriften er et
geografisk avgrenset område, og at hensynssonen med de begrensningene som hører til ikke
gjelder utenfor dette området. Allikevel kan dyre- og fugleliv i reservatet og området rundt
påvirkes negativt av aktivitet/støy og ferdsel, og anbefalingen fra Akvaplan Niva om å
begrense båttrafikk til en minimumsavstand på 500 m fra reservatet kan være et fornuftig
tiltak for å avbøte for dette.
Hensyn til friluftsområder
I friluftslivkartleggingen er Hongværet/Galtholmen naturreservat registrert som det
nærmeste friluftslivsområde, ca. 700m fra anlegget.
Nærmeste bebyggelse er ca. 2km fra anlegget, i et spredt bebygd område med både boliger
og fritidsboliger. Ca. 2,5km unna bygges det i disse dager et reiselivsanlegg på Ringstad, og
ca. 6km unna er det et reiselivsanlegg på Klakksjorda.
Søker anfører at frigivelse av eksisterende lokalitet VA6 Uvåg vil frigi et område som er mer
attraktivt for mindre båter og padlere.
Akvakultur betyr en båndleggende bruk av et areal, og også forbud mot ferdsel og fiske i
nærheten. I seg selv representerer det derfor en fortrenging av friluftsinteresser for det
aktuelle området.
Hensyn til plan- og bygningslovens formålsparagraf
Lovens formålsbestemmelse lyder som følger:
-

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner

-

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser
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-

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig

-

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives

-

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og
estetisk utforming av omgivelsene

Bærekraftig utvikling handler om en balanse mellom økonomisk og sosial utvikling og
ivaretakelse av miljøhensyn. Oppdrettsbransjen har hatt en voldsom utvikling i både
kunnskap og teknologi, og har fått et skjerpet fokus på miljøhensyn de siste årene. Selv om
det ikke foreligger noen endelige konklusjoner, og det fortsatt er kunnskapshull, vil det være
urimelig å si at akvakultur generelt sett ikke er bærekraftig.
De videre bestemmelsene handler i stor grad om langsiktig og forutsigbar planlegging og
byggesaksbehandling, innenfor rammene av lovverk, som hensyntar både samfunnets og de
berørtes interesser samt miljøet. Det er i utgangspunktet lagt opp til at dette sikres gjennom
en normal planprosess, enten overordnet arealplan eller gjennom
område/detaljreguleringsplaner. Planer er juridisk bindende, og skal sikre at arealbruk ikke
er vilkårlig. Å avgjøre arealsaker gjennom dispensasjon medfører også at saken ikke er sendt
på åpen høring hvor alle kan gi innspill, men kun til direkte berørte myndigheter og
interesser. Dette betyr imidlertid ikke at planer ikke kan endres eller gis dispensasjon fra,
men det er viktig at dette gjøres etter de regler som gjelder. Endringer og dispensasjoner kan
være nødvendige for å kunne møte aktuelle utfordringer og løse oppgaver, samt å følge
politiske mål og prioriteringer.
Konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, naturmangfold
I forbindelse med søknaden er det foretatt en forundersøkelse og en miljøvurdering, men
ikke en konsekvensutredning. Dersom det skal kunne gis dispensasjon bør det derfor settes
som vilkår at det foretas en konsekvensutredning, og at denne ikke konkluderer med
overveiende negative konsekvenser.
Søker anfører at flytting fra eksisterende lokalitet til ny omsøkt lokalitet vil gi mulighet for
oppgradering av driften, for eksempel for å kunne gjøre bruk av moderne avlusningsmetoder
uten kjemikalier, tilgang for fôrbåt slik at man ikke har behov for landtransport av fôr, ny
flåte med hybriddrift og mindre støy. Samlet mener de at det totale miljøavtrykket blir
lavere etter flytting.
Statlige og regionale rammer
Både fra statlig og regionalt hold er det et mål at oppdrettsnæringen skal ha vekst, og sikres
tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til en bærekraftig produksjon. Regjeringen har lagt
til grunn at det er hensynet til miljøet som setter rammene for hvor stor produksjon som skal
tillates i ulike områder langs kysten, og innførte derfor et trafikklyssystem. Området som
omfatter Vesterålen og Vestfjorden er definert som produksjonsområde 9, og har i skrivende
stund grønt lys for produksjonsøkning.
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Samtidig legger de regionale myndighetene opp til at avklaringer rundt bruk av sjøarealer
skal skje gjennom et helhetlig planarbeid, og oppfordrer til interkommunale kystsoneplaner
som ser større arealer i sammenheng.
Bø kommune har per i dag ingen ledige arealer avsatt til akvakultur.
Kystsoneplan
Flere av partene bemerker at disponering av områder til akvakultur ikke bør gjøres gjennom
dispensasjon fra arealplanen, men gjennom et grundig planarbeid. Det pågår et arbeid med
å utarbeide en felles Kystsoneplan for Vesterålen, og etter fremdriftsplanen i
planprogrammet skulle denne være ferdigstilt høsten 2021. Dette arbeidet ser dog ut til å
være forsinket, og administrasjonen tror det er mer realistisk med ferdigstillelse i løpet av
første halvår 2022.
Søker har spilt inn forslag om Flagskallen til dette planarbeidet, men ønsker å få startet
prosessen før planarbeidet er ferdig.
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene
Oppdrett og havbruk gir gode økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger i kommunen,
og Egil Kristoffersen & Sønner AS er et lokalt eid selskap som sysselsetter direkte nesten 60
personer både gjennom drift av oppdrettslokaliteter og slakteriet i Jennskaret. Tilgang på
gode arealer er både viktig i forhold til bærekraftig drift og rotasjon/brakklegging av
lokaliteter, men også for å sikre helårige arbeidsplasser og jevn drift på slakteriet.
I denne saken er det kommet innspill og merknader fra både statlige og regionale
myndigheter, samt regionale og lokale organisasjoner. De fleste er negative til at saker om
akvakultur skal behandles gjennom en dispensasjonssøknad, og viser til det pågående
arbeidet med kystsoneplanen. I lovverket står det at kommunen ikke bør gi dispensasjon når
en berørt myndighet har uttalt seg negativt om søknaden. Kommunen bemerker dog at
innspillene i liten grad omtaler en eventuell kompenserende effekt av å avvikle eksisterende
lokalitet VA6 Uvåg.
Kommunen er prinsipielt enig med høringsinstansene i at det riktige er å avklare nye
områder til akvakultur gjennom en planprosess. I andre saker, for eksempel mindre
endringer av allerede avsatte arealer med grunngiving i plassering av forankring mv., vil det
være kurant å avgjøre det gjennom dispensasjon.
I denne saken foreslår søker å flytte en eksisterende lokalitet VA6 Uvåg til den nye omsøkte
lokaliteten Flagskallen. VA6 har i dag en miljøtilstand på dårlig (undersøkelse fra 2019), og
søker anfører at det er utfordrende å få til en bedre drift på denne lokaliteten. Den nye
lokaliteten har bedre strøm- og bunnforhold, og gir anledning til å kunne ta i bruk ny
teknologi for å minske miljøbelastningen. Samlet sett vil frigivelse av VA6 kompensere for
ulempene og konsekvensene ved å etablere ny lokalitet på Flagskallen.
Konklusjon
Isolert sett for den nye lokaliteten synes det ikke å være grunnlag for å gi dispensasjon, da
fordelene ikke er klart større enn ulempene. Men dersom man setter som vilkår for
dispensasjon at VA6 Uvåg skal avvikles før ny lokalitet kan tas i bruk, og samtidig båndlegger
området slik at det ikke kan tas i bruk igjen til akvakultur om ikke annet blir bestemt
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gjennom planprosess, vurderer kommunen det til at man både kan få en mer gunstig drift,
mindre miljøbelastning samlet sett, og en samfunnsøkonomisk gevinst lokalt.
Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon med følgende vilkår:
-

