
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Bindal kommunestyre 
Møtested: Bindalshallen, Terråk 
Dato: 22.09.2021 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
09.05 – 09.50  Folkehelsearbeid ved Ronny Olsen, rådgiver folkehelse i Nordland 

fylkeskommune. 
09.50 – 10.20   Ungdataundersøkelsen 2021 ved Rønnaug Helstad og Marit B. Johansen. 
10.20 – 10.30   Pause. 
10.30 – 10.45   Brukstomta Næringspark AS ved Frode Næsvold. 
10.45 – 11.00   Bindal Utvikling AS ved Marit Dille. 
 
Orientering ved ordfører. 
Orientering om eventuelt salg av tidligere lokaler til barnehagen, avdeling Kjella, ved 
kommunedirektøren. 
Regnskapsrapportering 2. tertial 2021 ved økonomisjef. 
 
11.30 – 12.00   Lunsj. 
12.00 – 13.00   Orientering om barneverntjenesten ved barnevernleder Hilde Rakvaag.  
 
Spørretimen. 
 
Ta med matpakke. Det blir servert frukt, kaffe/te. 
 
Dokumentene er publisert på kommunens nett- og facebookside. 
 
Møtet vil bli strømmet på kommunens nettside. 
 
 
 
 
Terråk, 14.09.2021 
 
Britt Helstad 
ordfører 
 



Saksliste 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 

PS 47/21 Godkjenning av innkalling  

PS 48/21 Referatsaker  

RS 63/21 Protokoll fra møte i Helgelandsrådet 04.06.2021  

RS 64/21 Konsesjonskraft - endring av kraftpris pr. 15.09.2021  

RS 65/21 Innvilget søknad om skjenkebevilling 21.8.21 - 
Bindalseidet velforening 

 

RS 66/21 Innvilget søknad om skjenkebevilling 18.9.21 - Kviin  

RS 67/21 Innvilget søknad om skjenkebevilling 1.10.21 - 
Bindalseidet pensjonistforening 

 

RS 68/21 Tillatelse til utslipp av sanitært og kommunalt 
avløpsvann 1811/96/2, 1811/96/15, 1811/96/16 og 
1811/96/18 - 

 

RS 69/21 Omadressering - 1811/44/125, 1811/44/352 og 
1811/44/353 - Bindal kommune 

 

RS 70/21 Tillatelse til arealoverføring mellom eiendom  
1811/1/7 og 1811/1/15 og 16 - John Bogen og 
Magnor Dolmen 

 

RS 71/21 Tillatelse til utslipp av sanitært og kommunalt 
avløpsvann fra fritidsbolig - 1811/12/24 - Bjørg Moen 
og Rolf Sellæg 

 

RS 72/21 Tillatelse til fradeling av eksisterende forretningsbygg 
på eiendom 1811/34/26 - Bindalseidet velforening 

 

RS 73/21 Utslippstillatelse for sanitært og kommunalt 
avløpsvann fra helårsbolig - 1811/6/31 - Eli Dullum 

 

RS 74/21 Tillatelse til fradeling av to fritidseiendommer - 
1811/60/7 - Rønnaug Helstad 

 

RS 75/21 Søknad om tillatelse til bruk av ATV i forbindelse 
med frakting av drivstoff ned til 
Mellavatnet/Kalvvassdalen i perioden 5.august til 
13.august 2021. 

 

RS 76/21 Tillatelse til oppføring av redskapshus - 1811/6/3 
Bakken i Bindal kommune - Lars Berg-Hansen 

 

RS 77/21 Søknad om landingstillatelse med helikopter i 
forbindelse med bygging av reguleringsdam ved 
Søbergsvatnet i Bindal kommune 

 

RS 78/21 Igangsettingstillatelse for mudring og sprenging av 
fergebås ved Holm ferjeleie - 1811/14/15 - Nordland 
Fylkeskommune 

 

RS 79/21 Søknad om tillatelse til å benytte ATV i forbindelse 
med transport av funksjonshemmede til 
Gundagammen - Bindalseidet Skole SA 

 



RS 80/21 Tillatelse til arealoverføring mellom eiendom 
1811/3/10 og 1811/3/22 - Inger Dagrun Rønning 

 

RS 81/21 Tillatelse til arealoverføring mellom 1811/24/5 og 
1811/34/11 - Arnold Alsli 

 

RS 82/21 Tillatelse til riving av 2 master - 1811/34/6 og 
1811/41/1- Linjeproff AS 

 

RS 83/21 1811/40/5 Tillatelse til fradeling av nausttomt - 
Isnaustet - Hege Sørensen 

 

RS 84/21 Tillatelse til utlegging av flytebrygger i Løvika - 
1811/12/3 - Benny og Viola Storheil 

 

PS 49/21 Søknad om støtte til etablering av vannforsyning med 
nødvendig kvalitet ned til Brukstomta Næringspark 
AS 

 

PS 50/21 Manøvreringsreglementet vedrørende 
minstevannføring i Åbjøravassdraget - Bindal 
kommune 

 

PS 51/21 Søknad om tilskudd i forbindelse med tilknytning til 
kommunalt vannverk - Lian 

 

PS 52/21 Søknad om tilskudd til gårdskjøp/eierskifte – 
Veronica Myhre 

 

PS 53/21 Søknad om støtte til etablering av Juvika kunde- og 
kattehotell og Juvika dyrebutikk - Dyrisk landskap 
AS v/ Heidi Dybvik og Lasse Kolberg. 

 

PS 54/21 Årsrapport 2020 for næringsfondet  

PS 55/21 Endring av vedtekter for kulturmidler  

PS 56/21 Søknad om tilleggsbevilgning tilknyttet prosjekt 
småtak Solstad kirke 

 

PS 57/21 Sykefravær - rapportering til kommunestyret  

PS 58/21 Finansrapportering pr 31.08.2021  

PS 59/21 Budsjettregulering 1/21  

PS 60/21 Søknad om endring av stedfortreder for salgsbevilling 
- Coop Marked Terråk 

 

 



PS 47/21 Godkjenning av innkalling

PS 48/21 Referatsaker



 
 

    

 

 
Protokoll 

 

Utvalg: 

Møtested: 

Møtedato: 

Helgelandsrådet 

Teams 

4. juni 2021        Tid: 10:00 – 14:00 

 
Deltakere 

 

 

 
Navn 

 
Funksjon 

 
Kommune 

 
Påmeldt 

 
Forfall 

Peter Talseth Leder Alstahaug x  

Eilif Kristian Trælnes Nestleder Brønnøy x  

Trond A. Johansen Medlem Alstahaug  x 

Børge Toft Medlem Alstahaug  x 

Britt Helstad Medlem Bindal x  

Elin Kristine Vareide Lian Medlem Bindal x  

Knut Toresen Medlem Bindal x  

Audhild Rande Medlem Brønnøy x  

Frank Nilsen Medlem Brønnøy  x 

Nils Olav Jenssen Medlem Dønna x  

John-Erik S. Johansen Medlem Dønna  x 

Tor Henning Jørgensen Medlem Dønna x  

Ellen Schjølberg Medlem Grane x  

Åse Granmo Medlem Grane  x 

Øyvind Toft Medlem Grane x  

Elbjørg Larsen Medlem Herøy  x 

Yngve Magnussen Medlem Herøy x  

John Arne Andersen Medlem Herøy x  

Ivan Haugland Medlem Leirfjord x  

Trine Fagervik Medlem Leirfjord  x 

Jan Ove Styve Medlem Leirfjord  x 

Roy Helge Dahle Medlem Sømna x  

Andrine Solli Oppegaard Medlem Sømna x  

Arne Johansen Medlem Sømna  x 

Jan Helge Andersen Medlem Træna x  

Lena Holmen Medlem Træna  x 

Torhild Hansen Medlem Træna x  

Berit Hundåla Medlem Vefsn x  

Jørn Clausen Medlem Vefsn x  

Erlend Eriksen Medlem Vefsn x  

André Møller Medlem Vega  x 

Ove Mortensen Medlem Vega  x 

Brit Skjevling Medlem Vega x  

Torhild Haugann Medlem Vevelstad x  

Kaia Aarstrand Medlem Vevelstad  x 

Kirsti Tømmervold Medlem Vevelstad  x 

Charlotte Olsen Rådgiver - x  

Stig Sørra Sekretariatsleder - x  



 
 

    

 

  
 

 
Saksliste 

 
 

 
Saksnr. Tittel 
01/21  Godkjenning av innkalling og saklisten 
 
02/21   Innkomne brev, utsendelser og referatsaker 
 
03/21  Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg 
 
04/21 Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
05/21 Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
06/21 Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan 

Mayen (2022-20279.  
 

Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - 
Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden 

 
07/21 Orienteringer - Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter 
 
08/21 Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset» 
 
98/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri 

FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 
 
10/21 Eventuelt 
 
 
 
 
Sandnessjøen, 31. mai 2021 
 
 
 
Stig Sørra (sign.)      
Referent/Sekretariatsleder 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
01/21  Godkjenning av innkalling og sakliste 
   
Forslag til vedtak  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
02/21  Innkomne brev, utsendelser og referatsaker 
   
Forslag til vedtak  
Innkomne brev, utsendelser og referatsaker tas til orientering. 
 
Vedtak 
Innkomne brev, utsendelser og referatsaker tas til orientering. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Innkomne brev 

Dato Avsender Innhold 
15.12.20 Nordland fylkeskommune RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 

hovedutfordringer på transportområdet 

25.03.21 Nordland fylkeskommune Høring – Regional planstrategi for Nordland 2021 - 2024 
21.04.21 Nordland fylkeskommune Oppdrag 2 – Invitasjon til å komme med innspill om 

prioriteringer på transportområdet til RTP 2022-2033 

   

 
Utsendelser 

Dato Mottaker Innhold 
28.01.21 Nordland fylkeskommune Høringssvar - Anskaffelser av flyruter i Nordland 

28.01.21 Kommuner og 
næringsforeninger 

Invitasjon til å komme med innspill om 
hovedutfordringer på transportområdet. RTP 2022-2033 

01.03.21 Nordland fylkeskommune Innspill - RTP 2022-2033, hovedutfordringer 

15.03.21 Partienes stortingsgrupper Reetablering av høyere utdanning på Helgeland 

19.03.21 Transport og 
kommunikasjonskomiteen, 
partienes stortingsgrupper og 
Nordlandsbenken 

Merknad til NTP 2022-2033 – ny lufthavn Mo i Rana 

07.04.21 Transport og 
kommunikasjonskomiteen og 
Nordlandsbenken 

Høringsinnspill: Meld. St. 20 (2020-2021) NTP 2022-
2033. Merknad til NTP 2022-2033 – Kortbanenettet på 
Helgeland og E6 Helgeland sør, ferdigstillelse  
og opsjonsparseller 

20.04.21 Transport og 
kommunikasjonskomiteen 

Vedrørende videokonferansehøring: Meld. St. (2020-
2021) Nasjonal Transportplan 2022-2033 

   

 
Andre referatsaker/interne saker 

Dato Innhold 
16.03.21    Støtteerklæring - Uttalelse i forhold til ln The Same Boat sin virksomhet på Helgeland 

17.03.21 Uttalelse – Havvind på Helgeland (Olje- og gassklynge Helgeland) 

14.04.21 Støtteerklæring – Campus Blå Folkehøyskole 

21.04.21 Statsforvalteren i Nordland, Vedr. klage på manglende journalføring 
23.04.21 Pressemelding – Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland – gledelige søkertall 

12.05.21 Leserbrev – Campus Blå Folkehøyskole, høye forventninger til Nordlandsbenken 

  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

04.06.21   

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
03/21  Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg 
   
 
Forslag til vedtak  
Orienteringene tas til etterretning.  
 

- Berit Helstad, medlem utvalg for samferdsel, representerer Helgelandsrådet i 

Jernbaneforum nord. 

 

- Elbjørg Larsen, leder utvalg for utdanning og kultur, representerer Helgelandsrådet i 

Kompetanseforum Helgeland 

 

- Eilif Trældal, leder (med virkning fra juni 2021), representerer Helgelandsrådet i Regionalt 

politiråd 

 
Representantene velges for inneværende valgperiode. 
 
Vedtak 
Orienteringene tas til etterretning.  
 

- Berit Helstad, medlem utvalg for samferdsel, representerer Helgelandsrådet i 

Jernbaneforum nord. 

 

- Elbjørg Larsen, leder utvalg for utdanning og kultur, representerer Helgelandsrådet i 

Kompetanseforum Helgeland 

 

- Eilif Trældal, leder (med virkning fra juni 2021), representerer Helgelandsrådet i Regionalt 

politiråd 

 
Representantene velges for inneværende valgperiode. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Saksutredning 
 
Kort orientering fra komitéene: 
 

- Arbeidsutvalget og komité/utvalg for helse 

o Det er avholdt tre AU-møter i 2021 – løpende saker, utgående skriv/uttalelser som 

vist i sak 02/21. 

o Som komité/utvalg for helse er det ikke gjennomført noen møter. Viser til 

orientering senere i møtet om arbeidet med Nye Helgelandssykehuset. 



 
 

    

 

 

- Komité/utvalg for samferdsel 

o Det er avholdt 7 møter i 2021. Nå pågående arbeidsmøter mht innspill RTP 2022-

2033 

o Avtale med MoN om leie av saksbehandlerressurs «samferdsel» er inngått og 

fungerer etter intensjonene. 

o Opplever korte tidsfrister, involvering og forankring i kommunene og det å få frem 

tydelige prioriteringer som utfordrende. 

- Komité/utvalg for næring 

o Planlegger med møte i august/september. 

o Deltakelse i arbeidet med etablering av et innovasjonsmiljø på Sør-Helgeland  

o Avtale med Nordland Bondelag og Helgeland Reiseliv (samarbeidsavtaler) 

 

- Komité/utvalg for utdanning og kultur 

o Ingen planlagte møter 

o Oppfølging av «struktursaken». Sekretariatet er i dialog med 

opplæringskontorene. (mulig samarbeidsavtale vedr. saksbehandlerressurs 

«videregående utdanning/lærlingeordningen») 

o Deltakelse i «Campus Nesna» prosjektet 

 

Kort orientering fra møter i eksterne utvalg: 

Helgelandsrådet har ikke formelt valgt representanter for ulike eksterne råd og utvalg. Med 

bakgrunn i diskusjoner i våre komiteer/utvalg og tidligere praksis har sekretariatet i dialog 

med leder foreslått representasjon beskrevet nedenfor 

- Jernbaneforum nord 

o Representant fra Helgelandsrådet er ikke formelt valgt. I vedtektene til 

Jernbaneforum nord står det at interkommunale politiske råd deltar med leder, 

eller den representant de selv velger. Det skal oppnevnes varamedlemmer. 

Komite for samferdsel har innstilt Berit Helstad, ordfører Bindal kommune til å 

representere Helgelandsrådet.  

o I tillegg møter ordfører i Vefsn kommune og ordfører i Grane kommune som 

representanter for «ordførere langs jernbanestrekningen». 

o 2 møter er arrangert senere tid, 2. desember 2020 og 16. april 2021 

- Kompetanseforum Helgeland 

o Kompetanseforum Nordland er etablert av Nordland fylkeskommune. Det er 

videre etablert tre regionale kompetansforumer, Kompetanseform Helgeland, 

Kompetanseforum Salten og Kompetanseforum Ofoten/Lofoten/Vesterålen. 

o Målene for arbeidet til Kompetanseforum Nordland følger målene i 

Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024. Kompetansestrategien har et 

overordnet mål om å øke kompetansen i befolkningen, slik at man er bedre rustet 

til å løse arbeidslivets framtidige behov og utfordringer. 

 

 

 



 
 

    

 

 

o Første møte ble arrangert 14. april på Teams. Sekretariatsleder representerte 

Helgelandsrådet i dette oppstartsmøtet. Etter sekretariatsleders vurdering bør 

Helgelandsrådet representeres av en politiker i dette fora. Eventuelt kan 

kommunene på Helgeland ved Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd i 

fellesskap stille med én politiker og én administrativ ressurs. 

o Det vil være naturlig at leder for komité/utvalg for utdanning & kultur representerer 

Helgelandsrådet. 

- Regionalt politiråd - Nordland 

o Helgelandsrådet ble invitert til å delta på et Temas-møte 25. september 2021, 

men ingen kunne delta på oppsatt møtetid. 

o Det er innkalt til et videomøte i forumet 9. juni 2021 

o Helgelandsrådet bør her kunne representeres ved leder. 

 

- Midt Skandia 

o Midt Skandia er en av Nordisk Ministerråds offisielle grensekomiteer hvor en av 

hovedoppgaven er å bidra til felles utvikling mellom Vãsterbotten og 

Helgeland/Nordland. Det er den enkelte kommune som er medlem i Midt Skandia og 

fra Helgeland er følgende kommuner medlemmer; Alstahaug kommune, Brønnøy 

kommune, Grane kommune, Sømna kommune og Vevelstad kommune, i tillegg til  

 

kommunen i Indre Helgeland Regionråd. Helgelandsrådet (Sør-Helgeland Regionråd 

for 2020) medlem som foretak/organisasjon. Årsmøte for 2020 er nylig avholdt. 

o Det er signalisert et ønske om at en eventuell videreføring av medlemskapene i 

MidtSkandia organiseres av Helgelandsrådet. Etter sekretariatets vurdering kan dette 

være en god løsning. Mye av arbeidet i MidtSkandia er prosjektorganisert og det er 

etablert et eget sekretariat på norsk side representert ved Rana Utvikling. 

o Den samlede deltakeravgiften for Helgelandsrådet sine 12 deltakerkommuner, samt 

sekretariatet, er for 2021 på kr 133 000. Beløpet er lagt inn i budsjettforslaget for 

2022. 