Konsekvensutredning må gjennomføres, og resultatet kan ikke samlet være
overveiende negativ

-

Lokalitet VA6 Uvåg må avvikles før nytt område tas i bruk, og området kan ikke lenger
benyttes til akvakultur om ikke annet blir bestemt gjennom planprosess

-

Ferdsel til og fra anlegget skal holde en avstand til naturreservat
Hongværet/Galtholmen på minimum 500 m

Straume 09.03.2021
Gundar Jakobsen

Andreas Nakkling Andersen

Rådmann

Teknisk sjef

Vedlegg:
1 Oversiktskart
2 Bestemmelser arealplan
3 Søknad om dispensasjon flagskallen
4 Søknad vedlegg 1 Notat Flaggskallen miljøvurdering Hongværet naturreservat
5 Søknad vedlegg 2 Rapport Flagskallen forundersøkelse 2020
6 Høring - Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for etablering av akvakulturanlegg ved Flagskallen
7 Høringsuttalelse Statsforvalteren i Nordland
8 Høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune
9 Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet
10 Høringsuttalelse Mattilsynet
11 Høringsuttalelse Norges arktiske universitetsmuseum
12 Høringsuttalelse Sametinget
13 Høringsuttalelse Nordland Fylkes Fiskarlag
14 Høringsuttalelse Norges Kystfiskarlag avd Bø
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Kommunestyret

Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS
Forslag til vedtak
Ny selskapsavtale pr 1.1.21 for KomRev Nord IKS godkjennes.

Bakgrunn for saken
KomRev NORD IKS sin strategi er å bygge et solid selskap gjennom å få flere eiere. Dette vil
styrke kompetansen i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til alle våre eiere.
Det er derfor hyggelig å meddele at flere kommunestyrer har vedtatt at de ønsker å bli eier
av KomRev NORD IKS. De to kommunene som ønsker å bli tatt opp som eiere er:
• Sør-Varanger kommune
• Nesseby kommune
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen.
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale.
Med bakgrunn i dette ber vi om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i
kommunestyret med følgende innstilling:

Vedlegg:
1.

Ny selskapsavtale 1.1.2021.pdf
Straume 4.6.21
Gundar Jakobsen
Rådmann
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SELSKAPSAVTALE
for KomRev NORD IKS
§ 1 Selskapet
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.
januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens §
4.
Selskapet har følgende deltakere pr 1.1.2021:
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nesseby kommune
Nordreisa kommune
Røst kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vardø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
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§ 2 Rettslig status
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.

§ 3 Hovedkontor
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om
kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi.
KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904
om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan
også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.
Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og
samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og
kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning.
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 764 709,seksmillioner syvhundre og sekstifiretusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital.
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune

eier 14,78 % av selskapet
eier 14,78 % av selskapet
eier 1,65 % av selskapet
eier 1,03 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 0,92 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 0,67 % av selskapet
eier 0,59 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 6,75 % av selskapet
eier 1,26 % av selskapet
eier 0,59 % av selskapet
eier 0,72 % av selskapet
eier 0,92 % av selskapet
eier 0,42 % av selskapet
eier 0,69 % av selskapet
eier 0,44 % av selskapet
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Lebesby kommune
eier 0,52 % av selskapet
Lyngen kommune
eier 0,93 % av selskapet
Lødingen kommune
eier 0,67 % av selskapet
Moskenes kommune
eier 0,52 % av selskapet
Målselv kommune
eier 2,00 % av selskapet
Narvik kommune
eier 4,66 % av selskapet
Nesseby kommune
eier 0,52 % av selskapet
Nordreisa kommune
eier 1,39 % av selskapet
Røst kommune
eier 0,30 % av selskapet
Salangen kommune
eier 0,89 % av selskapet
Senja kommune
eier 4,37 % av selskapet
Skjervøy kommune
eier 0,88 % av selskapet
Sortland kommune
eier 2,75 % av selskapet
Storfjord kommune
eier 0,54 % av selskapet
Sørreisa kommune
eier 0,96 % av selskapet
Sør-Varanger kommune
eier 2,73 % av selskapet
Tana kommune
eier 0,96 % av selskapet
Tjeldsund kommune
eier 1,63 % av selskapet
Tromsø kommune
eier 17,70 % av selskapet
Vardø kommune
eier 0,89 % av selskapet
Vestvågøy kommune
eier 2,96 % av selskapet
Værøy kommune
eier 0,37 % av selskapet
Vågan kommune
eier 2,59 % av selskapet
Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:
• Representantskapet
• Styret
• Daglig leder

§ 7 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner
velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant.
Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en
representant hver i representantskapet.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse
representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
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§ 8 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.
Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.:
• Valg av leder i representantskapet
• Valg av nestleder i representantskapet
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor
I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte.
Ordinært representantskapsmøte skal behandle:
1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret (se § 9 – Styret)
3. Godtgjørelse til tillitsvalgte
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to
ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om
representantskapets leder finner behov for dette.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte og talerett.
Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til
styret.

§ 9 Styret
Styret i selskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 6 styremedlemmer og 3
varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og
styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges
hvert år.
Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om
interkommunale selskaper § 10 åttende ledd.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet velger styreleder og nestleder.
Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets
formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt.
Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid
ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av
daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

§ 10 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

§ 11 Daglig leder
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og
representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at
representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal
gjelde for selskapet.

§ 14 Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Jf. selskapsavtalen § 20.
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.
Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og
årsbudsjett.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer.
Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne
gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte
budsjettrammer for selskapet.
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Budsjettet skal følge forskrift 17. 12 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
interkommunale selskaper.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold
til styret.
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som
gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor.
Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

§ 17 Personalreglement
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har
fastsatt rammen.
Styret fastsetter daglig leders lønn.

§ 19 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 20 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet.
Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.
Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper.

§ 22 Uttreden og oppløsning
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum
ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av
egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5.
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Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp
sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale
selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale
selskaper §§ 30 og 32.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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Saksframlegg
Arkivreferanse: 2021/507-1
Saksbehandler: Andreas Nakkling
Andersen

Sakens gang
Saksnummer
62/21

Møtedato
22.06.2021

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Regulering av investeringsbudsjett 2021 - 1. tertial
Forslag til vedtak
Fremlagte investeringsbudsjett vedtas:
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Finansiering av investeringsbudsjettet

Bakgrunn for saken
Det er behov for å justere rammene på noen av investeringsprosjektene inneværende år,
primært på grunn av overføring av mindre forbruk fra 2020 på flerårige prosjekter. I tillegg
inkluderes noen nye prosjekter basert på oppfølging av vedtak. Prosjektene som endres
omtales nærmere i det følgende.

890 Friluftsgalleri – nytt sceneområde
Prosjektet var opprinnelig vedtatt med 5,625 mill. i ramme, fordelt med 1,5 mill. i 2020 og
3,125 mill. i 2021. Ved avslutning av regnskap for 2020 er påløpt kostnad ca. 884 tusen. Det
ubrukte beløpet for 2020 overføres til 2021. I tillegg økes totalrammen med 300 tusen for å
øke kapasiteten på strømtilførselen til både sceneområdet og for å forberede for et
eventuelt nytt museumsbygg.
Total prosjektramme foreslås til 5,925 mill.
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904 Trafikksikkerhetstiltak 2021
Trafikksikkerhetstiltak ligger inne i økonomiplanen med 300 tusen årlig. Både i 2019 og 2020
var det et mindre forbruk på i sum litt over 300 tusen. Det er fremmet ønske om utbedring
av adkomstvegen til Steine barnehage/Bøhallen (fjerning av fjell, tilrettelegge for gående),
samt ønske om utbedring av oppstillingsplassen for buss ved ungdomsskolen (bl.a. sperring
og bom).
Det foreslås derfor å øke rammen for 2021 til totalt 600 tusen.
910 Gang- og sykkelsti Eidet-Asterset
Prosjektet var opprinnelig estimert til 12 mill., men etter detaljprosjektering er kalkylen nå
på ca. 10 mill. Kostnad påløpt i 2020 på ca. 500 tusen til utarbeiding av byggeplan og
detaljprosjektering blir delvis dekket av tilskudd på 250 tusen fra NFK. I tillegg er det
forutsatt tilskudd på 3 mill. fra NFK til selve byggingen.
Som tidligere orientert om er det knyttet en del usikkerhet til gjennomføringen av dette
prosjektet, da revisjonen har påpekt at kommunen ikke kan låne midler eller få momskompensasjon for å bygge en gang- og sykkelveg som ligger langs fylkesveg og som
fylkeskommunen skal overta. Både administrativt og politisk nivå hos kommunen og
fylkeskommunen er i dialog for å løse dette slik at prosjektet blir gjennomført.
916 VA lager
Prosjektet blir ikke ferdigstilt i 2021 og er i år tatt ned med kr 2.5 mill.
923 Visma økonomisystem
Ubrukte midler fra 2020 overføres til 2021 for å ferdigstille prosjektet med etablering av nytt
økonomi- og lønnssystem.
Total prosjektramme foreslås til 1,625 mill.
928 Riskjosen AP (avløpspumpestasjon
På grunn av bemanningssituasjonen på teknisk etat anses det ikke som sannsynlig at man
har kapasitet til å gjennomføre dette prosjektet inneværende år. Det foreslås derfor å
forskyve dette prosjektet til 2022.
944 Feiebil – utkjøp fra leasing
Feiebilen (Toyota Hilux) ble kjøpt ut av leasingavtalen i januar. Påløpt kostnad er ca. 246
tusen, og rammen justeres derfor til dette.
946 Oppgradering el-anlegg flytebrygger
I tråd med økonomiplanen og tidligere orienteringer foreslås det et nytt prosjekt for å
oppgradere el-anleggene på flytebryggene slik at vi kan lese av strømforbruket til hver enkelt
båtplass. Vi kan da innføre nye kontrakter, for å viderefakturere faktisk strømforbruk slik at
vi får dekket kommunens faktiske kostnader med denne delen av driften.
Total prosjektramme foreslås til 450 tusen.
948 Leie til eie 2021
Som tidligere orientert er det ønskelig å fortsette ordningen med leie til eie også i år. Det
foreslås derfor å opprette et nytt prosjekt på dette med total ramme på 1 mill.
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949 Skilting og tilrettelegging for publikum på Parkvoll
I tråd med egen sak angående området rundt Mannen fra Havet, foreslås det å opprette et
nytt prosjekt for å sette opp informasjons- og veiledningsskilt samt tilrettelegge bedre for
publikum, med total ramme på 150 tusen.

Straume 18.6.21

Gundar Jakobsen

Andreas Andersen

Rådmann

Teknisk sjef
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Saksframlegg
Arkivreferanse: 2021/541-3
Saksbehandler: Gundar Jakobsen

Sakens gang
Saksnummer
63/21

Møtedato
22.06.2021

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Fusjon/salg av hele eller deler av Vesterålskraft AS
Forslag til vedtak
a. Bø kommune gir sin tilslutning til at Vesterålskraft AS godtar budet fra Troms Kraft AS.
b. Deler av vederlaget som Vesterålskraft AS mottar for aksjene i Vesterålskraft Nett AS skal
gjøres opp slik at Vesterålskraft AS blir eier av 2 % av aksjene i Arva AS. Den resterende delen
av vederlaget for aksjene i Vesterålskraft Nett AS og hele vederlaget for Vesterålskraft
Produksjon AS skal mottas som kontantoppgjør.
c. Bø kommune ber styret i Vesterålskraft AS foreta avklaringer og sluttføre forhandlinger
om nødvendige avtaler og annen transaksjonsdokumentasjon.

Bakgrunn for saken
Vesterålskraft As har i lenge tid arbeidet med hvordan selskapet skal utvikle seg videre.
Dette med utgangspunkt i eiermelding vedtatt av kommunestyret i Bø i 2017. I prosessen
etterpå og frem til 2020 har styret kommet frem til at å fortsette som i dag ikke er å
anbefale. Dette bl.a. da konsekvenser for Vesterålskraft i et slikt bilde er vurdert for
krevende for selskapet/eierkommunene. Å fortsette som i dag vil bl.a. medføre:
• Å oppnå 100 % NVE effektivitet, noe som er ønskelig, krever betydelige
kostnadsreduksjoner.
• Det vil fortsatt bli høy og ytterligere stigende nettleie for innbyggerne, næringsliv og
offentlig forvaltning i eierkommunene.
• Det er sannsynlig med nedbemanninger i selskapet for å redusere kostnader noe som kan
gi andre negative konsekvenser.
• Lavere utbytte til eierkommunene bl.a. på grunn av høyere investeringsbehov enn før pga.
aldrende nett.
• Kapitalbehov der eierne kan velge økt lån eller tilføre selskapet egenkapital.
Ovennevnte gjelder i hovedsak for nettselskapet.
Se utdypende kommentarer om dette i vedlegg «Utdypende informasjon» pkt. 2.
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Generalforsamlingen 22. juni 2020 og eiermøte 26. oktober 2020 gjorde nødvendige vedtak
som gav styret mandat til å gjennomføre arbeidet med utredninger og forhandlinger med
sikte på å anbefale en sammenslåing av hele eller deler av Vesterålskraft-konsernet med
annen tilsvarende virksomhet. Konsernstyret nedsatte et forhandlingsutvalg, som ble gitt et
mandat basert på eiermeldingen og eiernes uttrykte forventninger høsten 2020.
Forhandlingsutvalgets mandat har vært å arbeide med sikte på å fremme et fusjonsalternativ
som styrker konkurranseevnen og hvor den kritiske størrelsen på fagkompetansen
opprettholdes, utløser lavere nettleie for innbyggere og næringsliv, bidrar til mer effektiv
drift av virksomheten som øker utbytteevne og verdi, sikrer lokale
kompetansearbeidsplasser der virksomheten er lokalisert i dag, at ingen skal miste jobben
som et resultat av fusjonen og at eierne skulle sikres muligheter for å få oppgjør i en
kombinasjon av kontanter og aksjer etter egen vurdering.
Vesterålskraft har vært i dialog med flere potensielle samarbeidspartnere om ulike
fusjonsalternativer, inkludert Nordkraft AS, Troms Kraft AS («Troms Kraft»), Lofotkraft
Holding AS («Lofotkraft»), Trollfjord AS og Andøy Energi AS. Fra høsten 2020 ble det
gjennomført omfattende forhandlinger med de tre sistnevnte med sikte på etablering av et
felles konsern. LoVe-alternativet ble vurdert som svakere enn Troms Kraft/Arva alternativet i
forhold til å kunne sikre kundene i Vesterålen en konkurransedyktig nettleie i framtiden.
Forhandlingene ble avsluttet i månedsskiftet februar/mars 2021.
Se nærmere informasjon i vedlegg «Utdypende informasjon» pkt 4.