 

 

  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
04/21  Regnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
   
 
Forslag til vedtak  
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet at fremlagt Årsmelding 2020 og Årsregnskap 
2020 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2020, under 
forutsetning av en "ren” revisjonsberetning. 
 
Vedtak 
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet at fremlagt Årsmelding 2020 og Årsregnskap 

2020 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2020, under 

forutsetning av en "ren” revisjonsberetning. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vedlegg:  - Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 

  - Årsregnskap 2020 – Helgeland Regionråd IKS 

  - Budsjett 2020 med samlet regnskap 2020 og fondsoversikt –  

  Helgelandsrådet  

  - Årsmelding 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 

 

Saksutredning 

Budsjett 2022 

I forbindelse med etableringen av Helgeland interkommunalt politisk råd og avviklingen av 

Helgeland Regionråd IKS og Sør-Helgeland Regionråd (sekretariatet), samt etablering av 

nye administrative rutiner for Helgelandsrådet (HIPR) er det for 2020 ført tre regnskaper for 

aktivitetene i regi av Helgelandsrådet i 2020. 

Det fremlagte årsregnskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd er utført av Alstahaug 

kommune og beskriver aktiviteten i Helgelandsrådet fra om med april/mai 2020 og ut året. 

Aktiviteten for perioden januar – april/mai 2020 er synliggjort i regnskapene for Helgeland 

Regionråd IKS (HR IKS) og Sør-Helgeland Regionråd (SHR). Regnskap og årsavslutning for 

HR IKS og SHR er utført av henholdsvis Din Bedriftspartner AS og Brønnøy kommune. 

Aktiviteten i SHR er i all hovedsak lønnsutgifter og kontorutgifter for merkantil stilling i 

perioden januar – mai 2020.  

Alle regnskapene er revidert av Revisjon Midt-Norge 

Resultatregnskapet 2020 for Helgelandsrådet viser et underforbruk på kr. - 419 626. I dette 

beløpet ligger ett tilskudd på kr. 500 000 til prosjektet «Ny desentralisert sykepleierutdanning  



 
 

    

 

 

på Helgeland». Dette beløpet skal belastet det etablert Utviklingsfondet. Dette gir et «netto» 

underforbruk på kr. - 919 623. 

Resultatregnskapet 2020 for HR IKS viser et overforbruk på kr 2 863 462. I dette beløpet 

ligger en innbetaling av fremtidige pensjonsforpliktelser for HR IKS sine tidligere ansatte på 

kr. 1 909 343 og en tilbakebetaling til Helgeland vannassistanse (Nordland fylkeskommune) 

på kr 296 985. Dette gir et «netto» overforbruk på kr. 656 947. 

Fra HR IKS overførers den samlede egenkapitalen per 31.12.2020 på kr 8 012 943 til 

Helgelandsrådet. HR IKS har valgt et eget avviklingsstyre som vil behandle årsregnskap 

2020 og melder opphør av selskapet til Brønnøysundregistrene. 

Resultatregnskapet for SHR er per 28. mai 2020 ikke ferdigstilt. Her er bildet noe uoversiktlig 

da det har vært ulike aktiviteter underlagt den juridiske enheten SHR opp gjennom årene. 

Brønnøy kommune ferdigstiller i disse dager regnskapet og vil her synliggjøre aktiviteten 

tillagt sekretariatet i SHR for 2020. 

 

Konklusjon 

I denne sak er det kun årsregnskap 2020 for Helgeland interkommunalt politisk råd som skal 

behandles, og det som en innstilling til representantskapet. Det samlede underforbruket for 

2020 på kr. – 419 626 anbefales overført disposisjonsfond. 

Fra HR IKS overfører oppspart egenkapitalen på kr. 8 012 943 per 31.12.2020 til 

Helgelandsrådet når avviklingsstyret behandler årsregnskap 2020 og melder selskapet 

opphørt. Det er her ingen bevegelser i 2021. 

Resultatregnskapet 2020 for SHR (sekretariatet) vil mest sannsynlig ikke påvirke resultatet. 

Det er her en forventning om at regnskapet vil gå i balanse. Det er her ingen bevegelser i 

2021. 

Sekretariatet vil når regnskapene er stadfestet i representantskapene for HIPR, SHR og HR 

IKS (avviklingsstyre) utarbeide et forslag til oppsett for Helgelandsrådet sine ulike fond. Et 

utkast til oppsett er vist i sak 05/20 Budsjett 2022. 

 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
05/21  Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
   
Forslag til vedtak  
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte 
budsjettforslaget for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 588 630, med den inndekning 
som foreslått. 
 
Vedtak 
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte 

budsjettforslaget for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 588 630, med den inndekning 

som foreslått. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vedlegg: Budsjett 2022 med regnskap 2020 med kostnadsfordeling - Helgeland interkommunalt politisk råd 

Saksutredning 
 
Tilskuddet på kr. 2 788 630 fra medlemskommunen for 2021 er anbefalt uendret for 2022. 
Tilskuddet er basert på at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er per 
innbygger i kommunene per 01.01.2021, dette iht. vedtektene.  
 
Det fremlagte budsjettforslaget for 2022 har en kostnadsramme på kr 3 588 630 og tar høyde 
for drift av sekretariatet med 1,5 årsverk, kostnader til konsulentbistand/frikjøp fra 
kommune/samarbeidspartner, kostnader relatert til arbeidsutvalgsmøter samt eventuelle 
andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre beløp (prosjektstøtte) på kr 100 000 som 
kan disponeres til diverse sponsorbidrag /prosjektstøtte uten behandling i AU.  
 
Det er signalisert et ønske om deltakelse i samarbeidsorganisasjonene MidtSkandia. I 
budsjettforslaget for 2022 er medlemskontingent for kommunenes deltakelse i 2022 lagt inn 
med et beløp på kr 135 000.  
 
Konferansen Offshore Nordland ble avlyst i 2020 og nå i 2021, men det planlegges med 
gjennomføring i 2022. Konferansen har tidligere vært en viktig inntektskilde, men slik 
sekretariatet opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurs 
krevende. Det har derfor pågått et arbeidet med å finne relevante og «riktige» 
samarbeidspartnere som også kan bidra til å løfte konferansen, både mht til faglig innhold og 
deltakelse. Det ble i 2019 signert en samarbeidsavtale med Olje- og gassklynge Helgeland, 
hvor OGH tar på seg prosjektlederansvaret for konferansen. Dette vil forhåpentligvis løfte 
kvalitetene på konferansen, men samtidig øke kostnadene noe. Budsjettert «overskudd» for 
2022 er satt til kr. 50 000. 
   
Budsjettforslaget for 2022 balanseres uten bruk av egenkapital/fond. 
 



 
 

    

 

 
Fondsavsetting 
 
I forbindelse med diskusjonen om finansiering av prosjekter/fondsavsetting ble følgende 
anbefaling gjort av rådmannsforumet i sak 05/20 16. september 2020: 

- Rådmannsforumet anbefaler at det fremtidige budsjettarbeid for Helgelandsrådet 

gjennomføres som i dag. Med hensyn til finansiering av prosjekt/fondsavsetting anbefales 

det at dette legges inn i det ordinære arbeidet med årsbudsjett og økonomiplanarbeidet i 

kommunen. 

 
Sekretariatet har startet med dette arbeidet og vil presenter et forlag til løsning for 
arbeidsutvalget. Dette arbeide må også ses i sammenheng med revidering av 
Samarbeidsavtalen da det i samarbeidsavtalen beskrives hvordan samarbeidet finansieres. 
 
  
Konklusjon 
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet å tilslutte seg prinsippene med det fremlagte 
budsjett for Helgeland interkommunalt politisk råd 2022, med en total kostnadsramme på kr 
3 588 630, med den inndekning som foreslått.  
 
En sak om finansiering av prosjekter og fondsavsetting og revidering av samarbeidsavtalen 
vil bli lagt frem for Helgelandsrådet til møte i september, med mål om kommunal behandling 
høsten 2021. 
 
 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
06/21  Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan 

Mayen (2022-2027).  
 

Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - 
Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden 

   
 
Forslag til vedtak  
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales: 
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan 
for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen  
(2022-2027)». 
 
Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt 
høringssvar. 
 
Vedtak 
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales: 
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan 
for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen  
(2022-2027)». 
 
Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt 
høringssvar. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vedlegg:  - Innspill fra kommunen 

  - Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan for          

  vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027) 

 

Bakgrunn 

Gjeldende regionale vannforvaltningsplan oppdateres nå for planperioden 2022 - 2027. 

Utkast til regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram 

legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31. mai 2021. Helgelandsrådet har 

fått utsatt frist til 4. juni 2021. 

Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale, regionale og statlige 

myndigheter gjennom et vannregionutvalg og et arbeidsutvalg. I tillegg har det vært 

gjennomført ulike arbeidsmøter og konferanser om ulike tema i forbindelse med oppdatering 

av planen. 



 
 

    

 

Om plandokumentene 

Den regionale planen beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal 

forvaltes i kommende planperiode (2022-2027). Kunnskap om miljøtilstanden i dag og hvilke 

tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der dette er 

nødvendig er beskrevet på et overordnet nivå. 

I tråd med vannforskriften fastsetter planen miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 

av vannet og beskriver miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027, eller 

senere. Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging i fylket vårt. 

Kort om høringen 

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å legge utkast til vannforvaltningsplan med tilhørende 

tiltaksprogram og handlingsprogram ut til høring og offentlig ettersyn. 

Høringsbrev og høringsveileder kan lastes ned her:  

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/horing/horingsdokumenter 

 

Høringssvar 

Høringssvaret fra Helgelandsrådet er utarbeidet av Sondre Styrken, vannområdekoordinator 

Bindalsfjorden – Velfjorden – Vefsnfjorden – Leirfjorden. 

Det er mottatt innspill fra Vefsn, Grane, Bindal og Sømna kommuner. (se vedlegg) 

 

Konklusjon 

Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales 

«Høringsuttalelse til vannforvaltningsplan – Helgelandsrådet». 

Utarbeidet høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt 

høringssvar.  

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/horing/horingsdokumenter


 
 

    

 

Innspill fra kommunene til høringsuttalelse 

 

Vefsnfjorden/Leirfjorden 

Vefsn  

Har hatt interne møter på rådhuset og daglig kontakt med de ulike faggruppene. 

Grane 

Etter min vurdering vil det viktigste for Grane kommune være å få gjennomført en kartlegging 
av spredte avløp. Sannsynligvis gjelder ikke dette mange eiendommer, men ved innsamling 
av slam registrerer vi at det er eiendommer som ikke er med på denne ordningen. Det betyr 
sannsynligvis at det finnes avløp som ikke har godkjenning. Dvs. hovedmålet må være 
kartlegging og gjennomføring av tiltak for spredte avløp. 

Når det gjelder kommunale avløp og renseanlegg er det behov for fornyelse av noen få. Om 
det skal legges ressurser i en avløpsplan er jeg ikke sikker på. Kommunen har i så fall ikke 
ressurser til å utarbeide en omfattende plan selv. Det er nettopp iverksatt et nytt 
kloakkrenseanlegg på Trofors, og behovet for fornyelse av anlegg gjelder Svenningdal og 
Fiplingdal.  

Når det gjelder forurensing fra landbruket anses ikke dette som et problem. Det er pr. i dag 
ca. 35 aktive gårdsbruk med husdyr, og forurensningsproblematikken rundt disse er etter vår 
oppfatning liten. 

 

Bindalsfjorden/Velfjorden 

Bindal 

Har hatt et internt møte med «arbeidsgruppen» etter en rask gjennomgang av det faktaarket 
du oversendte. Bindal har vel ikke de helt store utfordringene hvis vi ser bort fra spredte 
avløp. 

Vår agenda i forhold til innspill er: 

- Revisjon eller rettere sagt utarbeid ny Vann & Avløpsplan for Bindal kommune. 

- Kartlegging av spredte avløp. En stor jobb som er i startfasen 

- Har en plan om å få på plass et tilsyn vedr. nye byggesaker mm. 

Ut over dette ble det diskutert de utfordringen vi har i forhold til landbruket og fastholder de 
tiltak som er nevnt under punkt 4.1. I tillegg vil vår nye landbruksminister Anders se nærmere 
på landbrukssektoren om det er noe mere å tilføye – evt. justeringer. 

For øvrig regner vi med at ditt høringssvar (felles for hele vannregionen) til Helgelandsrådet 
oversendes kommunene når det foreligger.  

Ut over dette har vi ingen tilføyelser. 

Sømna 

Har gjennomført egen høringsuttalelse, Sømna sitt svar er tatt med i min vurdering til en 
felles høringsuttalelse. 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 
Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
07/21 Orientering - Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter 
 
 
Forslag til vedtak  
Orienteringene tas til etterretning.  
 
 
Vedtak 
Orienteringene tas til etterretning.  
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Saksutredning 

 

- Skape attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet 

o Orientering ved prosjektleder Roy Skogsholm 

 

- Kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – 

Sandnessjøen 

o Orientering ved leder av arbeidsgruppen Kalle Tysnes 

o Se sak 09/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering 

av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 

 

- Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 

o Orientering ved prosjektleder Silje Paulsen 

 

- Nye Helgelandssykehuset 

o Orientering ved leder, Peter Talseth 

 

- Utvikling av Helgeland Rehabilitering  

o Målsettingen i utviklingsprosjektet er å sikre at alle deltakerkommunene har 

forsvarlige spesialiserte rehabiliteringstjenester til innbyggerne slik at de ivaretas 

både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. På den måten blir bruker satt i 

fokus, og samarbeidende kommuner må samarbeide om fag og praktisk 

oppfølging av bruker både under og etter re-/habiliteringsperioden. 

o Helgelandsrådet får en bred orientering om prosjektet i neste møte 23. - 24. 

september 



 
 

    

 

 

 

- Lam fra Helgeland 

o Mulighetsstudiet I regi av tidligere Sør-Helgeland Regionråd er nå videreført i et 

hovedprosjekt. Det er etablert to selskap, NorthLamb AS og Helgelandslam SA, 

hvor det er ansatt en daglig leder/prosjektleder. 

o Komite for næring har i sitt sist møte (november 2020) gitt sekretariatet i oppdrag 

å avtale et møte, eller etablere videre samtaler, med daglig leder.  

 

- Sustainable Transport in MidtSkandia – STIMS 

o Prosjektets formål er å forberede grenseregionen Midtskandia (Västerbotten – 

Helgeland) for en tidlig implementering av ny teknologi for elfly og fossilfrie 

tungtransporter. 

o Prosjektet er i oppstartsfasen og er nå delt opp i to prosjekter; et «elfly-prosjekt» i 

regi av Kvarkenrådet og et «fossilfrie tungtransport-prosjekt» i regi av 

MidtSkandia. 

o Helgelandsrådet sin deltagelse er i samarbeid med Indre Helgeland Regionråd 

gjennom medlemskapet i MidtSkandia. Øvrige prosjektdeltakere er Västerbotten 

og Nordland fylkeskommune. 

 

- Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov 

o Dette er et forprosjekt som vil bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer 

for samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov i Nordland og 

Arkhangelsk region i Russland. Slikt kunnskapsgrunnlaget vil bidra til bedre 

samordning av transportbehov, reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektor 

og bidra til bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og reiselivsnæring. Kunnskapen 

skal brukes av forskningsmiljøer og partnere for å utvikle en FOU-søknad. 

o Prosjekteier er Nordlandsforskning. Øvrige prosjektdeltakere er Lofotrådet, 

Destinasjon Lofoten og Nordland fylkeskommune. 

o Torhild Haugann har deltatt på ett intervju ifm kunnskapsinnhenting. 

 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
08/21  Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset» 

 
Forslag til vedtak  
Kostnadene for memo levert av Oslo Economics AS i forbindelse med arbeidet med Nye 
Helgelandssykehuset i regi av de 11 samarbeidende ordførerne belastes Helgelandsrådet - 
utviklingsfondet. 
 
Træna kommune reserverer seg fra vedtaket. 
 
Vedtak 
Kostnadene for memo levert av Oslo Economics AS i forbindelse med arbeidet med Nye 
Helgelandssykehuset i regi av de 11 samarbeidende ordførerne belastes Helgelandsrådet - 
utviklingsfondet. 
 
Træna kommune reserverer seg fra vedtaket. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saksutredning 
 
Arbeidsutvalget vedtok i sak 10/20 HSYK 2025 – Organisering og finansiering av det videre 
arbeid, følgende: 

- Det anbefales at den administrative ressursen i forbindelse med de 12 kommunenes 

arbeidet med HSYK 2025 tilføres en kapitalbase på kr 1 500 000. Kostnaden fordeles 

deltakerkommunen med kr 24,25 per innbygger, samlet kr 1 000 000. Kr 500 000 

belastes regionrådets frie egenkapital. 

- Bindal kommune frigjøres fra finansieringen, og Hattfjelldal kommune forespørres om 
deltakelse.  

- MoN bes om å utarbeide et budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for det planlagt 
arbeidet. Sekretariatet bistår i dialogen med deltakerkommunen. 

- Grunnlaget for det videre arbeidet er vedtaket fra foretaksmøtet 27. januar 2020 i Helse 
Nord RHF, Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering. 

(Træna kommune reserverte seg fra å delta i dette samarbeidet)   

 

De samarbeidende ordførerne fra de 11 kommunen har i forbindelse med dette arbeidet nylig 

fått levert et meno fra Oslo Economcis AS og anbefaler ovenfor Helgelandsrådet at 

kostnadene belastes Helgelandsrådet. 



 
 

    

 

 

Konklusjon 

Helgelandsrådet bevilger kr. 200 000 til betaling av memo levert av Oslo Economics AS. 