I mars 2021 besluttet Vesterålskraft å gå i forhandlinger med Troms Kraft, hvoretter
Lofotkraft fremsatte bud på hele Vesterålskraft-konsernet. Etter avklaring med eierne
besluttet styret å gå videre med Troms Kraft og Lofotkraft.
26. mai 2021 innga Troms Kraft og Lofotkraft endelige bud.
Lofotkraft Holding innga bud på hele Vesterålskraft-konsernet. Virksomhetene i
Vesterålskraft verdsettes til MNOK 900 før justeringer for netto gjeld ved overtakelse. Basert
på balansen per 31. desember 2020 indikerer dette en kjøpesum på ca. MNOK 630.
Hele vederlaget kan gjøres opp kontant, men Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes
kommune tilbys også at inntil 35 % av vederlaget gjøres opp ved utstedelse av aksjer i
morselskapet i Lofotkraft-konsernet (Lofotkraft Holding AS) og dermed blir eiere i dette
selskapet på samme måte som de nåværende eierkommunene. Dersom Bø kommune,
Sortland kommune og Øksnes kommune ønsker å motta størst mulig vederlag i form av
aksjer i Lofotkraft, vil dette gi en samlet eierandel på 15 %, fordelt med 5,25 % på Bø
kommune, 5,25 % på Sortland kommune og 4,5 % på Øksnes kommune. Budet forutsetter at
Lofotkraft kjøper minst 51 % av aksjene i Vesterålskraft. Vesterålskraft Nett AS («VK Nett»)
vil bli opprettholdt som eget selskap med hovedkontor i Sortland og egne tariffområder så
lenge Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune samlet eier minst 5 % av
aksjene i Lofotkraft (vetorett). Lofotkraft har satsningsområdene «De Grønne Øyene 2030»
og Lofotkraft Muligheter AS med aktiviteter innen elektrifisering innen blant annet
kystfiskeflåten og sjømatnæringen, elektrisk lading i Lofoten, samt lokal produksjon av
hydrogen. Lofotkraft Muligheter AS vil utvide sitt fokus til å omfatte det grønne skifte og
elektrifiseringen i Vesterålen, men medarbeider og kontor i Sortland og Svolvær.
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Lofotkraft tilbyr alle ansatte ti års jobbgaranti med samme oppmøtested som i dag.
Arbeidsgivers styringsrett beholdes og alle ansatte skal som utgangspunkt beholde
geografisk arbeidssted, hvis ikke annet ønskes av den ansatte.
Lofotkraft tilbyr en garantert nettleiereduksjon fra 2024 tilsvarende 5 øre/kWh
sammenholdt med forventet utvikling, med justering for KPI, noe som tilsier en reduksjon i
nettleie på MNOK 16 per år.

Troms Kraft innga bud på Vesterålskraft Produksjon AS («VK Produksjon») og VK Nett. VK
Produksjon og VK Nett verdsettes samlet til MNOK 592 før balansekorrigeringer ved
overtakelse. Basert på balansen per 31. desember 2020 indikerer dette en kjøpesum på ca.
MNOK 371, hvorav ca. MNOK 22 investeres i fjernvarmevirksomhet og et nytt
elektrifiseringsselskap. I henhold til budet vil Vesterålskraft motta et kontantbeløp som
vederlag for VK Produksjon. For VK Nett tilbys Vesterålskraft også oppgjør fullt ut i
kontanter, med mulighet for at en del av vederlaget gjøres opp ved at Vesterålskraft mottar
inntil 2 % av aksjene i Arva, et nettselskap eiet av Troms Kraft (60 %), Bodø Energi (36 %) og
Dragefossen (4 %). VK Nett vil bli fusjonert inn i Arva. Budet forutsetter at Vesterålskraft,
Troms Kraft og Bodø Energi hver forplikter seg til å investere MNOK 20 i et selskap som skal
arbeide med løsninger for elektrifisering innen transportsektoren, for eksempel havner og
ladeinfrastruktur Dette selskapet skal lokaliseres i Sortland, og være eiet av Vesterålskraft,
Troms Kraft og Bodø Energi med 1/3 hver. Videre skal fjernvarmevirksomheten i VK
Produksjon overføres til et selskap som skal være eiet av Vesterålskraft, Troms Kraft, Bodø
Energi og Dragefossen med 25 % hver, og hvor eierne finansierer kjøpet av
fjernvarmevirksomheten ved å betale MNOK 2,1 hver. I tillegg etableres felles
nettkundesenter for Arva i Vesterålen (Sortland).
Troms Kraft tilbyr alle ansatte i VK Produksjon og VK Nett ti års jobbgaranti. Garantien gis
med rett til arbeid i enten Troms Kraft-konsernet (som inkluderer Arva), Bodø Energikonsernet eller de to selskapene som forutsettes etablert i budet (elektrifiseringsselskap og
fjernvarmeselskap). I tillegg tilbyr Troms Kraft å finansiere eventuelle frivillige sluttpakker
dersom det ikke er mulig å finne relevante arbeidsoppgaver for ansatte i morselskapet etter
gjennomføring av transaksjonen.
Tilbudet fra Troms Kraft innebærer at VK Nett sine kunder vil få samme nettariffer som Arva
sine øvrige kunder så snart som praktisk mulig. Troms Krafts analyser viser at dette kan gi en
samlet nettleiereduksjon for VK Nett sine kunder på MNOK 19 per år.
Styret i Vesterålskraft anbefaler Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune å gi
sin tilslutning til at Vesterålskraft godtar budet fra Troms Kraft fordi dette tilbudet best
oppfyller de kriteriene eierne har fastsatt i mandat utgått av eiermeldingen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har i liten grad vært involvert i den prosessen som er gjennomført i
Vesterålskraft AS. Rådmannen velger å stole på de vurderinger som administrasjon, styret og
eiermøtet har gjort hva gjelder behovet for tiltak for å oppnå best kommersielle vilkår og
unngå svært høy nettleie for nettkundene i eierkommunene.
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Med sikte på å få lavere nettleie foreligger det forslag og å avhende deler eller hele
virksomheten til Vesterålskraft AS til en av de to aktuelle tilbyderne. Styret i Vesterålskraft
anbefaler tilbudet fra Troms Kraft AS.
For Bø kommune oppfatter rådmannen det slik at Bø kommune vil kunne forvente god og
stabil strømleveranse uavhengig hvem av de to tilbudene som velges. Det ligger ikke andre
insitamenter for Bø kommune i tilbudene, dvs. arbeidsplasser lokalisert til Bø kommune blir
som før og med ei utvikling som er avhengig av om aktuelle nye arbeidstakere velger å
bosette seg i Bø eller ikke.
Jeg har oppfattet det slik at det først og fremst er nettselskapet til Vesterålskraft AS som er
utfordringen. Øvrige selskap som produksjon, breiband osv. er det i liten grad problematisert
noe om ut over lite fagmiljø. Forutsatt at det er riktig oppfattet, er det ikke nødvendig med
særskilte tiltak for å kunne videreføre driften i disse selskapene tilhørende morselskapet.

Tidligere utbytte fra Vesterålskraft AS
Bø kommune har de siste 10 årene mottatt ca. 45 mill kr i utbytte fra Vesterålskraft AS.
Dette innebærer et årlig gjennomsnittlig aksjeutbytte på kr 4,5 mill. kr. Tar en bort ekstra
aksjeutbytte i 2021 fra Fjordkraft Holding AS (ca. 18,3 mill. kr) blir gjennomsnittlig årlig
aksjeutbytte ca. 2,6 mill. kr.
Ved salg er det sannsynlig at fremtidig utbytte faller helt eller delvis bort avhengig av hvilken
løsning som velges. Dette vil kunne ha betydning for kommunens drift, men også det er
avhengig av hvordan eventuell utbetaling av salg forvaltes.