Beløpet belastes utviklingsfondet prosjekt «Nye Helgelandssykehuset». 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
09/21  Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri 

FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 
   
 
Forslag til vedtak  
Fondsstyret (Helgelandsrådet) bevilger kr. 300 000 (kr. 100 000 og kr. 200 000 fra 
henholdsvis Utviklingsfondet og Samferdselsfondet til arbeidet med innhenting av kunnskap 
for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til 
søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.  
 
Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og 
kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet 
har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.  
 
Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad 
kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.  
 
Helgelandsrådet bes få én plass i styrings-/referansegruppen i prosjektet. 
 
Vedtak 
Fondsstyret (Helgelandsrådet) bevilger kr. 300 000 (kr. 100 000 og kr. 200 000 fra 
henholdsvis Utviklingsfondet og Samferdselsfondet til arbeidet med innhenting av kunnskap 
for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til 
søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.  
 
Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og 
kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet 
har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.  
 
Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad 
kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.  
 
Helgelandsrådet bes få én plass i styrings-/referansegruppen i prosjektet. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vedlegg: - Søknad om støtte til arbeid med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 SSJ-

BRS 

- Protokoll AU-sak 17/21 og KS-sak 23/21 -  Søknad om støtte til arbeid med 

kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 

 
 
 
 



 
 

    

 

 
Saksutredning 
 
Det vises protokollen fra AU-sak 05/21, HS-sak 19/21 og til søknad om støtte til arbeidet med 
innhenting av kunnskap for realisering ferjefri FV17 Brønnøysund – Sandnessjøen fra 
november 2020, og vedtak i komite/utvalg for samferdsel i sak 04/21, 19/21 og 23/21. 
 
Komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget som innstillende organ til fondsstyret 
(Helgelandsrådet) stiller seg positiv til søknaden om støtte til arbeidet med innhenting av 
kunnskap for realisering av en ferjefri forbindelse mellom Brønnøysund, Vevelstad og 
Sandnessjøen.  
 
Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandsrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og 
kr. 600 000 fra samferdselsfondet. I henhold til våre vedtekter er det Helgelandsrådet som er 
fondsstyrer for begge fondene, etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og 
arbeidsutvalget for henholdsvis samferdselsfondet og utviklingsfondet. 
 
Som beskrevet i søknaden har dette prosjektet sitt utspring fra fylkestingssak TF 010/2017 
datert 20.02.17, samt invitasjon fra Sør-Helgeland Regionråd datert 18. juni 2018 til Brønnøy  
kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune, som alle har bekreftet sin 
deltagelse i prosjektet. 
 
Med henvisning til vedtektene for Helgelandsrådet sine to fond skal deltakerkommunenes 

egenandel utgjøre minimum 20 % av prosjektkostnadene. Det vil si at av en totalramme i 

prosjektet på kr. 2 350 000 skal kommunenes samlede andel utgjøre minimum kr. 470 000. 

Det er da ikke tatt stilling til om dette er utelukkende økonomisk bidrag eller bestående av en 

andel arbeidsinnsats. I henhold til søknaden utgjør kommunenes samlede bidrag kr. 

370 000, ca. 15 % av prosjektkostnaden. Som det fremkommer av finasieringsplanen 

planlegges det også med økonomiske bidrag fra Nordland fylkeskommune, Statens 

vegvesen og industri, næringslivs og andre organisasjoner.  

I søknaden er det estimert en egeninnsats på ca kr. 400 000 som ikke er innarbeidet i 

finasieringsplanen. Om dette er fra deltakerkommunene, eller fra flere av bidragsyterne 

fremkommer ikke. Det å synliggjøre egeninnsastsen er viktig og vil være en vesentlig faktor 

mht en søknad til Nfk, og bør derfor tydeliggjøres bedre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

 

 
Tabell: Budsjett/finansieringsplan 
 
 

 
 
 
Det er slik sekretariatet opplever det et ønske fra arbeidsgruppen å få etablert 
prosjektarbeidet på lik måte som det pågående arbeidet med fastlandsforbindelsen 
Herøy/Dønna – Alstahaug. Dette er en organisering som ser ut til å fungere godt og som 
også legger til rette for en god forankring i kommunene, i lokalt/regionalt næringsliv, samt 
hos Nordland fylkeskommune. 
 
Det som sekretariatet anser som viktig nå er å få forpliktende vedtak i de tre deltagende 
kommunene (kommunestyrene) slik at kommunene formelt kan ta på seg rollene som 
prosjekteiere. Videre vil dette være et viktig signal til lokalt/regionalt næringsliv og Nordland 
fylkeskommune om å bidra inn i prosjektarbeidet. Et positivt vedtak i Helgelandsrådet vil 
også være en viktig forutsetning for det videre arbeidet med prosjektet. 
 
Det at deltakerkommunen tar rollen som prosjekteier er en endring i forhold til 
fastlandsprosjektet hvor Helgeland Regionråd IKS var prosjekteier på vegne av de 
deltagende kommunene. Nå som Helgelandsrådet er organisert som et interkommunalt 
politisk råd anser sekretariatet at rådets rolle blir av en mer overordnet politisk karakter og at 
ledelsen og det operative ansvaret for prosjektarbeidet utøves av prosjekteierne, i dette 
tilfelle de tre søkerkommunene.  
 
For Helgelandsrådet vil en samlet prosjektstøtte på kr. 800 000 utgjøre et betydelig beløp da 
vår to fond ikke får påfyll av frisk kapital. Sekretariatet vil legge frem forslag til fondspåfyll for  
Helgelandsrådet ifm arbeidet med budsjett 2022, etter dialog og anbefaling fra 
rådmannsforumet. Men det kan nå ikke forskutteres at rådet vil få ytterligere tilskudd fra 
deltakerkommunen utover drift av sekretariatet.  
 
Saldoen på våre to fond er per 01.05.21; 

- Samferdselsfondet; kr. 3 782 799 

- Utviklingsfondet; 2 250 000 (estimert beløp, eksakt beløp når regnskap 2020 for HR IKS, 

Sør-Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet er revidert)   

 

Kunnskapsinnhenting for realisering ferjefri FV17 - i tråd med bl.a. Nordland Fylkeskommunes vedtak,  FT010/2017
Forprosjektets varighet 01.1.2021-31.12.2022 (ca 18 mnd)

PROSJEKTKOSTNADER 2021 2022 TOTALT KOMMENTARER

Administrasjon, kontorhold og prosjektregnskap 30 000                     20 000                     50 000                         Prosjektet eies av kommunene Vevelstad, Alstahaug og Brønnøy

Dialogmøter, konferanser og oppfølging 60 000                     40 000                     100 000                      Involvere politikere, organisasjoner, fastboende og næringsaktører

Prosjektstyret,styrings-,  ressurs- og referansegrupper 60 000                     60 000                     120 000                      Styringsgruppe, ressurs- og referansegruppe

Prosjektledelse, koordinering og rapportering 450 000                   400 000                   850 000                      Prosjektleder og -koordinator i samspill med styrings- og ressursgruppe

Reisekostnader 90 000                     60 000                     150 000                      Befaringer, innleide ressurser, møter/konferanser

Innleie bistand - utredninger, analyser og kalkyler 600 000                   300 000                   900 000                      Teknologi, økonomi (finansiering), meteorologi, miljø og bærekraft

Presentasjoner og design 60 000                     80 000                     140 000                      Kommunikasjonsstrategi og -plan

Diverse prosjektkostnader - uforutsette kostnader 20 000                     20 000                     40 000                         

Sum prosjektkostnader 1 370 000                980 000                   2 350 000                   

FINANSIERINGSPLAN
Helgelandsrådet - næringsfondet og 100 000                   100 000                   200 000                      

Helgelandsrådet - samferdselsfondet 300 000                   300 000                   600 000                      

Kommunene Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy 175 000                   175 000                   350 000                      Direkte berørte kommuner - og styringsgruppe for prosjektet

Statens Vegvesen og

Nordland Fylkeskommune 250 000                   250 000                   500 000                      Ressurser og prioriterte arbeidsoppgaver

Industri- og næringsliv samt organisasjoner 360 000                   340 000                   700 000                      Koordinering ANF og BNF samt NHO/LO, olje og gassklynge Helgeland mv

Sum finansiering 1 185 000                1 165 000                2 350 000                   Finansieringsplan går over to budsjett- og regnskapsår

BUDSJETT 2021-2022 - FORBEREDENDE ARBEID OG SAKSUNDERLAG TIL BESLUTNINGSPROSESSER



 
 

    

 

 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet ansens som et viktig prosjekt for de tre deltagende kommunen og for 
Helgelandsrådet, og det er lagt opp til en organisering og arbeidsform som Helgelandsrådet 
er fortrolig med. Det er her mulig å også hente ut synergier ved å samhandle med det 
etablerte prosjektarbeidet fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug. 
 
Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandsrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og 
kr. 600 000 fra samferdselsfondet. Dette utgjør 34 % av de totale prosjektkostnadene. 
Kommunenes andel i henhold til fremlagte finansieringsplan er på kr 370 000, noe som 
utgjør ca. 15 % av prosjektkostnaden. I tillegg er det synliggjort en uspesifisert 
arbeidsinnsats tilsvarende ca. kr 400 000.  
 
I henhold til vedtektene er det Helgelandsrådet som er fondsstyrer for begge fondene, etter 
innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget for henholdsvis 
samferdselsfondet og utviklingsfondet.  
 
Sekretariatet vurderer at søknaden er innenfor de retningslinjer som er satt av 
Helgelandsrådet med unntak av egenfinansieringen som er på kun 15 % av 
prosjektkostnadene. Sekretariatet vil gå i dialog med arbeidsgruppen for å få synliggjort hvor 
stor andel av finansieringen som kan legges inn som arbeidsinnsats. Dette både fra 
deltakerkommunene, Helgelandsrådet og fra Nordland fylkeskommune/Statens vegvesen. 
 
Da Helgelandsrådet per dags dato ikke har en avklaring på om fondene får påfyll av frisk 
kapital fra deltakerkommunen og at det samlede beløpet anses som stort i forhold til andre 
bidragsytere i prosjektet, anbefales det å bevilge kr. 100 000 fra Utviklingsfondet og kr. 
200 000 fra Samferdselsfondet, i første omgang.  
 
Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og 
kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet 
har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.  
  



 
 

    

 

 
 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
10/21 Eventuelt 
 
 
Ingen innkomne saker. 
 
Innstilling 
 
 
Vedtak 

 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Kommende møter: 

- Juni/august  Møter Utvalg for samferdsel – RTP, prioriteringer. Innspillsfrist

    1. september 2021 

- 24. juni   Representantskapet Helgeland interkommunalt politisk råd 

- 30. juni   Arbeidsutvalget - Møte med fylkesrådet 

- August/september Møte i Utvalg for næring 

- 23. – 24. september: Helgelandstinget 

o Helgelandsrådet 

o Ekstraordinært møte i representantskapet 

o Utvalgsmøter (?) 



Fra: Knut Toresen (knut.toresen@bindal.kommune.no)
Sendt: 15.06.2021 16:06:27
Til: Postmottak Bindal
Kopi: 

Emne: VS: Møte i Helgelandsrådet 4. juni 2021, kl. 10:00 - 14:00 på Teams - Tidsplan
Vedlegg: Protokoll fra HR-møte 4. juni 2021.pdf
Frist er omme. Kan legges i eph.
 
2019/306 Helgelandsrådet - Helgeland interkommunalt politisk råd - Helgeland regionråd

 
 

Fra: Stig Sørra <stig.sorra@hel.no> 
Sendt: mandag 7. juni 2021 12:37
Til: audhildr@gmail.com; Andrè Møller <andre.moller@vega.kommune.no>; Andrine Solli Oppegaard
<sirkusaso@gmail.com>; Arne Johansen <arne.johansen@somna.kommune.no>; Berit Hundåla
<ordforer@vefsn.kommune.no>; Brit Skjevling <brit.skjevling@vega.kommune.no>; Britt Helstad
<britt.helstad@bindal.kommune.no>; Børge Toft <borge.toft@alstahaug.kommune.no>; Eilif Kristian Trælnes
<eilif.traelnes@bronnoy.kommune.no>; Elbjørg Larsen <Elbjorg.Larsen@heroy‐no.kommune.no>; Elin Lian
<elilia@bindalseidet.no>; ellen.schjolberg <ellen.schjolberg@grane.kommune.no>; Erlend Eriksen
<erlend.eriksen@vefsn.kommune.no>; Frank Nilssen <frank.nilssen@bronnoy.kommune.no>; Ivan Haugland
<Ivan.Haugland@leirfjord.kommune.no>; Jan Helge Andersen <jha@trana.kommune.no>; Jan Ove Styve
<Jan.Ove.Styve@leirfjord.kommune.no>; John Arne Andersen <John.Arne.Andersen@heroy‐no.kommune.no>;
John‐Arne Nilssen <john.nilssen@helgelandkraft.no>; bonden1827@gmail.com <joerisk@online.no>; Jørn Inge
Clausen <jc@dinbedriftspartner.no>; Kirsti Tømmervold <kirsti.tommervold@vevelstad.kommune.no>; Knut
Toresen <knut.toresen@bindal.kommune.no>; Lena Holmen <lena@msfish.no>; Nils Olav Jenssen
<Nils.Olav.Jenssen@donna.kommune.no>; Ove Mortensen <ove@mellomaasen.no>; Peter Arne Talseth
<Peter.Talseth@alstahaug.kommune.no>; Siv Therese Aglen <siv.aglen@yahoo.no>; Tor Henning Jørgensen
<tor.henning.jorgensen@donna.kommune.no>; Torhild Haugann <torhild.haugann@vevelstad.kommune.no>;
Torild Hansen <torild.hansen@trana.kommune.no>; fagervikalitle <fagervikalitle@gmail.com>; Trond A. Johansen
<troa02@online.no>; Yngve Magnussen <yngve.magnussen@mowi.com>; Øyvind Toft
<Oyvind.Toft@grane.kommune.no>; Åse Granmo (asegran@online.no) <asegran@online.no>; Liv Marit Reitan
<livrei@vgs.nfk.no>; roy@dahlegard.no; kaiama@online.no
Kopi: Charlotte Grøtheim Olsen <Charlotte.Olsen@hel.no>; Hans Gunnar Holand
<hgholand@somna.kommune.no>
Emne: SV: Møte i Helgelandsrådet 4. juni 2021, kl. 10:00 ‐ 14:00 på Teams ‐ Tidsplan
 
Hei,
 
Takk for fredagens møte i Helgelandsrådet.
 
Her er utkast til protokoll fra møtet.
 
Eventuelle merknader eller kommentarer mottas med takk med frist innen utgangen av onsdag 9. juni.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet
 
 
Stig Sørra
Sekretariatsleder
Tlf. 902 14 433
 



 
 
 
 

Fra: Stig Sørra 
Sendt: torsdag 3. juni 2021 12:07
Til: audhildr@gmail.com; Andrè Møller <andre.moller@vega.kommune.no>; Andrine Solli Oppegaard
<sirkusaso@gmail.com>; Arne Johansen <arne.johansen@somna.kommune.no>; Berit Hundåla
<ordforer@vefsn.kommune.no>; Brit Skjevling <brit.skjevling@vega.kommune.no>; Britt Helstad
<britt.helstad@bindal.kommune.no>; Børge Toft <borge.toft@alstahaug.kommune.no>; Eilif Kristian Trælnes
<eilif.traelnes@bronnoy.kommune.no>; Elbjørg Larsen <elbjorg.larsen@heroy‐no.kommune.no>; Elin Kristine
Vareide Lian <elilia@bindalseidet.no>; Ellen Schjølberg <ellen.schjolberg@grane.kommune.no>; Erlend Eriksen
<erlend.eriksen@vefsn.kommune.no>; Frank Nilssen <frank.nilssen@bronnoy.kommune.no>; Ivan Haugland
<ivan.haugland@leirfjord.kommune.no>; Jan Helge Andersen <jha@trana.kommune.no>; Jan Ove Styve
<jan.ove.styve@leirfjord.kommune.no>; John Arne Andersen <John.Arne.Andersen@heroy‐no.kommune.no>;
John‐Arne Nilssen <john.nilssen@helgelandkraft.no>; John‐Erik S. Johansen <joerisk@online.no>; Jørn Inge
Clausen <jc@dinbedriftspartner.no>; Kirsti Tømmervold <kirsti.tommervold@vevelstad.kommune.no>; Knut
Toresen <knut.toresen@bindal.kommune.no>; Lena Holmen <lena@msfish.no>; Nils Olav Jenssen
<nils.olav.jenssen@donna.kommune.no>; Ove Mortensen <ove@mellomaasen.no>; Peter Arne Talseth
<Peter.Talseth@alstahaug.kommune.no>; Siv Therese Aglen <siv.aglen@yahoo.no>; Tor Henning Jørgensen
<torhenning@donna.kommune.no>; Torhild Haugann <Torhild.haugann@vevelstad.kommune.no>; Torild Hansen
<torild.hansen@trana.kommune.no>; Trine Fagervik <fagervikalitle@gmail.com>; Trond A. Johansen
<troa02@online.no>; Yngve Magnussen <yngve.magnussen@mowi.com>; Øyvind Toft
<Oyvind.Toft@grane.kommune.no>; Åse Granmo (asegran@online.no) <asegran@online.no>; Liv Marit Reitan
<livrei@vgs.nfk.no>; roy@dahlegard.no; kaiama@online.no
Kopi: Charlotte Grøtheim Olsen <Charlotte.Olsen@hel.no>; Hans Gunnar Holand
<hgholand@somna.kommune.no>; Silje.Paulsen@Helgelandssykehuset.no; sondre.stryken@vefsn.kommune.no;
Stig‐Gøran Olsen <stig‐goran.olsen@alstahaug.kommune.no>; Roy Paul Skogsholm <paskogs@online.no>;
'kalle.tysnes@nh‐funding.no' <kalle.tysnes@nh‐funding.no>; 'johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no'
<johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no>
Emne: Møte i Helgelandsrådet 4. juni 2021, kl. 10:00 ‐ 14:00 på Teams ‐ Tidsplan
 
Hei,
 
Viser til tidligere utsendt møteinnkalling i Outlook og sender med dette ut en tentativ tidsplan for møtet.
 