Tilbudene som foreligger og Økonomiske konsekvenser for Bø:
Tilbudet fra Troms Kraft
Estimert salgssum etter fradrag av gjeld

371.000.000

Etablering av fjernvarmeanlegg/ elektrifiseringsselskap på Sortland

- 22.000.000

Mulig 2 % aksjeandel i Arva AS

- 60.000.000

Til fordeling på eierkommunene

289.000.000

Bø kommunes andel på 35 % utgjør da 101.000.000,-.

Tilbudet fra Lofotkraft Holding
Estimert salgssum etter fradrag av gjeld

630.000.000

Bø kommune andel, 35 %, uten oppgjør i aksjer 220.000.000
Oppgjør med 35 % aksjer

-
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220.000.000

Bø kommune vil da ha 5,25 % av aksjene i selskapet
Til fordeling på eierkommunene

410.000.000

Bø kommunes andel 35 % utgjør da 143.000.000

Oppsummert tilsier estimatene at Bø kommune vil kunne tilføres et sted mellom 100 og 220
millioner avhengig av valg.
I tillegg vil det være en del andre muligheter dersom kommunene i Vesterålen velger å selge
mindre enn 100 % av aksjene.
Dersom salg bli gjennomført, må vi komme tilbake til hvordan pengene som mottas skal
disponeres.
Så langt har det vært tydelige stemmer mot salg, samtidig som konsekvensene av å ikke
selge er underkommunisert. Det har ikke lykkes å få frem en felles innstilling fra
kommunedirektør/rådmennene i de tre kommunene pga. kort tid til samhandling, men
signalene er ikke felles så langt. (Salg, utsettelse etc.).
Rådmannen av den formening at saken kan utsettes til høsten (september) dersom
kommunestyret ønsker ytterligere informasjon fra Vesterålskraft om konsekvensene av 0
alternativet før endelig vedtak fattes.
Rådmannen oppfatter det imidlertid slik at det politisk allerede er gitt mandat i
generalforsamlingen for å utrede salg og at valget i denne saken dreier seg om hvorvidt et
av tilbudene kan aksepteres.
Jeg velger derfor å fremme styret i Vesterålskraft AS sin innstilling, da dette tilsynelatende er
det tilbudet som gir lavere og akseptabel nettleie uten å måtte selge hele selskapet.
Uavhengig av hvilket budalternativ eierne godtar, vil det være behov for dialog og
forhandlinger mellom Vesterålskraft og budgiveren for å avklare endelige verdsettelser,
ansattes muligheter, sikkerhet for utvikling av nettleien, gjennomføringsmodeller,
overdragelsesavtaler og annen transaksjonsdokumentasjon. Dette her helt vanlig ved denne
typen prosesser.
Hvem avgjør av hva?
I aksjonæravtalen mellom Vesterålskraft Nett AS § 1 fremkommer det følgende:
Generalforsamlingsvedtak i saker om vedtektsendringer, oppløsning av selskapet og andre
saker som etter lovgivningen krever tilslutning fra et kvalifisert flertall krever enstemmighet.
Slik rådmannen oppfatter aksjonæravtalen mellom partene, regulerer denne hvordan de 3
aksjonærene skal stemme på generalforsamlingen. Tilbudet fra Troms Kraft og Lofotkraft er
av forskjellig karakter, og må behandles ulikt.
Lofotkraft sitt bud på hele konsernet innebærer at hver enkelt eierkommune gjør
eierbehandlingen i kommunestyret (kommunestyresak og ikke generalforsamlingssak).
Troms Kraft sitt bud (salg av 2 datterselskap) er juridisk/formelt sett en sak som behandles
av generalforsamlingen, og er i utgangspunktet det som aksjonæravtalen regulerer. Slik sett
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vil salg iht. tilbud fra Troms Kraft være noe som generalforsamlingen avgjør forutsatt
enstemmighet.

Straume 18.6.21
Gundar Jakobsen
Rådmann

Vedlegg:
1
Lofotkraft bekreftele m vedlegg
2
Presentasjon VK eiere 07.06.21
3
Endelig bud Troms Kraft
4
Utdypende informasjon til kommunestyrene 170621
5
Årsberetning Vesterålskraft
6
eiermelding
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Gjennomgang av tilbud fra

+

Lofotkraft Holding AS
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Forent sterkt energikonsern i regionen
•

Vi tilbyr en helhetlig industriell løsning for alle virksomhetsområder i
Vesterålskraft som vi mener er god og har et stort potensiale

•

Et sammenslått konsern vil bli en sterkt industriell motor i Vesterålen
og Lofoten – ett kraftsentrum i regionen
•
•

Likeverdige partnere selv om det er et kjøp og ikke en fusjon
Felles på videre utvikling

•

Fokus på å bevare og utvikle nye regionale
kompetansearbeidsplasser

•

Sterk regional industriell aktør innen bredbånd og internett og
utvikling mot det grønne skifte

•

Gi kraft til investering i kraftnettet og forretningsmuligheter ifm
elektrifisering av regionen

•

Regional kontroll - veto om at nettselskapet skal være lokalisert i
Vesterålen

•

Styrket posisjon i det strategiske "spillet" og regional utvikling
•
•
•

+

Trollfjord og Andøy
Hålogaland
Bodø - Tromsø
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Nærmere om den strategiske
begrunnelse

+
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•

Sammenslåing fremstår som en «perfekt
match»

•

Sikre rasjonell drift av nettene – betydelige
driftssynergier

•

Felles driftssynergier også innenfor andre
virksomhetsområder
• Både bredbånd, produksjon og konsern

•

Bredbånd vil bli en betydelig aktør i regionen og
kan bli en motor i digitalisering av samfunnet og
bidra i det grønne skiftet

•

Skaper større fagmiljø –
kompetansearbeidsplasser i regionen

•

Nøkkelrolle i avkarbonisering og elektrifisering i
regionen –sikrer økt kraft til gjennomføring

Operasjonelle fordeler
•

Oppgradering av viktig infrastruktur
• Strømnettet, spesielt med fokus på Vesterålen
•

•

•

Vår historie, skjermet nettselskapet (fra 2006), allikevel betalt
ut respektabelt utbytte

Fiber/bredbånd
• Betydelig aktør i regionen
• Sikre bedre redundans
• Størrelse gir mulig fordel i den videre strukturelle
utviklingen innenfor virksomhetsområdet
• Et større selskap med større finansiell muskel kan +
bedre ta opp i seg marginale utbyggingsområder og
vurdere andre tekniske løsninger (les annet enn fiber)

Geografisk nærhet gir mer fleksibilitet
• Beredskap
• Arbeidsmarked, større geografisk område og rekruttere
nødvendig kompetanse i fremtiden
• Personell kan jobbe "hvor de vil" i et større geografisk
område som gagner oss i rekrutteringen
• Ref vår historie i Polar og Lofotkraft (nett) (Myre og
Evenes), samt vår alles erfaring med kornoa.
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Attraktiv verdsettelse av
Ve s t e r å l s k r a f t
• God pris for aksjonærer som velger å selge
• Den enkelte kommune kan velge å selge hele
eller deler av sitt eierskap i Vesterålskraft,
samlet minimum 51% må aksepteres solgt
• Inntil 35% av vederlaget kan gjøres opp i
aksjer i Lofotkraft Holding AS – Selgers eget
valg. Ombytte av aksjer skjer til verdier
beregnet av felles finansiell rådgiver