Sender dere også innkallingen med saksfremlegg med tilhørende vedlegg som egne dokumenter (PDF). I Outlook
ligger alt i ett og samme dokument.
 
Tentativ tidsplan:
 
Kl. 10:00 – 10:45              01/21 Godkjenning av innkalling og saklisten
                                            02/21 Innkomne brev, utsendelser og referatsaker
                                            03/21 Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg
 
Kl. 10:45 – 11:30              04/21 Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd
                                            05/21 Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd
 
Kl. 11:30 – 12:00              Kaffepause/lunsj
 
Kl. 12:00 – 12:15              06/21 Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022‐

20279. 

‐ Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden ‐ Velfjorden,
Vefsnfjorden – Leirfjorden

 
Kl. 12:15 – 13:15              07/21 Orienteringer ‐ Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter



Orientering ved Roy Skogsholm, prosjektleder Skape attraktiv, inkluderende og
bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet
Orientering ved Silje Paulsen, prosjektleder Ny desentralisert sykepleierutdanning på
Helgeland
Orientering ved Peter Talseth leder. Om Nye Helgelandssykehuset
Orientering ved Peter Talseth, leder. Om Kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri
FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen

 
Kl. 13:15 – 13:20             Kort pause – benstrekk
 
Kl. 13:25 – 13:35              08/21 Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset»   
 
Kl. 13:35 – 13:45              09/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17
Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen.

 
Kl. 13:45                            10/21 Eventuelt
 
                                            Avslutning
 
 
 
 



  

Bindal kommune 
Rådmannen 
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BINDAL KRAFTLAG SA 
Postboks 34 
7980  TERRÅK 
 
 

 

 
 
 

Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2015/2421-45 S01 Knut Toresen 02.09.2021 

 

Konsesjonskraft - endring av kraftpris pr. 15.09.2021 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt vedtak i kommunestyret i sak 4/21, 
delegeringsreglement for Bindal kommune, meddeles følgende: 
 
Vedtak: 
 
Med bakgrunn i markedspris og vurdering av kraftmarkedet endres kraftprisen fra 32,0 øre/kwh  
til 39,0 øre/kwh med virkning fra 15.09.2021.  
 
  
 
Saksopplysninger:  
Rådmannen har den 31.08.2021 hatt forhandlinger med Bindal Kraftlag SA om kraftpris fra 
15.09.2021.  
Partene ble enige om ovennevnte resultat. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Knut Toresen 
kommunedirektør 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

http://www.bindal.kommune.no/
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BINDALSEIDET VELFORENING v/ Olaug 
Mikalsen 
Rødliveien 6 
7982  BINDALSEIDET 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 70/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/315-3 U63 Lena Fuglstad 22.07.2021 

 

Innvilget søknad om skjenkebevilling 21.8.21 - Bindalseidet velforening 

Vedtak: 
Vi viser til deres søknad mottatt 11.7.21, der Bindalseidet velforening v/Olaug Mikalsen 
søker om skjenkebevilling i forbindelse med fest med B-Gjengen 21.8.21 i parken på 
Bindalseidet. Søknaden er tatt opp til administrativ vurdering og skjenkebevilling innvilges i 
henhold til alkohollovens: 
 

 § 1-6.2 Enkelt bestemt anledning (åpent arrangement) 
 

1.   Bevillingshaver er Bindalseidet velforening, org.nr 992909218 
2.   Bevillingen gjelder skjenking av alkoholholdig drikk med lavere  
      alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Tidsangivelse for bevillingen er 21.8.21 
      fra kl. 20.00 – til kl. 01.00 22.8.21. 
3.   Bevilling gis for omsøkt område, parken Bindalseidet, parkveien. Området skal være          
      fysisk avgrenset/inngjerdet område.  
4.   Som styrer for bevillingen godkjennes Olaug Mikalsen, som stedfortreder for  
      bevillingen godkjennes Eli Aasaunet.  
5.   All skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå i samsvar med de til enhver tid  
      gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  
6.   Bevillingshaver kan få besøk av skjenkekontrollen som for tiden utøves av      
      Nordfjeldske kontroll AS.  
7.   Bevillingshaver faktureres bevillingsgebyr på kr. 390,-. 

 
Vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 5.3 om delegasjon, samt vedtak i 
kommunestyret i sak 4/21. 
 
Det påpekes at arrangementet må gjennomføres i tråd med nasjonal veileder Koronavirus – 
beslutninger og anbefalinger. Dette innebærer per i dag blant annet at arrangementer med 
skjenkebevilling skal ha bordservering.  

http://www.bindal.kommune.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand
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Det er per i dag begrensning på inntil 200 personer i hver kohort, og arrangør er ansvarlig for å 
legge til rette for at deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i 
samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.  
 
 
Saksopplysninger:  
Bindalseidet velforening søker om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 22% i 
forbindelse med fest med B-Gjengen 21.8.21 i parken på Bindalseidet. Det skal være salg av 
grillmat, øl og vin.  
 
Søknaden har vært til uttalelse hos politiet, og politiet har ingen politimessige hensyn å anføre 
hva angår skjenking av alkohol. Det anbefales at tidligere praksis ved lignende arrangement i 
kommunen følges. Skjenking må skje i henhold til gjeldende lover og regler. Det forutsettes at de 
ansvarlige har nødvendig kunnskap om de regler som gjelder for skjenking av alkohol, og de 
regler og anbefalinger i forbindelse med arrangement under Covid-19 pandemien. Politiet mener 
det bør stilles krav om at skjenkestyrer og/ eller stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for 
skjenkebevilling ihht alkoholloven, samt at det bør være 18 års aldergrense ved arrangement hvor 
det skjenkes alkoholholdig drikke inntil 22 %. Politiet minner om at arrangør må melde fra til 
politiet om arrangementet 3 uker før gjennomføring, samt planlegge arrangementet i samråd med 
kommune og kommunelege med bakgrunn i pandemien. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Lena Fuglstad  
HR-sjef  
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
NORDFJELDSKE KONTROLL AS 
TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 
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KVIIN v/Wenke Ryan 
Alleveien 7 
7980  TERRÅK 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 84/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/315-11 U63 Lena Fuglstad 03.09.2021 

 

Innvilget søknad om skjenkebevilling 18.9.21 - Kviin 

Vedtak: 
Vi viser til deres søknad mottatt 29.8.21, der Kviin v/Wenke Ryan 
søker om skjenkebevilling i forbindelse med konsert på Toppen forsamlingshus 18.9.21. 
Søknaden er tatt opp til administrativ vurdering og skjenkebevilling innvilges i henhold til 
alkohollovens: 
 

 § 1-6.2 Enkelt bestemt anledning (åpent arrangement) 
 

1.   Bevillingshaver er Kviin, org.nr 996 753 190 
2.   Bevillingen gjelder skjenking av alkoholholdig drikk med lavere  
      alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Tidsangivelse for bevillingen er 18.9.21 
      fra kl. 18.00 – til kl. 02.00 19.9.21. 
3.   Bevilling gis for omsøkt område, Toppen forsamlingshus, Alleveien 1. 
4.   Som styrer for bevillingen godkjennes Anne Grete Vikestad, som stedfortreder for  
      bevillingen godkjennes Ina Brevik.  
5.   All skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå i samsvar med de til enhver tid  
      gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  
6.   Bevillingshaver kan få besøk av skjenkekontrollen som for tiden utøves av      
      Nordfjeldske kontroll AS.  
7.   Bevillingshaver faktureres bevillingsgebyr på kr. 390,-. 

 
Vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 5.3 om delegasjon, samt vedtak i 
kommunestyret i sak 4/21. 
 
Det påpekes at arrangementet må gjennomføres i tråd med nasjonal veileder Koronavirus – 
beslutninger og anbefalinger på dato for arrangement. I forhold til alkoholservering kan det per i 
dag kun serveres alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Det skal 

http://www.bindal.kommune.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
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ikke slippes inn gjester etter kl. 24.00, så lenge det ikke er arrangement med koronasertifikat og 
test ved adgang.  
 
 
Saksopplysninger:  
Kviin søker om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 22% i forbindelse med 
konsert 18.9.21 på Toppen forsamlingshus. Det vil bli salg av øl, cider, vin samt alkoholfri 
drikke. Det vil være anledning til å kjøpe dette før, under og etter konserten. Det skal ikke være 
fest i etterkant. Konserten er definert som en familieforestilling, og det vil ikke være 
aldersgrense. Det vil være vakter som overholder skjenkeregler. Videre beskriver arrangør at det 
skal tas hensyn til smittevern under hele forestillingen, med fokus på avstand. Det vil være vakter 
i inngangspartiet, inne i lokalet og i baren.  
 
Søknaden har vært til uttalelse hos politiet, og politiet har ingen politimessige hensyn å anføre 
hva angår skjenking av alkohol eller styrer og stedfortreder. Det anbefales at tidligere praksis ved 
lignende arrangement i kommunen følges. Skjenking må skje i henhold til gjeldende lover og 
regler. Det forutsettes at de ansvarlige har nødvendig kunnskap om de regler som gjelder for 
skjenking av alkohol. Politiet mener det bør stilles krav om at skjenkestyrer og/ eller 
stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling ihht alkoholloven. Arrangør 
anbefales å ha kontakt med kommunen opp mot antall gjester og organisering av skjenkestedet i 
forbindelse med koronapandemien. Videre minner politiet om at arrangør må melde fra til 
politiet om arrangementet 3 uker før gjennomføring. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Lena Fuglstad  
HR-sjef  
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Politiet 
Nordfjeldske kontroll 
Anne Grete Vikestad 
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Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 85/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/315-12 U63 Lena Fuglstad 05.09.2021 

 

Innvilget søknad om skjenkebevilling 1.10.21 - Bindalseidet pensjonistforening 

Vedtak: 
Vi viser til deres søknad mottatt 18.8.21, der Bindalseidet pensjonistforening  
søker om skjenkebevilling i forbindelse med fest for flere pensjonistforeninger tilsluttet 
Pensjonistforeningen. Festen skal være på Vonheim forsamlingshus 1.10.21. Søknaden er tatt 
opp til administrativ vurdering og skjenkebevilling innvilges i henhold til alkohollovens: 
 

 § 4.5 Ambulerende bevilling (lukket lag, kjent deltakerliste).  
 

1.   Bevillingshaver er Bindalseidet pensjonistforening, org.nr 915 035 671 
2.   Bevillingen gjelder skjenking av alkoholholdig drikk med lavere  
      alkoholinnhold enn 22 volumprosent. Tidsangivelse for bevillingen er 1.10.21 
      fra kl. 17.00 – 21.00. 
3.   Bevilling gis for omsøkt område, Vonheim forsamlingshus, Gutvikveien 70. 
4.   Som styrer for bevillingen godkjennes Brynjar Lysfjord, som stedfortreder for  
      bevillingen godkjennes Viki Heide.  
5.   All skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå i samsvar med de til enhver tid  
      gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  
6.   Bevillingshaver kan få besøk av skjenkekontrollen som for tiden utøves av      
      Nordfjeldske kontroll AS.  
7.   Bevillingshaver faktureres bevillingsgebyr på kr. 390,-, faktura ettersendes.  

 
Vedtak er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 5.3 om delegasjon, samt vedtak i 
kommunestyret i sak 4/21. 
 
Det påpekes at arrangementet må gjennomføres i tråd med nasjonal veileder Koronavirus – 
beslutninger og anbefalinger på dato for arrangement. Blant annet innebærer det per i dag at 
alkoholservering kun kan skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.  
 

http://www.bindal.kommune.no/
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Saksopplysninger:  
Bindalseidet pensjonistforening søker om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk under 
22% i forbindelse med fest 1.10.21 på Vonheim forsamlingshus. Festen er lukket selskap, og 
deltakerne er fra flere pensjonistforeninger tilsluttet Pensjonistforbundet. Det er antatt ca 100 
deltakere. Videre opplyser Bindalseidet pensjonistforening at skjenking vil foregå ved bordene 
for å overholde avstandsbestemmelser. Styret i pensjonistforeningen er ansvarlig for vakthold.  
 
Søknaden har vært til uttalelse hos politiet, og politiet har ingen politimessige hensyn å anføre 
hva angår skjenking av alkohol eller styrer og stedfortreder. Det anbefales at tidligere praksis ved 
lignende arrangement i kommunen følges. Skjenking må skje i henhold til gjeldende lover og 
regler. Det forutsettes at de ansvarlige har nødvendig kunnskap om de regler som gjelder for 
skjenking av alkohol. Politiet mener det bør stilles krav om at skjenkestyrer og/ eller 
stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling ihht alkoholloven. Arrangør 
anbefales å ha kontakt med kommunen opp mot antall gjester og organisering av skjenkestedet i 
forbindelse med koronapandemien. Videre minner politiet om at arrangør skal levere utfylt 
"Melding om avholdelse av offentlig fest med dans/ annet arrangement" 14 dager før 
arrangementet. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Lena Fuglstad  
HR-sjef  
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Politiet 
Nordfjeldske kontroll 
Brynjar Lysfjord 
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Torbjørn Båtnes 
Båtnesveien 371 
7981  Harangsfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 59/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/251-2 K24 Astrid Nilssen 08.06.2021 

 

Tillatelse til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann 1811/96/2, 
1811/96/15, 1811/96/16 og 1811/96/18 - 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt vedtak i kommunestyret i sak 4/21 
meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-5 og plan- og bygningsloven § 20-1 gis det 
tillatelse til utslipp fra boliger på eiendom 1811/96/2, 1811/96/15, 1811/96/16 og 
1811/96/18, via slamavskiller videre utslipp i sjø.  

 
2. Det skal kun benyttes tette rørledninger. Dette gjelder fram til slamavskiller og videre til 

sjø. Rørledning til sjø skal gå til minimum 2 meter under laveste vannstand, jf. 
forurensningsforskriften § 12-11.  
 

3. Den som skal være ansvarshavende for arbeidet må ha ADK-sertifikat eller tilsvarende 
kvalifikasjoner.  
 

4. Tiltakshaver skal gi beskjed til kommunen når anlegger er ferdig.  
 

5. Byggearbeidet må ikke stares opp før saksbehandlingsgebyr er betalt.  
 

Plan- og utviklingssjefen vil gjøre oppmerksom på at det med hjemmel i forurensningsforskriften 
§ 12-14, kan kommunen gi pålegg om endring elle opphør av lovlig utslipp.  
 
Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest tre år etter at denne tillatelsen er gitt, vil den falle bort. 
Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles i mer enn to år.  
 
 
 

http://www.bindal.kommune.no/
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Saksopplysninger:  
Eiendom   1811/96/2, 1811/96/15, 1811/96/16 og 1811/96/18 
Adresse/sted   Haugaveien, 7981 Harangsfjord  
Ansvarlig søker  Torbjørn Båtnes 
Ansvarlige eiere  1811/96/2, Frode Magne Mathisen og Espen Mathisen 
    1811/96/15, Dag Håvard Mathisen 
    1811/96/16, Espen Mathisen 
    1811/96/18, Roger Mathisen  
Anleggstype   Felles slamavskiller på 10 m3 med videre utslipp til sjø 
 
Det søkes på fastsatt skjema om renovering av eksisterende anlegg fra fire eiendommer i 
Harangsfjord. Tiltaket vil berøre alle fire eiendommer. Slamavskiller vil bli plassert på eiendom 
1811/96/2.  
 
Vurderinger: 
Når kommunen avgjør om utslippstillatelse skal gis, skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket 
for øvrig medfører, jf. forurensningsforskriften § 12-15.  
 
Ved bruk av slamavskiller og videre utslipp i sjø som går minimum 2 meter under laveste 
vannstand, samt bruk av fagkyndig person/firma til å utføre arbeidet, har plan- og 
utviklingssjefen ingen innvendinger.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 
 
Ekstern kopi til: 
Frode Magne Mathisen 
Espen Mathisen 
Dag Håvard Mathisen 
Roger Mathisen 
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Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 60/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2020/100-7 L32 Astrid Nilssen 09.06.2021 

 

Omadressering - 1811/44/125, 1811/44/352 og 1811/44/353 - Bindal kommune 

Bindal kommune har med hjemmel i matrikkelloven § 21 vedtatt offisielle veinavn i hele 
kommunen i sak 64/11.  
 
Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt vedtak i kommunestyret i sak 4/21 
meddeles følgende: 
 
Vedtak: 
Bindal sykehjem, eiendom 1811/44/125, får følgende omadressering:  
Veinavn  Gamle Gårdsvei 
Veinummer  21 A 
   21 B 
   21 C 
 
Omsorgsboliger, eiendom 1811/44/352, får endring i adressenummer:  
Veinavn  Gamle Gårdsvei 
Veinummer  21 A 

21 B 
25 A 

 
Omsorgsbolig, eiendom 1811/44/353, får endring i adressenummer: 
Veinavn  Gamle gårdsvei 
Veinummer  25 B 
 
Saksopplysninger:  
Som følge av pågående utbygging av Bindal sykehjem endres atkomst til bygget. Dette medfører 
omadressering for Bindal sykehjem og omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet. Tidligere 
veiadresse for sykehjemmet var Sørfjordveien. Hovedinngang og atkomst er etter utbygningen 

http://www.bindal.kommune.no/
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lagt til Gamle Gårdsvei. Omsorgsboliger får ikke endret atkomst og beholder veinavn, Gamle 
Gårdsvei. Boligene er tildelt nytt adressenummer.  
 
Adressetildelingen er gjort etter kantprissippet. Adresser på venstre side av veien tildeles 
partallsnummer, mens det på høyre side tildeles adressenummer med oddetall.  
 
I henhold til matrikkelforskriften § 57 andre ledd er det huseier som har ansvar for oppsetting av 
adressenummer på den enkelte bygning. Kommunen har ikke laget egen forskrift om hvordan 
nummereringen skal se ut, men kravet er imidlertid at nummeret skal plasseres slik at det er lett 
synlig fra vei og med god kontrast. Tallene bør ha en høyde på ca. 15 cm.  
 
 
Klageadgang 
Adressetildelingen kan påklages etter matrikkelloven § 64 punkt f og matrikkelforskriften § 22. 
Etter forvaltningsloven er fylkesmannen klageinstans for vedtaket. Klagefristen er 3 uker.  
 
Klagen begrenses til:  

a) Hvilken gate, vei eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til.  
b) Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen.  
c) Feil tildelt adressenummer.  

 
Adressen er ført i matrikkelen. Alle offentlige etater får direkte tilgang til adressen. Dersom 
adressetildelingen får virkning for andre, ber vi om at vedkommende blir informert.  
 
Helse- og omsorgsavdelingen bes påse at beboere som berøres av omadresseringen snarlig 
informeres om endringene.  
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  Avdelingsingeniør 

 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Heidi Pedersen 
Anita Steffenakk Lund 
Knut Toresen 
Øystein Vikestad Trøan 
 
 



Målestokk 1:1000   
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Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 61/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/228-4 L33 Astrid Nilssen 10.06.2021 

 

Tillatelse til arealoverføring mellom eiendom 1811/1/7 og 1811/1/15 og 16 - 
John Bogen og Magnor Dolmen 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. John Bogen gis tillatelse til arealoverføring av ca. 800 m2 fra eiendom 1811/1/7 som 
tilleggsareal til 1811/1/15, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.  

 
2. John Bogen gis tillatelse til arealoverføring av ca. 325 m2 fra eiendom 1811/1/7 som 

tilleggsareal til 1811/1/16, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.  
 

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 27-4 settes som vilkår at tomtene sikres tinglyst 
rett til atkomst.  

 
 
Saksopplysninger:  
Parter:  
Eier 1811/1/7 og 1811/1/15 John Bogen, Horsfjordveien 22 
Eier 1811/1/16  Magnor Dolmen og Hilde Dolmen, Horsfjordveien 24 
 
John Bogen søker på fastsatt skjema om arealoverføring av ca. 800 m2 mellom eiendom 1811/1/7 
og 1811/1/15, og arealoverføring av ca. 325 m2 mellom eiendom 1811/1/7 og 1811/1/16.  
 
Omsøkt areal er i reguleringsplanen Bogen, planID: 198501 avsatt til formål bolig, vei og 
friområde. Det ble gitt dispensasjon fra reguleringsplanen i formannskapets møte 2.6.2021, sak 
22/21.   
 
 

http://www.bindal.kommune.no/
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Vurderinger: 
Grunneier sier det ikke er egnet å anlegge vei slik reguleringsplanen foreligger. Regulerte tomter 
som er plassert ovenfor eksisterende boliger vil ikke være aktuelle å bygge ut. Dispensasjon fra 
reguleringsplan Bogen, planID: 198501 er gitt for arealoverføring fra eiendom 1811/1/7 til 
1811/1/15 og 1811/1/16.  
 
Nødvendig samtykke til deling etter annen lovgivning anses som gitt, jf. plan- og bygningsloven 
§ 21-5. Dispensasjonssøknaden for arealbruken er innvilget i F-sak 22/21, og plan- og 
utviklingssjefen kan ikke se at der er noe som taler imot at tillatelse til arealoverføring gis.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Magnor Øystein Dolmen 
Hilde Oline Bogen Dolmen 
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Bjørg Elinor Moen 
Storgata 48 
8900  Brønnøysund 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 62/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/263-2 K24 Astrid Nilssen 10.06.2021 

 

Tillatelse til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig - 
1811/12/24 - Bjørg Moen og Rolf Sellæg 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-5 og plan- og bygningsloven § 20-1 gis det 
tillatelse til utslipp fra fritidsbolig på eiendom 1811/12/24, via slamavskiller og videre 
utslipp i sjø.  

 
2. Det skal kun benyttes tette rørledninger. Dette gjelder fram til slamavskiller og videre til 

sjø. Rørledning til sjø skal gå minimum 2 meter under laveste vannstand, jf. 
forurensningsforskriften § 12-11.  
 

3. Den som skal være ansvarshavende for arbeidet må ha ADK-sertifikat eller tilsvarende 
kvalifikasjoner.  
 

4. Tiltakshaver skal gi beskjed til kommunen når anlegget er ferdig.  
 

5. Byggearbeidet må ikke startes opp før saksbehandlingsgebyr er betalt.  
 

6. Tiltakshaver må sikre tinglyst rett til å føre avløpsledning over naboeiendommene 
1811/12/4 og 1811/12/25, jf. plan- og bygningsloven § 27-2.  

 
Plan- og utviklingssjefen vil gjøre oppmerksom på at det med hjemmel i forurensningsforskriften 
§ 11-14, kan kommunen gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp.  
 
Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest tre år etter at denne tillatelsen er gitt, vil den falle bort. 
Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles i mer enn to år.  

http://www.bindal.kommune.no/
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Saksopplysninger:  
Eiendom   1811/12/24 
Adresse  Holmsveien 1204, 7982 Bindalseidet  
Ansvarlige eiere Bjørg Elinor Moen, Storgata 48, 8900 Brønnøysund 
   Rolf Inge Sellæg, Storgata 48, 8900 Brønnøysund 
Anleggstype  Slamavskiller med videre utslipp i sjø.  
 
Det søkes på fastsatt skjema om etablering av nytt utslipp fra fritidsbolig på eiendom 1811/12/24. 
Tiltaket berør naboeiendommene 1811/12/4 og 1811/12/25. Naboer er varslet om tiltaket. 
Slamavskiller på 2 m3 plasseres på eiendom 1811/12/24, mens rørledning og utslipp i sjø går 
over naboeiendommene.  
 
Utslipp fra slamavskiller på eiendom 1811/12/24 skal kobles til eksisterende avløpsrør fra 
slamavskiller på eiendom 1811/12/25. Dette gir ett samlet utslipp til sjø for begge eiendommer.  
 
Vurderinger: 
Det synes fornuftig å samle utslippene fra flere eiendommer til ett utslipp som omsøkt.  
 
 Når kommunen avgjør om utslippstillatelse skal gis, skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket 
for øvrig medfører, jf. forurensningsforskriften § 12-15.  
 
Ved bruk av slamavskiller og videre utslipp i sjø som går minimum 2 meter under laveste 
vannstand, samt bruk av fagkyndig person/firma til å utføre arbeidet, har plan- og 
utviklingssjefen ingen innvendinger.  
 
Sjøresipienten antas å ha gode strømforhold med god vannutskiftning.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Ekstern kopi til: 
Lars Einar Lian 
Rolf Inge Sellæg 
Arne Lian 
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Bindalseidet velforening v/Olaug Mikalsen 
Rødliveien 6 
7982  BINDALSEIDET 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 64/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/288-2 L33 Astrid Nilssen 23.06.2021 

 

Tillatelse til fradeling av eksisterende forretningsbygg på eiendom 1811/34/26 
- Bindalseidet velforening 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Søknad om fradeling av eksisterende forretningsbygg på ca. 1200 m2 fra eiendom 
1811/34/26, innvilges i samsvar med PBL § 20-1 første ledd bokstav m.  

 
2. I medhold av PBL § 27-4 settes som vilkår at tomten sikres tinglyst rett til atkomst.  

 
Saksopplysninger:  
Eiendom  1811/34/26 
Sted   Bindalseidet  
Adresse  Kalvikveien 26, 7982 Bindalseidet  
Hjemmelshaver Bindalseidet Velforening  
 
Bindalseidet velforening v/Olaug Mikalsen søker på fastsatt skjema om fradeling av eksisterende 
forretningsbygg på eiendom 1811/34/26. Det søkes om deling av ca. 1200 m2. 
 
Omsøkt areal er i reguleringsplan Bindalseidet, planID 1811198101, avsatt til formål 
forretning/kontor. Kommunen gjør oppmerksom på at omsøkt areal ikke kan benyttes til annet 
formål enn det som går fram av reguleringsplanens bestemmelser.   
  
Vurderinger: 
Det søkes om deling av eiendom 1811/34/26. Eksisterende forretningsbygg inngår i omsøkt 
areal. I reguleringsplanen Bindalseidet, planID 1811198101, er arealet regulert til 
forretningsformål. Tillatelse til deling forutsetter at omsøkt areal får uendret bruk.   
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Nødvendig samtykke til deling etter annen lovgivning anses som gitt, jf. plan- og bygningsloven 
§ 21-5. Ved uendret bruk av regulert område, har plan- og utviklingssjefen ingen innvendinger 
mot at tillatelse til deling gis.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Eli Dullum 
Otervikveien 166 
7982  BINDALSEIDET 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 67/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/289-2 K24 Astrid Nilssen 07.07.2021 

 

Utslippstillatelse for sanitært og kommunalt avløpsvann fra helårsbolig - 
1811/6/31 - Eli Dullum 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-5 og plan- og bygningsloven § 20-1 gis det 
tillatelse til rehabilitering av eksisterende sanitæranlegg tilknyttet helårsbolig på eiendom 
1811/6/31, via slamavskiller og videre utslipp i sjø.  
 

2. Det skal kun benyttes tette rørledninger. Dette gjelder fram til slamavskilleren og videre 
til sjø. Rørledning i sjø skal gå minimum 2 meter under laveste vannstand, jf. 
forurensningsforskriften § 12-11. Dersom det avdekkes defekte rør under arbeidet, skal 
disse byttes for sikre at det ikke forekommer lekkasje.  
 

3. Den som skal være ansvarshavende for arbeidet må ha ADK-sertifikat eller tilsvarende 
kvalifikasjoner.  
 

4. Tiltakshaver skal gi beskjed til kommunen når anlegget er ferdig rehabilitert.  
 

5. Byggearbeidet må ikke startes opp før saksbehandlingsgebyr er betalt.  
 

6. Tiltakshaver må sikre tinglyst rett til å føre avløpsledning over naboeiendommene, jf. 
plan- og bygningsloven § 27-2.  
 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-14, 
kan kommunen gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp.  
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Dersom arbeidet ikke igangsettes innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, vil den falle bort. Det 
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i mer enn 2 år.  
 
Saksopplysninger:  
Eiendom  1811/6/31 
Adresse  Otervikveien 166, 7982 Bindalseidet  
Ansvarlig eier  Eli Dullum 
Anleggstype  Slamavskiller med videre utslipp i sjø 
 
Det søkes på fastsatt skjema om rehabilitering av eksisterende slamanlegg på eiendom 1811/6/31. 
Søker opplyser om at rehabilitering gjelder kun skifte av slamavskiller. Tiltaket vil ikke berøre 
naboeiendommene. Ny slamavskiller plasseres på eiendom 1811/6/31, men eksisterende 
rørledninger fortsatt føres over naboeiendom og ned til sjø.  
 
Dersom det skulle oppdages defekte rør under rehabiliteringsarbeidet, skal disse byttes for å 
unngå lekkasjer fra anlegget.  
 
Vurderinger: 
Når kommunen avgjør om utslippstillatelse skal gis, skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsforskriften § 12-15.  
 
Det er positivt at gamle avløpsanlegg rehabiliteres og oppgraderes etter dagens standard. Det er 
klart fordelaktig at utslipp fra flere boliger samles til felles utslipp i sjø.  
 
Sjøresipienten avtas å ha gode strømforhold med god vannutskiftning.  
 
Ved bruk av godkjent slamavskiller og videre utslipp i sjø der rørledning går minimum 2 meter 
under laveste vannstand, samt bruk av fagkyndig person/firma til å utføre arbeidet, har 
kommunen ingen innvendinger.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Knut Toresen   Astrid Nilssen 
kommunedirektør  avdelingsingeniør 
 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Rønnaug Helstad 
Bangstadveien 20 
7980  TERRÅK 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 69/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/331-2 L33 Astrid Nilssen 20.07.2021 

 

Tillatelse til fradeling av to fritidseiendommer - 1811/60/7 - Rønnaug Helstad 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Rønnaug Helstad gis tillatelse til fradeling av to fritidseiendommer med ca. 1 daa per 
tomt fra eiendom 1811/60/7, jf. jordloven § 12 og plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1 
bokstav m.  

 
2. I medhold av PBL § 27-4 settes som vilkår at parsellene sikres tinglyst rett til atkomst.  

 
3. Eiendommene skal sikres rett til å føre vann- og avløpsledning over annen grunn, jf. PBL 

§§ 27-1 og 27-2.  
 

4. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonstruksjoner må kulturminnemyndighetene underrettes 
umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8. 
 

5. Dersom deling ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke til deling er gitt, faller 
samtykket uten videre bort, jf. jordloven § 12 sjette ledd. 

 
Saksopplysninger:  
Rønnaug Helstad har søkt om fradeling av to tomter og oppføring av fritidsboliger på disse, fra 
eiendom 1811/60/7 på Helstad i Bindal. Omsøkt areal ligger i LNF-sone 2 hvor spredt 
bebyggelse er tillatt. I strandsonen i LNF-sone 2 er det ikke tillatt fradeling og oppføring av 
byggverk nærmere enn 50 meter fra sjøen. I kommunestyret sak 23/21 ble det gitt dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for fradeling av to hyttetomter, samt oppføring av fritidsbolig.  

http://www.bindal.kommune.no/


 
 Side 2 av 2

Rønnaug Helstad søker videre på fastsatt skjema om fradeling og rekvirering av oppmåling av to 
tomter fra eiendom 1811/60/7. Hver tomt skal ha et areal på ca. 1 daa og skal benyttes som 
fritidseiendom.  
 
Parter 
Eier  Rønnaug Helstad, Bangstadveien 20, 7980 TERRÅK 
 
Erververe Kjetil Helstad, Planktonvegen 26, 9100 KVALØYSLETTA 
  Erlend Helstad, Uraveien 26, 8802 SANDNESSJØEN 
 
Jordbruksarealet på eiendommen leiehøstes.  
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. 
 
Søknad om deling behandles i medhold av jordloven § 12 og PBL § 20-1 bokstav m. Tiltaket 
skal også behandles etter bestemmelsene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12. NML skal sikre 
at natur og miljø blir tatt hensyn til i saksbehandlingen.  
 
LOVGRUNNLAG 
Deling av landbruksarealer skal behandles etter jordlovens § 12 med tilhørende rundskriv, M-
1/2013, siste endret januar 2018. All skog i Bindal har status som verneskog, jf. lov om skog § 
12. Tillatelse til deling av grunneiendom skal også behandles etter PBL § 20-1, samt NML. 
 
Jordloven § 12 inneholder generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller kan nyttes 
til jord eller skogbruk, i henhold til § 12 tredje ledd (sist endret med virkning fra 01.09.2017), må 
følgende momenter vurderes:  
- vern om arealressursene  
- om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket  
- om delingen medfører en god driftsmessig løsning og  
- om delingen kan medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Jordlovens § 9 sier at dyrka jord må brukes til formål som tar sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Vurderinger: 
Jordloven har som formål å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan bli brukt 
på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Det 
fremgår videre at arealressursene bør disponeres slik at det gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. 
 
Det omsøkte arealet medfører ikke ulemper for jord- og skogbruksdrifta. Delingen vil ikke 
medføre drifts- eller miljømessig ulemper. Jordbruksarealet på eiendom 1811/60/7 leiehøstes.  
Omsøkte fradeling vil ikke bety noen særlig reduksjon i eiendommens avkastingsevne eller areal. 
Delingen anses forsvarlig ut fra avkastingsevne, arrondering og driftsmessige forhold. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes det om fradeling av 
to fritidseiendommer der hver av eiendommene skal ha et areal på ca. 1 daa. Det er verken 
registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. Fungerende kommunedirektør kan ikke se at 
omdisponering av dette arealet til fritidsformål vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til 
en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet. 
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Det er ikke registrert kulturminner i området.  
 
Omsøkt areal ligger nær knyttet til viktig friluftsområde som består seg av en sti som går i god 
avstand fra tomtene. Plassering av hytter på omsøkt område vil ikke påvirke bruken av stien. 
Friluftslivet tilknyttet strandsonen er vurdert til ikke å bli påvirket i negativ retning. Området er 
svært bratt og ulendt, og strandsonen i området er ikke ansett som funksjonell.  
 
Beliggenheten tilsier at en fradeling i seg selv ikke vil påvirke den avkastningen som 
eiendommen kan gi i negativ retning. En kan heller ikke se at tomtene representerer en betydelig 
driftsulempe for den resterende eiendommen, heller ikke konflikter i forhold til eier av tomta.  
 
Fungerende kommunedirektør anbefaler ut fra ovenstående vurderinger at tiltaket godkjennes. 
Det er kommunen som har ansvaret for avgjørelsen i delingssaker i første instans med 
fylkesmannen som klageinstans. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
Med hilsen 
 
Lena Fuglstad  Astrid Nilssen 
fungerende kommunedirektør  avdelingsingeniør 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Plahtes eiendommer 
Sørfjordveien 10 
7980  TERRÅK 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 71/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2015/2200-146 K01 Karl-Erik Solum 05.08.2021 

 

Søknad om tillatelse til bruk av ATV i forbindelse med frakting av drivstoff 
ned til Mellavatnet/Kalvvassdalen i perioden 5.august til 13.august 2021. 