+

• Kontanter/Cash
• Budet er bindende for kjøper til 30.09.21
• Aksjonærer i Vesterålskraft AS får en stor del
av synergier både i form av høy verdi på VK
og garantier på nettleie
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Garantier for de ansatte

+

•

10 års jobbgaranti for alle i konsernet

•

Samme oppmøtested

•

Styringsretten beholdes
• i utgangspunktet skal alle ha samme arbeidssted
(geografisk) som i dag hvis ikke annet ønskes av
den ansatte
• Men det kan bli aktuelt å "kraftsamle"
• Ved for eksempel større prosjekter
• Større utfall
• Spesielle prosjekter
Dette skjer da på normal måte og gis
kompensasjon for etter enighet med
arbeidstagerorganisasjonene og/eller bruk av
lokale særavtaler/overenskomster

• Uansett kjøp eller ikke
• Ifm elektrifisering vil innhold i arbeidsoppgaver
endres for mange
• Stort "trykk" for å få kompetanser mot det grønne
skifte
• De som har kompetanse og som vil!!
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Det grønne skiftet- forretningsmessig utvikling
Vårt fokus og engasjement er i dag i:
• De Grønne Øyene
• Lofotkraft Muligheter
Her er noe områder som vi fokuserer på og som kan gi en utvikling mot flere jobber og kommersielle
muligheter:
• Zero – kyst /Lading Lofoten (Totalprosjekt på 120 MNOK - støtte 50%)

• Elektrifisering av kyst og fiskeflåten (mindre fartøy) (Lofotkraft inn med 4 MNOK)
+
• Lading Lofoten (500´støtte Enova)
• Kombinasjon med lading på land?

• Hydrogen
• Lokal produksjon
• Lokal distribusjon

• Kombinasjon med digitalisering (ytterliggere utbygging av fiber/bredbånd) og "smarte
løsninger"
•Finne samarbeidspartner – Troms Kraft? Plug? Andre? - SUBSTANS !

Viktigst – vi (med støtte fra våre eiere) er villig til å satse både ressurser og kapital
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Pristilbud
Beregning av verdijustert egenkapital
Virksomhetsverdi
Justering for normalisert AK
Netto gjeld
Egenkapitalverdi
Antall aksjer i VK
Verdi per aksje (i NOK)

Verdi LKH (TNOK)
Antall aksjer
Verdi per aksje (NOK)
Bytteforhold per VK aksje

900 000
-

269 126
630 874
1 000
630 874

1 278 000

*

+

88 000
14 523
43,44

* Verdi benyttet på LK konsernet baserer seg på verdiestimat utført av
Thema Consulting Group eksl. eksternt eierskap (dvs. KLP, Hovdan
Invest..).
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5 ø re g a r a n t e r t n e t t l e i e re d u k s j o n f o r k u n d e n e V K N e t t
• Garantien tar utgangspunkt i prognose av
gjennomsnittelig nettleie for VK Nett
• Garantien varer i 10 år fra og med 2024 til og med
2033
• Alle data i prognosen skal aksepteres av både kjøper
og selger
• Intensjonen er å gi kundene i VK Nett en garanti for
+ at
nettleien reduseres i forhold til hva en får om en
fortsetter som i dag
• Garantien er beregnet til en årlig verdi på ca 16
millioner pr. år eller 160 millioner kroner totalt
• Garantien er beregnet til en verdi på 1.350 kr pr kunde
pr år eller totalt 13.500 kr
• Med dette «gir» Lofotkraft store deler av synergiene til
kundene i Vesterålen
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K o n t ro l l / G j e n n o m f ø r i n g
• LK utarbeider en rapport med beregnet nettleie
for VK nett
• Rapportering skjer årlig før ny nettleie settes for
VK Nett

+

• Rapport fra LK dokumenterer at foreslått nettleie
er minimum 5 øre lavere enn prognosen for det
aktuelle året
• Rapportert nettleie godkjennes av organ bestemt
av VK eiere (Rådmenn eller lignende), før
vedtak.
• LK garantien vil være gjeldende så lenge ikke
andre løsninger (nasjonal tariff, utjevning..) vil gi
en nettleie som er lavere enn garantien for
kundene i VK nett.
• Gir en ny ordning 3 øre reduksjon av nettleien,
skal LK stå for de neste 2 ørene slik at nettleien
blir 5 øre lavere enn prognosen.
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Oppsummering vårt tilbud
1. Fordi vi forener to likeverdige konsern får vi et sterkt industrielt alternativ,
herunder styrket fagkompetanse og grunnlag for vekst i arbeidsplasser
2. Fordi begge konsern er hjemmehørende i LOVE-regionen får vi et sterkt bidrag til
regional utvikling til beste for regionenes+ næringsliv og innbyggere
3. Vi antar at vårt tilbud er svært godt i pris, til beste for selgende kommuner
4. Vårt tilbud er svært fleksibelt for den enkelte kommune – i både akseptgrad og i
valg av oppgjør i penger eller aksjer – til beste for selgende kommuner
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Vesterålskraft AS – anbefalt strategisk retning
Utdypende informasjon i tilknytning til eiernes vurderinger
Vi viser til Vesterålskraft AS’ («Vesterålskraft») presentasjon i felles kommunestyremøter i Bø, Sortland og
Øksnes kommuner tirsdag 15. juni 2021. Med grunnlag i spørsmålene fra kommunestyremedlemmene er vi
bedt om å gi en kortfattet redegjørelse for enkelte forhold av betydning for kommunenes beslutning om
videre strategisk retning for Vesterålskraft.
I punkt 1 er det gjengitt enkelte hovedelementer i eierstyringen av Vesterålskraft med relevans for den saken
som nå foreligger til behandling, hovedsakelig ved gjengivelse av uttalelser i tidligere og någjeldende
eiermeldinger, generalforsamlingsvedtak og konklusjoner i eiermøte 26. og 27. oktober 2020. Som det vil
komme frem er Vesterålskrafts arbeid med å utrede videre strategisk retning forankret i eiervedtak.
I punkt 2 er det inntatt vurderinger knyttet til videre drift av Vesterålskraft-konsernet som i dag («Nullalternativet»), med utgangspunkt i de utfordringer som er knyttet til Vesterålskraft Nett AS («VK Nett»).
Punkt 3 inneholder en oppsummering av sonderingene i forbindelse med en sammenslåing av de fire
konsernene Lofotkraft, Trollfjord, Andøy Energi og Vesterålskraft – det såkalte «LoVe-alternativet».
En sammenligning av de finansielle verdiene i budene fra Lofotkraft Holding AS og Troms Kraft AS er inntatt
i punkt 4.
1. Eiermelding og vedtak – mandat til styret i Vesterålskraft
a. Felles eiermeldinger
i. Felles eiermelding for Vesterålskraft ble første gang utarbeidet etter en prosess som
gikk over perioden oktober 2012 til endelig versjon var klar ett år senere. Eiermeldingen
ble da undergitt politisk behandling i eierkommunene og hovedtrekkene var følgende:
•

Et UTVIKLINGSORIENTERT eierperspektiv legges til grunn med fokus
på dagens kjernevirksomhet:
o Kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og
distribusjon og leveranse av denne samt infrastruktur for bredbånd
o Forsyningssikkerhet og robusthet skal vektlegges
o Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet
o Eierne er åpne for å vurdere evt initiativ om strukturelle endringer
som måtte komme fra styret der formålet er å legge til rette for:
▪ økt avkastning og muligheter for økt utbytte på lengre sikt
▪ evt i kombinasjon med at det oppnås lavere nettleie for
nettkundene våre
▪ å styrke samfunnsrollen og fagmiljøene i selskapene for
eksempel gjennom fusjon av hele eller deler av virksomheten
med ett eller flere av de øvrige kraftselskap i regionen

ii. Eiermeldingen for Vesterålskraft ble revidert i løpet av 2016 og politisk behandlet i løpet
av 4. kvartal samme år. Den reviderte versjonen var i hovedtrekk lik første versjon, og
endringene i det punktet som er gjengitt ovenfor er understreket nedenfor:
•