Med hjemmel i kommunelovens § 23.4 om delegasjon, samt vedtatte delegeringsreglement som 
er vedtatt av kommunestyret den 04.02.2020 - sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 
 

1. Plahtes eiendommer gis dispensasjon til bruk av ATV i forbindelse med frakting av 
drivstoff ned Kalvassdalen til Mellavatnet i Bindal kommune. 

2. Dispensasjonen gjelder for den angitte perioden: 5.august til 13.august 2021. 
 

3. Det gis dispensasjon for maks 2 turer etter angitt trase. 
 

4. Dette vedtaket med tilhørende kart for angitt trase, skal medbringes under oppdraget. 
 

5. Det forutsettes at det opptres aktsomt, jf. Naturmangfoldloven. 
 
Saksopplysninger:  
Søknaden er vurdert opp mot lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt 
naturmangfoldloven. 
I melding pr.epost den 5.august 2021, søker Plahtes eiendommer ved Kristoffer Gjertsen om 
tillatelse til å benytte ATV for å frakte drivstoff ned Kalvvassdalen til Mellavatnet i forbindelse 
med utleie av hytter/båter og annet som er en del av eiendommens utmarksforvaltning/næring. 
 
Oppdraget skal gjennomføres i perioden 5.august til 13.august og oppdraget beskrives som 
ekstraordinært da det normalt sett skal foregå på vinter/vår med snøskuter. 
Denne gangen må det benyttes ATV på barmark som skal behandles på en strengere måte. 
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I forbindelse med dispensasjonen skal kortest mulig rute og den mest hensiktmessige benyttes, 
og det gis dispensasjon til maksimalt 2 turer ut fra beskrevet oppdrag. 
 
Vurderinger: 
Søknaden er vurdert opp mot «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag», «Nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag», samt «Naturmangfoldloven». 
 
I henhold til lov om motorferdsel § 6 – særlige grunner/behov, er denne søknaden vurdert ut fra 
samfunnsnytten i oppdraget og spesielt den biten hva angår Plahtes eiendommer som driver en 
utmarksbasert næring. 
 
Når det gjelder betingelser satt i «Naturmangfoldloven §§ 8-12, så mener saksbehandler at 
kunnskapsnivået er tilfredsstillende for å vurdere søknaden. 
 
Påvirkning av naturen og økomiljøet er kjent, og vi ser ikke irreversible skader skal oppstå. 
Den samlede belastningen for oppdraget i det angitte tidsrommet er vurdert som akseptabel, og 
nytteverdien er større enn ulempene. 
 
Tidsrommet for tiltaket er bruk av ATV på barmark, noe som kan påvirke terrenget, men 
tillatelsen og dispensasjonen gjelder maks 2 turer i en fastlagt trase. 
 
Grunneiertillatelse er noe de selv har og det omsøkte området ligger i Bindal kommune og både 
Voengelh-Njaarke og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt vil bli berørt i denne sammenheng, og bruk 
av ATV som utstyr i forbindelse med terrengtransporten bør og skal foregå i forståelse med 
reindriftsnæringen. 
 
Plahtes eiendommer ved Kristoffer Gjertsen gis med dette dispensasjon til å benytte ATV som 
transportmiddel i forbindelse med oppdraget som beskrevet og omsøkt for den angitte 
tidsperioden. Det gis dispensasjon til maks 2 turer etter anvist trase ut fra oppdragets formål. 
 
Vilkår for dispensasjonen er generelt at mislighold av denne eller vilkår satt i den, samt endrede 
forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelse av lov, 
forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. Motorferdselsloven § 12. 
 
ALL MOTORFERDSEL SKAL FOREGÅ AKTSOMT OG HENSYNSFULLT FOR Å 
UNNGÅ SKADE OG ULEMPE FOR NATURMILJØET OG MENNESKER. 
ORGINALDISPENSASJONEN SKAL MEDBRINGES UNDER 
TRANSPORT/OPPDRAG. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Karl-Erik Solum 
plan- og utviklingssjef  skogbruksrådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Lars Berg-Hansen 
Otervikveien 166 
7982  Bindalseidet 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 72/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/316-2 1811/6/3 Bjørn Inge Lange 11.08.2021 

 

Tillatelse til oppføring av redskapshus - 1811/6/3 Bakken i Bindal kommune - 
Lars Berg-Hansen 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret, sak 4/21, meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

 Søknad om oppføring av redskapshus på gnr. 6, bnr. 3 innvilges, jfr. Plan- og 
bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-4. 

 Kjølstad og Saur bygg AS gis ansvarsrett for prosjektering og utførelse av tømrerarbeidet 
og betongarbeid 

 Lars Berg-Hansen gis ansvarsrett som søker og selvbygger for utførelse av grunnarbeid 
(opparbeidelse av tomt) 

 
Saksopplysninger:  
Lars Berg-Hansen søker om tillatelse til oppføring av redskapshus på sin eiendom gnr. 6, bnr. 3 
på Nordhorsfjord. 
 
Området hvor bygning søkes oppført er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF2 hvor spredt 
bebyggelse er tillat på visse vilkår. Et av vilkårene er at det ikke skal bygges på dyrka mark. Lars 
Berg-Hansen har søkt om omdisponering av dyrka mark og fått dette innvilget i delegert sak 
21/21. 
 
Redskapshuset søkes oppført i en og en halv etasje med en grunnflate på ca. 268 m2. 
Redskapshuset skal ha en gesimshøyde på 5,6 m og en mønehøyde på 8 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. 
 
Redskapshuset skal tilknyttes offentlig vannverk og privat avløpsanlegg.  
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Lars Berg-Hansen søker om ansvarsrett som selvbygger innenfor fagområdet søker og utførelse 
av grunnarbeider. Søker vil benytte seg av medhjelpere med kompetanse innen grunnarbeid som 
blant annet entreprenør. 
 
Vurderinger: 
Frittstående bygninger over 70 m2 er belagt med ansvarsrett.  
 
Det er tillat å oppføre redskapshus på tomta etter kommuneplanens arealdel, samt tilsagn om 
omdisponering gitt 09.03.2021, sak 21/21. Avstand til vei, nabogrense og annen bygning er i 
henhold til gjeldende regelverk. Søknad om oppføring av redskapshus kan derfor innvilges. 
 
Kjølstad og Saur bygg AS innehar sentral godkjenning innenfor de fagområder de har erklært 
ansvarsrett for. 
 
Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger: 
Søker har gjennom sin egen og medhjelperes kompetanse sannsynliggjort at arbeidet 
godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- 
og bygningsloven. Tiltakshaver kan derfor godkjennes som selvbygger for de omsøkte 
fagområder, tiltaksklasse 1. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Bjørn Inge Lange 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 73/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2015/2200-147 K01 Karl-Erik Solum 16.08.2021 

 

Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med bygging av 
reguleringsdam ved Søbergsvatnet i Bindal kommune 

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 5 -3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, kommunestyrets sak 4/21. 
 
Vedtak: 
 

1. Plahtes Eiendommer v/Frithjof M. Plahte gis dispensasjon til bruk av helikopter til 
transport av utstyr med mer i forbindelse med bygging av reguleringsdam ved 
Søbergsvatnet i Bindal kommune. Denne tillatelsen gis i henhold til lov om motorferdsel 
§ 6, der søkeren påviser ut fra særlig grunner/behov og at oppdraget er av 
samfunnsmessig og næringsmessig karakter. 

2. Dispensasjonen skal gjelde for perioden; siste del av august og innen desember 2021. 
3. Dette er under forutsetning at det ikke kommer innsigelser på detaljplan for miljø og 

landskap, hvor høringsfristen er satt til 23.08.2021, og dispensasjonen skal gjelde etter 
denne datoen. 

4. Dette vedtaket med tilhørende kart for det aktuelle området, samt nødvendige papirer 
vedrørende detaljplan, skal medbringes under anleggsfasen – ved en eventuell kontroll. 

5. Arbeidet i anleggsperioden må være i forståelse og i god kontakt/dialog med 
reindriftsnæringen. 

6. Det forutsettes at det opptres aktsomt, jf. Naturmangfoldloven § 6. 
 
 
Saksopplysninger:  
 
Søknaden er vurdert opp mot lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt 
Naturmangfoldloven. 
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I epost av 20.07.21 søker Plahtes Eiendommer v/Frithjof M. Plahte om tillatelse til bruk av/-og 
for landingstillatelse med helikopter i forbindelse med bygging av en reguleringsdam ved 
Søbergsvatnet, og med byggestart i slutten av august 2021.  
Anlegget vil bli bygget uten veiforbindelse, så maskiner, utstyr og betong må fraktes inn med 
helikopter.  
Detaljer rundt hvordan anlegget vil bli bygget, og de miljøhensyn som vil bli tatt er beskrevet i 
detaljplan for miljø og landskap. 
Tillatelse til regulering av Søbergsvatnet ble gitt ved NVE`s vedtak i desember 2018 og OED`s 
vedtak i mars 2021. 
Oppdraget og bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE, og jf. 
post 4 i konsesjonen skal NVE godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap før arbeidene 
kan starte opp. NVE vil kontrollere at arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente 
planer. 
Saken har tidligere vært på høring med innsigelser fra Sametinget og Naturvernforbundet i 
Nordland. OED har behandlet disse innsigelsene og i mars 2021 ble NVE`s vedtak opprettholdt 
med en tilføyelse i konsesjonsvilkåret om reguleringsgrenser og vannslipp.  
 
Det er også i detaljeplanen for miljø og landskap lagt fram en framdriftsplan som skal ivareta 
hensynet til reindriften. 
Saken – detaljplan for miljø og landskap er nå på ny høring og eventuelle merknader til planen 
skal være NVE i hende innen 23.08.2021. 
Detaljplan for miljø og landskap skal imidlertid være avklart etter bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. 
 
For øvrig vises det til detaljplan for miljø og landskap. 
 
I søknaden har Plahtes eiendommer skissert 3 landingsplasser for helikopter i det aktuelle 
området. 
Anleggsperioden vil starte i slutten av august d.å og ferdigstilles innen utløpet av året 2021. 
 
De påpeker også at arbeidet vil bli gjort så kompakt i tid som mulig og at de vil holde jevnlig 
kontakt opp mot reindriften for å unngå konflikter. 
 
Vurderinger: 
 
Med bakgrunn i Motorferdselsloven og Naturmangfoldloven vurderes søknaden og oppdragets 
beskaffenhet slik at søknaden/oppdraget kan gis tilslutning for gjennomføring.  
Påvirkning av naturen og økomiljøet antas akseptabelt og vi ser ikke fare for irreversible skader 
skal oppstå.  
Den samlede belastningen for utførelse av oppdraget er vurdert som akseptable og nytteverdien 
er vurdert som større enn ulempene.  
Dispensasjonen gjelder ikke tillatelse fra grunneier, men i dette tilfellet er det grunneiers egne 
områder.  
 
De omsøkte områdene ligger i Bindal kommune og Jillen - Njaarke reinbeitedistrikt vil bli berørt 
i denne sammenheng. Flyging/landing og transport med helikopter bør og skal foregå i forståelse 
med reindriftsnæringen.  
Plahtes eiendommer v/Frithjof M. Plahte gis dispensasjon til bruk av helikopter som omsøkt og 
er gjeldende for perioden: siste del av august til ut desember 2021.  
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Dette er selvsagt under forutsetning av at det ikke innkommer nevneverdige innspill/justeringer 
etter høringsfristen 23.august 2021. 
 
Vilkår for dispensasjonen er generelt at mislighold av denne eller vilkår satt i den, samt endrede 
forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelse av lover og 
forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. Motorferdselsloven § 12. 
 
ALL MOTROFERDSEL SKAL FOREGÅ AKTSOMT OG HENSYNSFULLT FOR Å 
UNNGÅ SLADE OG ULEMPE FOR NATURMILJØET OG MENNESKER. 
DISPENSASJONEN SKAL MEDBRINGES UNDER FLYGING/LANDING. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Karl-Erik Solum 
plan- og utviklingssjef  skogbruksrådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Nordland fylkeskommune 
Postmottak, Fylkeshuset 
8048  BODØ 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 74/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2020/607-17  Bjørn Inge Lange 18.08.2021 

 

Igangsettingstillatelse for mudring og sprenging av fergebås ved Holm 
ferjeleie - 1811/14/15 - Nordland Fylkeskommune 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, kommunestyresak 4/21, meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Søknad om igangsettingstillatelse innvilges, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 20-1, 
20-2 og 20-3 for mudring og sprenging av fergebås. 

2. Johs. J. Syltern AS godkjennes for utførelsen av mudring og sprenging, samt utlegging av 
mudringsmasser. 

 
Godkjenning gitt på følgende betingelser:  

1. Byggingen på utføres i henhold til søknad, tegninger og situasjonsplan, samt i samsvar 
med gjeldende lover og forskrifter. 

2. Ferdig utfylt gjennomføringsplan for utførelsen må leveres kommunen når bygget er 
ferdig. Dette som grunnlag for søknad om ferdigattest 

 
 
Saksopplysninger:  
Nordland Fylkeskommune søker om igangsettingstillatelse for mudring og sprenging av 
innseiling til Holm fergeleie, gnr. 14, bnr. 15. 
 
Området som skal mudres har et areal på 12000 m2 og et volum på inntil 8000 m3. 
 
Sammen med søknaden følger erklæring om ansvarsrett som viser at alle deler av omsøkte 
igangsettingstillatelse er belagt med ansvar. 
 
Det er tidligere gitt rammetillatelse til tiltaket, jfr. vedtak i sak 2/21. 
 

http://www.bindal.kommune.no/


 
 Side 2 av 2

Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Bjørn Inge Lange 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Terje Krommen 
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Bindalseidet skole 
Parkveien 3 
7982  BINDALSEIDET 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 76/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2015/2200-149 K01 Karl-Erik Solum 19.08.2021 

 

Søknad om tillatelse til å benytte ATV i forbindelse med transport av 
funksjonshemmede til Gundagammen - Bindalseidet Skole SA 

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 5 -3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, kommunestyrets sak  4/21. 
 
Vedtak: 
 

1. Bindalseidet skole v/Per-Andre Johansen gis dispensasjon til å benytte ATV i forbindelse 
med transport av funksjonshemmede fra fellesbeite ved Vikestad til enden av den aktuelle 
traktorveien. Dette i sammenheng med skolens årlig tur til Gundagammen. 

2. Transporten skal foregå en dag i uke 34/35 – endelig dato planlegges ut fra været den 
aktuelle dagen. 

3. Dette vedtaket med tilhørende kart over området og angitt trase medbringes under turen. 
4. Kommunen forutsetter at grunneiers tillatelse er gitt for det aktuelle området og 

tidspunktet. 
5. Det forutsettes at det opptres aktsomt, jf. Naturmangfoldloven. 

 
 
Saksopplysninger:  
 
I epost av 9.august 2021, søker Bindalseidet skole v/Per Andre Johansen om dispensasjon til å 
benytte ATV til å transportere funksjonshemmede i forbindelse med den årlige turen til 
Gundagammen. 
Transporten skal gjennomføres i uke 34/35 og planlegges ut fra været den aktuelle dagen.  
Bruken av ATV skal kun benyttes på den anlagte traktor-/skogsbilveien fra fellesbeite på 
Vikestad til veiens ende – anslagsvis 2km. 
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Vurderinger: 
 
Søknaden er vurdert opp mot «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag», «Nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag», samt «Naturmangfoldloven». I 
henhold til lov om motorferdsel § 6 – særlige grunner/behov, er denne søknaden vurdert ut fra et 
spesielt behov for funksjonshemmede om å komme seg ut i naturen på like vilkår som alle andre 
uten funksjonshemming.   
Når det gjelder betingelser satt i «Naturmangfoldloven §§ 8-12, så mener saksbehandler at 
kunnskapsnivået er tilfredsstillende for å vurdere søknaden. Påvirkning av naturen og økomiljøet 
er kjent, og vi ser ikke irreversible skader skal oppstå.  
Den samlede belastningen for oppdraget i det angitte tidsrommet er vurdert som akseptabel, og 
nytteverdien er større enn ulempene.  
Tidsrommet for tiltaket er bruk av ATV på barmark, noe som kan påvirke terrenget, men 
tillatelsen og dispensasjonen gjelder hovedsakelig etter en opparbeidet traktorvei.  
 
Dispensasjonen gjelder ikke tillatelse fra grunneier, og kommunen forutsetter at søkeren har 
grunneiers tillatelse til å benytte ATV i det aktuelle området og etter den aktuelle veistrekningen.  
 
Det omsøkte området ligger i Bindal kommune og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt vil bli berørt i 
denne sammenheng, og bruk av ATV som utstyr i forbindelse med terrengtransporten bør og skal 
foregå i forståelse med reindriftsnæringen. 
 
Bindalseidet skole v/Per-Andre Johansen gis med dette dispensasjon til å benytte ATV som 
transportmiddel i forbindelse med transport av funksjonshemmede i den aktuelle perioden, og at 
transporten skal foregå etter en opparbeidet traktorvei til veiens ende.  
 
Vilkår for dispensasjonen er generelt at mislighold av denne eller vilkår satt i den, samt endrede 
forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelse av lov, 
forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. Motorferdselsloven § 12.  
 
ALL MOTORFERDSEL SKAL FOREGÅ AKTSOMT OG HENSYNSFULLT FOR Å 
UNNGÅ SKADE OG ULEMPE FOR NATURMILJØET OG MENNESKER. 
ORGINALDISPENSASJONEN SKAL MEDBRINGES UNDER 
TRANSPORT/OPPDRAG. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Karl-Erik Solum 
plan- og utviklingssjef  skogbruksrådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Inger Dagrun Rønning 
Martin Skatvedts Vei 2 
0950  Oslo 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 78/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/317-5 L33 Astrid Nilssen 31.08.2021 

 

Tillatelse til arealoverføring mellom eiendom 1811/3/10 og 1811/3/22 - Inger 
Dagrun Rønning 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Inger Dagrunn Rønning, Lillian Rønning og Helge Østern gis tillatelse til arealoverføring 
av ca. 200 m2 fra eiendom 1811/3/10, som tilleggsareal til eiendom 1811/3/22, jf. plan- 
og bygningsloven § 20-1 bokstav m.  

 
2. Parsellen gis ingen rettigheter utover atkomst.  

 
3. Dersom oppmåling ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykket til deling er gitt, faller 

samtykket uten videre bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 siste ledd.  
 
 
Saksopplysninger:  
Inger Dagrunn Rønning har rekvirert oppmåling av eksisterende tomt, 1811/3/22. Tomten ble 
fastsatt ved skylddelingsforretning 16.6.1947. Eiendommen er ikke koordinatbestemt og det 
kreves oppmåling av tomten for å fastsette grensene. Eiendommen skal ifølge 
skylddelingsforretning ha et areal på 506 m2. 
 
I forbindelse med oppmåling av 1811/3/22 søkes det også om arealoverføring av tilleggsareal fra 
eiendom 1811/3/10. Kjøper av eiendom 1811/3/10 har i e-post, datert 27.8.21, samtykket til 
arealoverføring.  
 
Parter, pr. 31.8.2021:  
Eier 1811/3/22  Inger Dagrunn Rønning 
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Eier 1811/3/10  Inger Dagrunn Rønning 
    Lillian Rønning 
    Helge Østern 
Kjøper    Brede Valan  
 
Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF sone 2 som tillater spredt 
bebyggelse. Arealoverføringen berører ikke dyrkbar jord, kulturminner eller sårbare/truede arter.  
 
Vurderinger: 
Arealoverføringen vil ikke medføre ulemper for jord- og skogbruksdrifta på eiendom 1811/3/10.  
 
Omsøkt areal omfatter hage, snuplass for kjøretøy og punkt for septiktank tilhørende eiendom 
1811/3/22. Det anses som hensiktsmessig at slikt areal sikres innenfor eiendomsgrensene til 
eiendom 1811/3/22.  
 
Plan- og utviklingssjefen kan ikke se at det der er noe som taler imot at tillatelse til 
arealoverføring mellom eiendom 1811/3/10 og 1811/3/22 gis.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: 
1 Kart 
 
 
Ekstern kopi til: 
Lillian Rønning 
Helge Østern 
Brede Valan 
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Arnold Alsli 
Dalaveien 18 
7982  BINDALSEIDET 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 82/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/311-2 L33 Astrid Nilssen 03.09.2021 

 

Tillatelse til arealoverføring mellom 1811/24/5 og 1811/34/80 - Arnold Alsli 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommune 
delegeringsreglement vedtatt i kommunestyrets sak 4/21 meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

1. Arnold Alsli gis tillatelse til arealoverføring av ca. 450 m2 fra eiendom 1811/24/5, som 
tilleggsareal til eiendom 1811/34/80, jf. jordloven §§ 9 og 12 og plan- og bygningsloven 
§ 20-1 bokstav m.  

 
2. Parsellen gis ingen rettigheter utover adkomst.  

 
3. Dersom deling ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykket til deling er gitt, faller 

samtykket uten videre bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 siste ledd.  
 
Saksopplysninger:  
Arnold Alsli søker på fastsatt skjema om arealoveføring fra eiendom 1811/24/5 til 1811/34/80. 
Begrunnelse for arealoverføring er å gi eiendom 1811/34/80 atkomst til garasje. Eiendom 
1811/34/80 har i dag et beregnet areal på 794 m2. 
 
Parter:  
Eier 1811/24/5 Arnold Alsli, Dalaveien 18, 7982 Bindalseidet 
Eier 1811/34/80 Eldbjørg Tove Alsli, Kalvikveien 23, 7982 Bindalseidet  
   Stig Morten Vikan, Kalvikveien 23, 7982 Bindalseidet  
 
Omsøkt areal er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF sone 2 som tillater spredt 
bebyggelse. I gårdskart er arealet registrert som produktiv skog. Det er ikke registrert fredede 
kulturminner i området.  
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Søknad om arealoverføring behandles i samsvar med jordloven §§ 9 og 12 og plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav m. Tiltaket skal også behandles etter bestemmelsene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Vurderinger: 
Det omsøkte arealet medfører ikke ulemper for jord- og skogbruksdrifta. Deling vil heller ikke 
medføre drifts- eller miljømessige ulemper.  
 
Arealoverføringen vil ikke gi noen særlig reduksjon i eiendommens avkastningsevne eller areal. 
Delingen anses forsvarlig ut fra avkastningsevne, arrondering og driftsmessige forhold.  
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter på omsøkt areal. Omdisponering 
av arealet som tilleggsareal til eiendom 1811/34/80 vil ikke føre til skade på naturmangfoldet 
eller føre til uforholdsmessig stor belastning på økosystemet.  
 
Plan- og utviklingssjefen gir med dette tillatelse til arealoverføring mellom eiendom 1811/24/5 
og 1811/34/80.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Astrid Nilssen 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 80/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/349-2  Bjørn Inge Lange 31.08.2021 

 

Tillatelse til riving av 2 master - 1811/34/6 og 1811/41/1- Linjeproff AS 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, kommunestyrets sak 4/21, meddeles følgende: 
 
Vedtak: 

 Det gis tillatelse til riving av to antenner på Vikestad, gnr. 34, bnr. 6 og i Kolla gnr. 41, 
bnr. 1 jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-4, bokstav e. 

 
 Linjeproff AS godkjennes som ansvarshavende for miljø sanering (rivingen av to master). 

 
Godkjenningen er gitt på følgende betingelse: 

1. Bygningsavfall fra rivingen av den eksisterende driftsbygningen, må leveres til godkjent 
avfallsmottak, i henhold til gjeldene lover og regler. 

2. Grunneiere må varsles før arbeidet med rivingen settes i gang. 
 
Saksopplysninger:  
Linjeproff AS søker om å reive to master i Bindal på vegne av Telenor. Den ene maten er på 
Vikestad i et område som er avsatt til LNF2 i kommuneplanens arealdel og den andre masten er i 
Kolla i et område avsatte til LNF1 i kommuneplanens arealdel. Rivingen er i trad med 
kommuneplanens arealdel. Mastene som søkes revet er 10,5 meter og 20,5 meter høye.  
 
 
Vurderinger: 
Riving av antenner faller inn under tiltak som er søknadspliktige med ansvarsrett. 
 
Linjeproff AS søker om ansvarsrett for utførelsen av miljø saneringen (riving av 2 master). 
 
Det påpekes at bygningsavfall fra rivearbeidet, må leveres til godkjent avfallsmottak. 
 

http://www.bindal.kommune.no/
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Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Bjørn Inge Lange 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 



 BINDAL KOMMUNE 
Plan- og utviklingssektor 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  75 03 25 00 Bankkto.: 4651 07 01224  
Oldervikveien 5 Oldervikveien 5, 7980 Terråk  Org.nr.: 964 983 380 
7980 TERRÅK    
    
E-post: 
postmottak@bindal.kommune.no 
 

Internett:  
www.bindal.kommune.no  

  

Hege Margaret Sørensen 
Kollbotnveien 141 
7980  Terråk 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 83/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/25-11 L33 Anders Kvaløy Olsen 03.09.2021 

 

1811/40/5 Tillatelse til fradeling av nausttomt - Isnaustet - Hege Sørensen 

Med hjemmel i Kommunelovens § 5-3 om delegasjon, samt vedtak i kommunestyret i sak 4/21, 
meddeles følgende:  
 
Vedtak:  
1. Hege Sørensen gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal i Isnaustet, gnr. 40, bnr 5 
i Bindal kommune for vei ned til nausttomt, jfr. jordloven 12 og pbl § 20-1.  
 
2. I medhold av Pbl. § 27-4 settes som vilkår at parsellen sikres tinglyst rett til atkomst.  
Parsellene gis ingen andre rettigheter utover atkomst.  
 
3. Allmenn ferdsel må ikke hindres i strandområdet.  
 
Saksopplysninger:  
Hege Sørensen søker om fradeling av en teig på ca. 2 daa fra sin eiendom ved Isnaustet i 
Kolbotn. Teigen skal i utgangspunktet ikke benyttes til oppføring av bebyggelse og skal være et 
tilleggsareal til gnr. 40, bnr. 9.  
Mesteparten av teigen ligger i LNF-sone 2, hvor det ikke er tillat med bygging eller fradeling i 
50-meters beltet langs sjøen. Teigen går helt ned til strandsonen. Det må derfor søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs 
sjø, jfr. PBL § 1-8. I denne saken behandles bare dispensasjon til fradeling og ikke til bygging.  
 
Dispensasjon ble innvilget i formannskapets møte 02.06.21, sak 17/21.  
 
Deling av landbruksarealer skal behandles etter jordlovens § 12. All skog i Bindal har status som 
vernskog, jfr. lov om skog § 12. Tillatelse til deling av grunneiendom skal også behandles etter 
plan- og bygningsloven § 20-1. Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven (NML) § 
8 – 12.  
Det omsøkte bruket har ingen jordbruksdrift, men drives som rein skogbrukseiendom.   

http://www.bindal.kommune.no/
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Omsøkte område er i kommuneplanens arealdel lagt ut som LNF2-område hvor spredt 
bebyggelse er tillatt. Det er ikke tillatt å oppføre bygning nærmere sjø enn 50 meter.  
 
Dispensasjonssøknaden er sendt på høring i brev datert 04.02.2021 til Nordland fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Nordland, Voengelh-Njaarke Reinbeitedistrikt med svarfrist 05.05.2021.  
Ved fristens utløp forelå det kun svar fra Nordland Fylkeskommune som ikke hadde 
innvendinger til saken.  
Vedtaket ble fattet i formannskapets møte den 02.06.21, sak 17/21. 
 
LOVGRUNNLAG  
Jordloven § 12 inneholder generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller kan nyttes 
til jord eller skogbruk. I h.h.t. § 12), tredje ledd (sist endret med virkning fra 01.07.2013), må 
følgende momenter vurderes:  
- om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket  
- om delingen medfører en god driftsmessig løsning og  
- om delingen kan medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  
 
Tillatelse til deling av grunneiendom skal også behandles etter Pbl § 20-1. Plan- og 
bygningsloven § 20-1 m omfatter opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt 
jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring, jfr. matrikkellova, og det er nødvendig med samtykke i h.h.t. denne lov.  
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. Omsøkte teig er sjekket mot naturbase, og 
teigen er ikke i konflikt med viktige naturverdier, friluftsliv eller kulturminner. Plan- og 
utviklingssjefen kan derfor ikke se at tiltaket vil medføre negative konsekvenser for 
naturmangfoldloven. 
 
Dersom deling ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykket 
uten videre bort, jfr. jordloven § 12 åttende ledd.  
 
Vurderinger:  
Det skal tas hensyn til godkjente planer for området eiendommen ligger i, og om en fradeling tar 
hensyn til kulturlandskapet. Det er etter loven anledning til å knytte vilkår som er nødvendige av 
hensyn til lovens formål, til en fradeling. Kommuneplanens arealdel er vedtatt i Bindal 
kommunestyre den 11.02.2004, sak 6/04.  
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En fradelt tomt er fritt omsettelig enhet som kan representere en driftsulempe for resterende 
eiendom. Fradelte tomtearealer representerer verdier og kan disponeres uten innflytelse fra eier 
av landbrukseiendommen.  
Beliggenheten i omsøkte sak, på andre siden av veien som deler resten av eiendommen, tilsier at 
en fradeling i seg selv ikke vil påvirke den avkastningen som eiendommen kan gi i stor negativ 
retning. En kan heller ikke se at den representerer en betydelig driftsulempe for den resterende 
eiendommen, eller konflikter i forhold til eier av tomta.  
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. Det er verken registrert viktige 
naturtyper eller trua/sårbare arter. Plan- og utviklingssjefen kan ikke se at omdisponering av dette 
arealet som tilleggsareal vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til uforholdsmessig stor 
belastning på økosystemet.  
 
Det er viktig at fradelte tomter ikke får del i felles rettigheter i bruket.  
 
Allmenn ferdsel må ikke hindres i strandområdet.  
 
Konklusjon: 
Plan- og utviklingssjefen anbefaler ut fra ovenstående vurderinger at tiltaket godkjennes. 
  
Det er kommunen som har ansvaret for avgjørelsen i delingssaker i første instans med 
fylkesmannen som klageinstans. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Anders Kvaløy Olsen 
plan- og utviklingssjef  Fagkonsulent landbruk 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 



 BINDAL KOMMUNE 
Plan- og utviklingssektor 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  75 03 25 00 Bankkto.: 4651 07 01224  
Oldervikveien 5 Oldervikveien 5, 7980 Terråk  Org.nr.: 964 983 380 
7980 TERRÅK    
    
E-post: 
postmottak@bindal.kommune.no 
 

Internett:  
www.bindal.kommune.no  

  

Benny Eivind Storheil 
Nonshaugen 64 
8015  Bodø 
 
 

 

Delegert vedtak 
Bindal kommunestyre - nr. 86/21 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2021/380-2 1811/12/3 Bjørn Inge Lange 08.09.2021 

 

Tillatelse til utlegging av flytebrygger i Løvika - 1811/12/3 - Benny og Viola 
Storheil 

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3 om delegering, samt Bindal kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret, sak 4/21, meddeles følgende: 
 
Vedtak: 
Søknad om utlegging av flytebrygger i Løvika, gnr. 12, bnr. 3, innvilges, jfr. Plan- og 
bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-4. 
 
Godkjenningen er gitt på følgende betingelser: 

1. Utleggingen av flytebryggen må utføres i henhold til søknad og situasjonsplan, datert 
21.08.2021. 

2. Utleggingen skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
3. Flytebryggene må ha solid utførelse og fortøyes/forankres på en slik måte at avdrift 

unngås. Fortøyning og oppankring må utføres slik at dette ikke er til hinder/fare for annen 
trafikk. 

 
 
Saksopplysninger:  
Benny og Viola søker om å legge ut flytebrygger i Løvika gnr. 12, bnr. 3 i Bindal kommune. 
 
Området det søkes å legge ut flytebrygger i, er i reguleringsplanen for Storheil hyttefelt, planID: 
200302, regulert til privat småbåthavn. Utleggingen av flytebryggene er i henhold til ovennevnte 
reguleringsplan. 
 
Nord Trøndelag Havn har i brev av 06.09.2021 gitt tillatelse til utlegging av flytebrygge på gnr. 
12, bnr. 3 i Løvika, i henhold til Havne- og farvannsloven §§ 4 og 14. 
 
 

http://www.bindal.kommune.no/
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Klageadgang 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og 
innen 3 uker. 
 
Med hilsen 
 
Kjell Andersen  Bjørn Inge Lange 
plan- og utviklingssjef  avdelingsingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2021/391 - 2 

Saksbehandler:     Ole Ketil Haugvik 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
49/21 Bindal kommunestyre 22.09.2021 

 

Søknad om støtte til etablering av vannforsyning med nødvendig kvalitet ned 
til Brukstomta Næringspark AS 

 
Vedlegg: 
1 Søknad næringsfondet 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1.  Bindal kommune bevilger inntil kr. 380 000,- fra næringsfondet til Brukstomta 

Næringspark AS for etablering av ny vannforsyning til næringsparken, samt oppgradering 
av kommunens vannforsyning. 

 
2.  Beløpet dekkes av budsjettpost 147004 32552 «Tilskudd til andre næringsformål».  
 
3.  Før utbetaling kan skje må følgende betingelser være oppfylt: 

a. Mottaker av tilskuddet skal skrive under på «Erklæring av tilbakebetaling av tilskudd», 
slik at dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 
kommunen avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om innløsning kan 
ikke settes frem senere enn 5 år etter utbetaling. 

b. Dersom søkeren innen 5 år avvikler tiltaket, plikter søkeren selv å gi Bindal kommune 
skriftlig melding om dette. 

c. Mottaker legger fram dokumentasjon på utgifter i tråd med kostnadsoverslag. 
d. Det skal søkes på søknadspliktige tiltak i h.h.t. plan- og bygningsloven. 

 
4.  Tilsagnet står ved lag til og med 31.12.2022. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Brukstomta Næringspark AS har siden oppstarten arbeidet aktivt for å tilrettelegge for 
næringsaktivitet i Bindal. Brukstomta Næringspark leier ut lokaler til næringsaktører som per i 
dag sysselsetter ca.35 personer, og har bidratt til kommunen sitt omstillingsarbeid. 
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Næringsparken har i flere år arbeidet aktivt for å få til etablering av havbruksrelatert virksomhet 
på sitt område. En av de største utfordringene i denne prosessen har vært påvisning av PKD-
parasitt i dagens vanninntak i Stilleelva. For å kunne realisere et settefiskanlegg, eller annen 
havbruksbasert virksomhet med behov for ferskvann i produksjonen, må produksjonsvannet 
sikres mot PKD-parasitter. Ved å hente ut vann på trykksiden av Hellifossen kraftverk, vil denne 
betydelige utfordringen kunne elimineres. 
 