Et UTVIKLINGSORIENTERT eierperspektiv legges til grunn med fokus
på dagens kjernevirksomhet:
o Kjernevirksomheten omfatter fornybar kraftproduksjon og
distribusjon og leveranse (salg av strøm) av denne samt
infrastruktur for bredbånd
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o
o
o

Forsyningssikkerhet og robusthet skal vektlegges
Selskapet har en samfunnsutviklerrolle i kraft av egen virksomhet
og skal tilstrebe en fordeling av arbeidsplasser mellom
eierkommunene
Selskapet skal primært søke samarbeidsløsninger og
nettverkssamarbeid fremfor å ta initiativ til fusjoner. Eierne er
likevel åpne for å vurdere initiativ om strukturelle endringer som
måtte komme fra styret der formålet er å legge til rette for:
▪ økt avkastning og muligheter for økt utbytte på lengre sikt
▪ lavere nettleie for nettkundene våre
▪ å styrke samfunnsrollen og fagmiljøene i selskapene

b. Generalforsamlinger i 2020
i. I ordinær generalforsamling 3. juni 2020 ble det gjort følgende vedtak i GF-sak 6/20
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling i Vesterålskraft AS skal avholdes innen
utgangen av juni 2020 hvor en av to saker til behandling var mål til eierne i
felles eierstrategi for Vesterålskraft - Styrking av arbeidsplasser i Bø og
Øksnes.
ii. I ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2020 ble det gjort følgende vedtak i GF-sak
8/20 Arbeidsplasser Bø og Øksnes;
Eiermøte skal avholdes innen utgangen av oktober der styret skal redegjøre
for selskapets strategiske posisjon og anbefalt retning fremover.
c. Eiermøte i 2020
i. Med grunnlag i generalforsamlingens vedtak 22. juni 2020 ble det gjennomført et
eiermøte 26. og 27. oktober 2020 hvor eierne var representert som angitt i
eiermeldingen.
ii. For gjøre de nødvendige analyser og vurderinger som grunnlag for rapportering til
eiermøtet ble det etablert en operativ prosjektgruppe med representanter fra ledelsen i
Vesterålskraft og eksterne konsulenter fra Thema Consulting Group, og et
Forhandlingsutvalg bestående av styreleder, nestleder i styret og adm. direktør i
Vesterålskraft. I perioden fra ekstraordinær generalforsamling og eiermøtet i oktober
ble konsernstyret holdt fortløpende orientert om arbeidet med å utrede Vesterålskrafts
strategiske posisjon, inkludert en grundig vurdering av Null-alternativet.
Sluttrapporten ble presentert i eiermøtet og oppsummeringen ved avslutning av
eiermøtet dannet så rammene og kriteriene til mandat som grunnlag for videre arbeid
og prosess.
d. Mandat
i. I samsvar med oppsummeringen i eiermøtet fattet styret i Vesterålskraft følgende
vedtak om mandat for det videre arbeidet:
Konsernstyret vedtar følgende mandat for utredning til Vesterålskrafts eiere
hvor målsetningen er innen utløpet av 2021 skal det fremmes for
generalforsamlingen et fusjonsalternativ som
1) styrker konkurranseevnen og hvor den kritiske størrelsen på
fagkompetansen opprettholdes
2) utløser lavere nettleie for innbyggere og næringsliv
3) bidrar til mer effektiv drift av virksomheten som øker utbytteevne og
aksjeverdi
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4) sikrer lokale kompetansearbeidsplasser der virksomheten er lokalisert i dag
5) ingen skal miste jobben som et resultat av fusjonen
6) sikrer muligheten for eierne å få oppgjør i en kombinasjon av kontanter og
aksjer etter egen vurdering
2. Vurdering av Null-alternativet, dvs. å fortsette på egenhånd
a. Relativt små fagmiljø for de ansatte
i. Vesterålskraft-konsernet har i dag 61 ansatte (inkludert 3 lærlinger). De ansatte
(eksklusiv lærlinger) er fordelt henholdsvis med 10 i morselskapet som yter
fellestjenester til alle virksomhetene i konsernet, 37 i nettselskapet, 5 i kraftproduksjon
og fjernvarme og 6 i bredbåndselskapet. Det stilles stadig høyere krav til
kompetanseutvikling for å holde tritt med utviklingen innen monopolvirksomheten i
nett og den konkurranseutsatte virksomheten som bredbånd. Med relativt små
fagmiljøer opplever konsernet det som krevende å vedlikeholde og utvikle kompetansen
innen de enkelte områdene i takt med omgivelsenes krav og forventing. Krav om
effektivisering mv. gjør det mer sannsynlig med en reduksjon i samlet bemanning over
tid (primært innen nett og stab/støtte). Nettselskapet utgjør en betydelig del av
konsernets totale virksomhet og vil være dimensjonerende for fellesfunksjoner, slik at
valg av strategisk løsning for nettselskapet får derfor betydning for hele konsernet.
b. Svak lønnsomhet i nett
i. Reguleringsmyndigheten for energi (RME, tidligere NVE) har ansvar for den
økonomiske reguleringen av nettvirksomheten i Norge. Reguleringen skal sørge for at
monopolvirksomheten innen nett oppnår en rimelig avkastning på kapitalen gitt at den
driftes kostnadseffektivt. I dag tilsvarer dette ca. 5 % normal avkastning for et
gjennomsnittlig effektivt nettselskap. Nettselskaper som er mindre enn 100 % effektive
(dvs. gjennomsnittlig effektive) vil få lavere avkastning, men ikke lavere enn null i
dagens regulering. Et nettselskaps tillatte inntekter styres årlig av RME gjennom
såkalte inntektsrammer. I 2021 var det 113 selskaper som fikk tildelt en inntektsramme
fra RME. RME måler årlig nettselskapenes kostnadseffektivitet basert på selskapenes
reviderte regnskaper og rangerer selskapene mot hverandre for å avgjøre det enkelte
selskaps relative effektivitet. Et nettselskaps relative effektivitet viser hvor
kostnadseffektivt de løser sine oppgaver. Det vil si hvor mye ressurser (kostnader) de
bruker for å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. En NVE effektivitet
lavere enn 100 % betyr at andre nettselskaper med samme omfang på virksomheten
løser oppgaven billigere. Omfang på nettselskapets oppgaver forstås som kilometer
nett, antall kunder, antall nettstasjoner, mv. Formål med monopolreguleringen er å
beskytte kundene mot unødig høy nettleie.
ii. Vesterålskraft er i 2021 målt til å være 83 % effektive i distribusjonsnettet og 97 %
effektive i regionalnettet, dette gir en samlet effektivitet på 85,2 % i 2021. Basert på
selskapets egne prognoser fremover viser beregninger utført av Thema Consulting
Group at NVE effektiviteten til Vesterålskraft Nett vil holde seg stabilt rundt dagens
nivå ved å fortsette som eget selskap. Dersom Vesterålskraft Nett skal oppnå 100 %
NVE effektivitet innen 2027, så vil VK Nett måtte redusere årlige driftskostnadene med
over 35 % i forhold til selskapets forventede kostnadsnivå, tilsvarende 23 millioner
kroner i 2027. Dette vurderes ikke å være et realistisk scenario, selv med omfattende
bemanningsreduksjoner. Og derfor vil eierne måtte forvente lavere avkastning og
lønnsomhet og risiko for lavere verdi ved Null-alternativet (drive videre som i dag).
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c. Fortsatt relativt høy nettleie i Null-alternativet
i. Kundene til VK Nett betaler en nettleie som er beregnet basert på selskapets tillatte
inntekter delt på antall kunder. Nettselskaper med større kundemasse har flere kunder
å dele faste kostnader på, og vil dermed ha grunnlag for en lavere nettleie pr. kunde.
Vesterålskraft vil i Null-alternativet bare kunne påvirke nettleien ved å redusere egne
kostnader. Ved en fusjon med et nettselskap med relativt sett større kundemasse i
forhold til nettinfrastrukturen de drifter vil medføre lavere nettleie for
Vesterålskundene blant annet fordi det er flere kunder å dele kostnadene på. Budet fra
Troms Kraft som innebærer en fusjon med Nord-Norges største nettselskap i antall
kunder (Arva), vil innebære en umiddelbar reduksjon i nettleie for kundene i
Vesterålen. Budet fra Lofotkraft innebærer også en nettleiereduksjon, men da i form av
en garanti utstedt på 10 år fra 2024, blant annet fordi Lofotkraft i dag har høyere
nettleie enn VK Nett, og å slå sammen nettleien i Lofotkraft og VK Nett uten en slik
garanti, ville bety høyere nettleie for kunder i VK Nett.
3. Vurdering i forbindelse med LoVe-alternativet
a. LoVe-alternativet ville innebære en fusjon mellom Vesterålskraft, Lofotkraft, Andøy Energi og
Trollfjord (eksklusiv bredbåndsvirksomheten til Trollfjord som de ønsket å holde utenfor).
Dette alternativet ble grundig utredet i tett samarbeid mellom alle fire selskapene i perioden
november 2020 til januar 2021, og Vesterålskraft vurderte dette alternativet i forhold til både
Null-alternativet og Troms Kraft/Arva.
b. LoVe-alternativet ville bidratt til større fagmiljøer enn Null-alternativet, men fortsatt mindre
enn alternativet fra Troms Kraft/Arva.
c.

LoVe-alternativet ville gitt grunnlag for realisering av kostnadssynergier, men alle fire
selskapene er i dag langt under gjennomsnittlig effektivitet i bransjen. Samlet effektivitet ville
trolig være i overkant av dagens effektivitet i Vesterålskraft, men dersom et slikt selskap skulle
oppnå gjennomsnittlig effektivitet (100 %) innen fem år ville det måtte redusere kostnadene
med i størrelsesorden 35-45 % av dagens kostnader. Sammenlignet med et eventuelt eierskap i
Arva som er godt over 100 % effektive i dag og har et mål om å være det framover også, ville
eierne få langt lavere avkastning og utbyttegrunnlag i LoVe-alternativet.

d. Nettleieutviklingen i LoVe-alternativet ble vurdert til å være bedre enn Null-alternativet, basert
på muligheten til å realisere kostnadssynergier ved en sammenslåing av selskapene. Arva har
en av landsdelens laveste nettleier i dag og kostnadsbesparelser som følge av sammenslåingen
mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett vil gi grunnlag for å opprettholde et
konkurransedyktig og relativt lavt nettleienivå også framover. LoVe-alternativet ble derfor
vurdert som svakere enn Troms Kraft/Arva alternativet i forhold til å kunne sikre kundene i
Vesterålen en konkurransedyktig nettleie i framtiden.
e.

LoVe-alternativet innebar ingen konkrete planer om nye arbeidsplasser i Vesterålen, men ville
samlet innebære færre ansatte i eksisterende virksomhet gitt at formålet med fusjonen skulle
være å bli mer kostnadseffektive. Troms Kraft/Arva-alternativet innebar tilførsel av
arbeidsplasser til Vesterålen i form av et felles nettkundesenter for Arva og en felles finansiell
satsning og oppbygning av et elektrifiseringsselskap med hovedkontor i Vesterålen. Selskapet
ville bli tilført nødvendig kapital for å ansette folk og investere i ny infrastruktur for
elektrifisering av transport til havs og til lands i hele landsdelen.

4. Sammenligning av finansiell verdi i budene fra Lofotkraft Holding AS og Troms Kraft AS
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a.

Lofotkraft Holding AS byr på 100 % av aksjene i Vesterålskraft, men kan også kjøpe 51 % eller
mer av aksjene i Vesterålskraft. Virksomhetene i Vesterålskraft-konsernet verdsettes til MNOK
900 før justeringer for netto gjeld ved overtakelse. Basert på balansen per 31. desember 2020
indikerer dette en kjøpesum på ca. MNOK 630.

b. Troms Kraft byr på 100 % av aksjene i Vesterålskraft Produksjon AS («VK Produksjon») og VK
Nett. VK Produksjon og VK Nett verdsettes samlet til MNOK 592 før balansekorrigeringer ved
overtakelse. Basert på balansen per 31. desember 2020 indikerer dette en samlet kjøpesum på
ca. MNOK 371, hvorav ca. MNOK 22 investeres i fjernvarmevirksomhet og et nytt
elektrifiseringsselskap.
c.

Fordi Lofotkraft Holding AS ikke har angitt hvordan den totale verdien på Vesterålskraftkonsernet er fordelt på de enkelte datterselskapene er det nødvendig å ta enkelte forutsetninger
for å få en best mulig sammenligning av budene fra Lofotkraft Holding AS og Troms Kraft AS.

d. Nedenstående illustrasjoner viser en sammenligning av budene, basert på at det kun er justert
for netto rentebærende gjeld per 31. desember 2020 for å komme fram til egenkapitalverdien.
Begge bud tar forbehold om at endelig kjøpesum skal justeres for faktisk arbeidskapital og
øvrige balanseposter per gjennomføringstidspunktet.
e.

Alternativ 1: Vesterålskraft-eierne får hele vederlaget utbetalt i kontanter, dvs.;
• Eierne selger hele Vesterålskraft-konsernet til Lofotkraft
• Eierne selger 100 % av VK Produksjon og VK Nett til Troms Kraft og beholder
eierskap til VK Bredbånd og VK Eiendom, samt 25 % eierandel i
fjernvarmevirksomheten og 33,34 % eierandel i Elektrifiseringsselskapet.
Verdien av VK Bredbånd og VK Eiendom er basert på en ekstern verdivurdering
og ikke verifisert i markedet, hvilket innebærer at det kan være merverdier i
disse virksomhetene dersom de skulle bli lagt ut for salg.

f.

Alternativ 2: Vesterålskraft-eierne får maksimalt oppgjør i aksjer og resten i kontanter
• Eierne selger 100 % av Vesterålskraft-konsernet til Lofotkraft og får 35 % av
vederlaget i aksjer i Lofotkraft Holding (tilsvarer en 15 % eierandel) og resten i
kontanter (foreløpig beregnet til MNOK 410).
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•

Eierne selger 100 % av VK Produksjon og 100 % av VK Nett til Troms Kraft og
beholder 100 % eierskap til VK Bredbånd og VK Eiendom, 2 % eierskap i Arva
samt 25 % eierandel i fjernvarmevirksomheten og 33,34 % eierandel i
Elektrifiseringsselskapet. I tillegg mottar Vesterålskraft et kontantbeløp
(foreløpig beregnet til MNOK 287). Verdien av VK Bredbånd og VK Eiendom
er basert på en ekstern verdivurdering og ikke verifisert i markedet, hvilket
innebærer at det kan være merverdier i disse virksomhetene dersom de skulle
bli lagt ut for salg.
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