Helt siden etableringen av Hellifossen kraftverk har Brukstomta Næringspark hatt svært tett 
dialog med Clemens Kraft for å få på plass en sikker vannforsyning som skal legge grunnlaget 
for havbruksetablering på arealet ved næringsparken. Brukstomta Næringspark har allerede brukt 
store ressurser på for å få på plass en god vannforsyning, men en god del arbeid gjenstår.   
Parallelt med dette har det også vært tett dialog med Bindal kommune for å få et etterlengtet løft 
på drikkevannskvaliteten på Terråk. Dette fellesprosjektet for legging av vannledningen mellom 
Hellifossen kraftverk og renseanlegget til Terråk vannverk vil også fungere som ny 
drikkevannsforsyning, og vil gi synergier mellom både næringssatsing og nødvendig lovpålagt 
infrastruktur til befolkningen. 
 
Allerede utført arbeid; 

- Avgreningspunkt med tilkoblingskum ved Hellifossen kraftverk. Utført av Clemens kraft. 
- Legging av ca. 300 m PE250-rør i kraftverksgate (Kvernhusfossen), utført av Nærøysund 

entreprenør. Strekningen mellom inntak Kvernhusfossen kraftverk og renseanlegget til 
Terråk vannverk. 

Videre prosess; 
- Det må legges ca. 1600 m rør fra Hellifossen kraftverk, og ned til inntak Kvernhusfossen 

kraftverk (som er under utbygging). 
- Det må etableres et avgrenings-/knutepunkt ved renseanlegget til Terråk vannverk, som 

sikrer at det ikke kommer infisert vann inn i vannstrengen mellom Helifossen kraftverk 
og Brukstomta Næringspark. 

 

Økonomi 
Budsjetterte kostnader 
Avgreningspunkt ved Hellifossen Kraftverk 310 000 
Rør fra kraftverket og ned til inntak Kvernhusfossen kraftverk 680 000 
Betong-lodd for nedsenkning av vannledning i deler av elvestrekningen 250 000 
Rør i kraftgate Kvernhusfossen 115 000 
Tilkoblingsanordning renseanlegg Terråk vannverk 200 000 
Anleggsarbeid 850 000 
Prosjektstyring 100 000 
  

Totalt 2 505 000 
 
Finansiering: 
Andel drikkevannsforsyning(selvkost) 1 245 000 
Næringsfond Bindal kommune 380 000 
Egenkapital/innsats BN 880 000 
  

Totalt 2 505 000 
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Det har vært en lang prosess for å lykkes med etablering av blå næring på næringsparken sitt 
område, men tilrettelegging av kritisk infrastruktur er en nødvendig suksessfaktor som må på 
plass. Konsesjonssøknad for etablering av settefiskanlegg på brukstomta er i prosess, og det er 
avgjørende at dette anlegget vil ha tilgang på tilstrekkelig rent og friskt vann.  
 
Kart: 

 
 

Vurdering 
Brukstomta Næringspark AS har i flere år arbeidet aktivt for å få til etablering av 
havbruksrelatert virksomhet på sitt område. En av de største utfordringene i denne prosessen har 
vært tilstedeværelsen av parasitten PKD i dagens vanninntak i Stilleelva, og en ny vannforsyning 
slik det er skissert i søknaden vil bidra til å eliminere dette.  
Både settefiskanlegg og annen havbruksbasert virksomhet med behov for ferskvann er avhengige 
av at produksjonsvann uten fare for infisering av blant annet PKD-parasitter. 
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Et annet svært viktig element i dette prosjektet er samarbeidet Brukstomta Næringspark har med 
Bindal kommune for bedring av drikkevannskvaliteten for Terråk-området. Vannledningen 
mellom Hellifossen kraftverk og renseanlegget til Terråk Vannverk er et samarbeidsprosjekt som 
vil forbedre både drikkevannsforsyningen i området, og leveransen av friskt vann til 
næringsparken for bruk til blant annet nytt settefiskanlegg på brukstomta. 
 
Til dette prosjektet søker Brukstomta Næringspark AS om støtte på kr 380 000,- fra 
næringsfondet, noe som i henhold til søknaden potensielt vil kunne bidra til både realisering av 
12-15 nye arbeidsplasser på brukstomta og flere indirekte virkninger for eksisterende næringsliv. 
 
Tidsaspektet er viktig i forbindelse med dette samarbeidsprosjektet, og kommunedirektøren ser 
faren for at manglende finansiering nå vil kunne forsinke både ny drikkevannsforsyning og 
vannforsyning til næringstomta betydelig.  
 
Hovedformålet med bruk av fondet er å fremme etablering av ny virksomhet og videreutvikling 
av eksisterende bedrifter. Fondet kan også benyttes til kommunal tilrettelegging for næring. Dette 
tiltaket vurderes å være innenfor rammene. I henhold til kostnadsoverslaget ligger 
søknadsbeløpet innenfor statuttene for næringsfondet.  
 
Historisk 
Oversikt over mottakere av støttebeløp over kr 200 000 fra næringsfondet de senere årene: 
 

ÅR STØTTEMOTTAKER  BELØP 
2006 Terråk Båteierforening kr 300 000 
2009 Terråk Gjestegård - Reetablering kr 300 000 
2013 Svingen Dekk og Diesel kr 250 000 
2014 Hermod Pettersen - Båtbyggerverksted kr 200 000 
2015 Bindalslaft - Produksjonshall kr 400 000 
2015 Bindalsbruket - Oppstart Dørproduksjon kr 400 000 
2017 Kjella Fisk - Oppstart Kystfisker kr 250 000 
2019 Peacepainting Center AS kr 300 000 
2019 Kjella Samvirkelag SA – rehabilitering kai kr 400 000 
2020 Kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal kr 225 000 
2020 Bindal Pukk og Grus AS kr 450 000 

 
 
Etter en helhetsvurdering anbefaler kommunedirektøren at det gis et tilskudd på kr 380 000,- til 
denne søknaden. 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 















 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/514 - 4 

Saksbehandler:     Karl-Erik Solum 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
50/21 Bindal kommunestyre 22.09.2021 

 

Manøvreringsreglementet vedrørende minstevannføring i Åbjøravassdraget - 
Bindal kommune 2022. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Åbjøravassdraget er et sentralt landskapselement for hele Åbjøra/Åbygdadalføre og vassdraget 
har store allmenne interesser ut fra friluftslivs-, landskaps- og naturverdiperspektiver. Derfor ber 
Bindal kommune NVE om å se på manøvreringsreglementet i sin helhet, slik at nødvendige 
tiltak, som minstevassføring over hele året, settes inn og får de virkninger som er tilsiktet ved en 
slik revisjon av konsesjonsvilkårene. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til tidligere korrespondanse mellom partene Åbjøravassdragets elveierlag og Norges 
vassdrags- og energidirektorat i tiden 11.08 – 17.08.2017, samt epost - korrespondanse med Nord 
Trøndelag E-verk. 
I en konklusjon av denne korrespondansen mellom partene fastholder Elveeierlaget at det er et 
skrikende behov for at det blir innført helårs minstevannføring for vassdraget, og ber Bindal 
kommune om bistand til revidering av manøvreringsreglementet slik det framstår i dag. 
I følge NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), brev av 11.08.2017 er kravet om 
minstevannføring ikke fulgt i henhold til manøvreringsreglementet for Åbjøravassdraget fastsatt 
ved kgl-res. 7.11.2014. 
«minstevannføringen i Åelva skal i perioden 1.juli til 15.september, så langt det er mulig ikke 
underskride 7 m3/s – målt ved utløpet av Åbjøravatn». 
 
Observasjoner gjort den 8.august 2017 viser at det har vært brudd på manøvreringsreglementet 
denne sommeren, og er den laveste målte vannføringen sommeren 2017. 
 
I følge Sildre/NVE; ble det målt 5,78 m3/s vannføring i den ovennevnte dato. 
Sildre er pålagte målestasjoner i ulike vassdrag som måler vannføring, vannstand, 
vanntemperatur og lufttemperatur. 
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I følge NVE: 
 
«Det er en kjent sak at reguleringsanleggene for Kolsvik kraftverk ikke har vært bygget med 
tanke på å etterleve konkrete vannføringskrav. Derfor måtte konsesjonæren i etterkant av et nytt 
manøvreringsreglement igangsette planer som skulle sikre etterlevelse av kravet til  
 
minstevannføring. De fysiske arbeidene med å installere et arrangement for slipp av vann fra 
Øvre Kalvvatn startet i 2017 og er planlagt avsluttet i 2017. Først når dette arrangementet er 
installert vil konsesjonæren være i stand til å etterleve kravet om slipp av minstevannføring fullt 
ut. 
Fram til arrangementet er installert har konsesjonæren utarbeidet en prosedyre for slipp av vann 
for å etterleve kravet om minstevannføring. Den versjonen NVE er kjent med (datert 2.2.2017) 
sier at vann skal slippes fra 740 via Nilsinetjern til vassdraget. For å få dette til må personell 
manuelt åpne lukene på 740 og Nilsinetjern. Denne tungvinte og midlertidige løsningene er ikke 
unnskyldende for manglende etterlevelse. Når nytt arrangement er på plass, forventer NVE at 
kravet til vannføring ut fra Åbjørvatn blir etterlevd på en helt annen måte enn de tre siste årene».  
 
Åbjøra Elveeierlag påpeker i sine notater vedrørende ovennevnte problemstilling: 
 
Vi konstaterer at NTE nok en gang ikke har klart å forholde seg til pålegg om minstevannføring i 
Åelva. I dette tilfellet ble de reddet av en kraftig regnskur slik at perioden ble kortvarig. 
Vi er usikre på om dette skyldes dårlige interne rutiner hos NTE eller et særdeles avslappet 
forhold til myndighetenes pålegg, men vi mener det er uakseptabelt og nok en gang «håpe på det 
beste», fremfor å være i forkant av problemet. 
 
Vi mener det er et stort behov for å få på plass en helårs minstevannføring som er tilstrekkelig til 
å sikre de biologiske verdiene i vassdraget og vil be Bindal kommune om å starte med å kreve 
revidering av manøvreringsreglementet i vassdraget.  
 
I korrespondanse med NTE (Nord Trøndelag E-verk) gjelder saken underrapportering av 
fangstene i Åelva og manglende biologiske undersøkelser for å kartlegge omfang og 
konsekvenser av bunnfrysing av Åelva - vinters tid. 
 
I denne sammenheng uttaler elveeierlaget seg ut fra epost-korrespondanse med NTE v/Bjørn 
Høgås som påpeker dette med underrapportering av fangstene som har vedvart over flere år, og 
at det brukes store ressurser på å overvåke utviklingen av laks- og sjøørretbestandene i 
vassdraget, og det påpekes at dette undermineres av elveeierne og at dette er noe forvaltningen 
bør ta tak i. 
 
Elveeierlaget skriver: 
 
I Åbjøravassdraget er det gode rutiner for innrapportering av fangst, men i 2016 ble det 
observert fiskere som ikke fulgte gjeldende regler. Det ble derfor umiddelbart tatt grep gjennom 
økt oppsyn. I den resterende del av sesongen av 2016 sesongen og med videreføring til 2017, har 
elveeierlaget hatt oppsynsmann som bortimot har «bodd i elven», slik at vi igjen føler oss trygge 
på at fiskereglene blir fulgt. 
 
Det viktigste vi leser ut av de senere års rapporter er manglende etablering av en bærekraftig 
stamme i Åbjøra. På tross av at det i praksis ikke blir beskattet anadrom fisk oppstrøms 
Brattfossen, og det virker som om utløpsterskelen til Åbjørvatnet fungerer ved en del 
vannføringer, er det selv etter 10 år kun et fåtall fisk som gyter i den 7 km lange Åbjøra. Høsten 
2017 ble det gjennomført enkle sparkeprøver av Åbjøra som viste at bunndyrfaunaen i stor grad  
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var konsentrert til de stedene det er dyprenne i elven. Med andre ord er det store områder som 
bunnfryser hvert år. Vi tror situasjonen er tilsvarende for Åelva. 
 
Ut i fra problemet med bunnfrysing, ser Elveeierlaget et skrikende behov for at det blir innført 
helårs minstevannføring: Elveeierlaget ønsker derfor å starte en prosess med kommunen for å be 
om revidering av manøvreringsreglementet. I den anledning mener vi det er fornuftig om  
 
regulanten blir pålagt biologiske undersøkelser for å kartlegge omfang og konsekvenser av 
bunnfrysing, med påfølgende massedød av egg, yngel og bunndyrfauna. 
 
Tiltak for utnyttelse av vannkraften i norske vassdrag er normalt underlagt konsesjonsplikt etter 
vassdragslovgivningen, og før tiltakene kan igangsettes, må staten godkjenne planene. 
Konsesjonsmyndighet i denne sammenheng er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). 
 
Åbjørvassdraget ligger nord/øst for tettstedet Terråk i Bindal kommune. Vassdraget munner ut i 
Tosenfjorden. Nedbørsfeltet er på 526 km2, men 133 km2 av dette er overført til Kolsvik 
kraftverk inne i Tosenfjorden. Størstedelen av overføringen i henhold til konsesjon fra 1976 med 
oppstart i 1980, i tillegg ble det overført to mindre bekker til Kolsvik kraftverk i år 2000. 
 
Da konsesjonene til utbygging av Kolsvik kraftverk ble gitt i 1976 og 2000 ble det ikke satt 
vilkår om minstevannføring. Fra 2002 har sykdommen PKD (profilerativ kidney disease) 
medført betydelig dødelighet av laks- og ørretyngel i vassdraget, og spesielt i perioder med lav 
vannføring og høye temperaturer. 
Problemet med sykdommen PKD har inntruffet i Åelva, som er den nedre delen av 
Åbjøravassdraget, mellom Åbjørvatnet og fjorden. 
 
Anleggseier er pålagt slipp av minstevannføring for å tilfredsstille krav til vannføring på 7 m3/s 
ved utløpet av Åbjøravatnet i perioden 1.juli til 15.september med igangsetting fra 1.juli 2018. 
Arbeid med å tilrettelegge for dette pågår fortsatt og skal etter planen være ferdigstilt innen 2018. 
 
Krav om revisjon av vilkår - Åbjøravassdraget 
 
Konsesjoner 
Åbjøravassdraget er regulert ved to anledninger ved at vann er overført til Kolsvik kraftverk 
(kgl.res. 4.6.1976 og 15.12.2000).  
 
Nyresykdom og minstevannføring 
I 2002 ble NVE varslet om omfattende dødelighet av lakse- og sjøørretunger i Åbjrøravassdraget. 
Det ble funnet at dødeligheten skyldes nyresykdommen PKD (profilerativ kidney disease). 
Dødeligheten inntreffer i perioder med lav vannføring og høy vanntemperatur. Det er funnet en 
sammenheng mellom sykdomsutbrudd og reguleringen i vassdraget (NVEs innstilling til Olje- og 
energidepartementet 21.9.2012). NVE tok post 4 i manøvreringsreglementet fra 2000 opp til ny 
behandling , Olje- og energidepartementet fulgte opp og ved Kongelig resolusjon 7.11.2014 ble 
følgende minstevannføring pålagt: «Vannføringen i Åelva skal i perioden 1. juli til 15. september, 
så langt som mulig, ikke underskride 7 m3/s målt ved utløp av .Åbjørvatn.» 
 
Regulanten brukte mye tid på å legge til rette for at vannslippet kunne skje. Etter planen skulle 
tiltakene være ferdigstilt innen 2018.  
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Revisjonsadgang og hjemmel 
I tråd med vassdragsreguleringsloven § 8 kan konsesjonene gitt etter loven revideres etter 
19.6.2022. Den gjeldende konsesjonen for reguleringen av Åbjøravassdraget er gitt i medhold av 
denne loven.  
 
Hovedmålet med en revisjon er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Dette skal 
veies mot formålet med konsesjonen som er kraftproduksjon. «Revisjonen gir mulighet til å sette 
nye vilkår for å rette opp i skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge 
av reguleringen», jf. OEDs Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer s. 10. Som hovedregel er det kommunen som kan fremme ett krav på 
vegne av allmennheten, men også frilufts- og naturvernorganisasjoner kan fremme krav om 
revisjon.  
 
Nasjonale og regionale prioriteringer av en revisjon i Åbjøravassdraget 
NVE og Miljødirektoratet gjorde i 2013 en gjennomgang av alle konsesjonene i Norge som kan 
revideres innen 2022. Åbjøravassdraget ble gitt den høyeste prioriteten av fagdirektoratene. En 
minstevannføring ble trukket fram som det viktigste tiltaket. Denne mener de vil bedre 
forholdene for laks og sjøørret i vassdraget, redusere fare for sykdomsutbrudd, men «vil også 
være positiv i forhold til ivaretakelse av viktige naturmangfoldverdier, herunder et viktig 
ferskvannsdelta, samt ål og elvemusling».  
 
I den gjeldende regionale vannforvaltningsplanen (2016-2021) for Nordland og Jan Mayen er 
Åbjøra og Åelva høyt prioritert og har «miljømål som kan medføre krafttap». Også i 
høringsutkastet til den nye vannforvaltningsplanen (2022-2027) er Åbjøravassdraget gitt den 
høyeste regionale prioritering med miljømål som kan medføre krafttap.   
 
Kunnskapsstatus 
NINA Rapport nr. 233 fra 2007 slår fast hvilke negative effekter reguleringen har medført for 
Åbjøravassdraget: Reguleringene i 1980 og 2002 har gitt redusert vannføring sommer som vinter, 
men også gjort at vanntemperaturen er høyere i elva om sommeren. Forskerne mener at den 
reduserte vintervannføringen er den miljøfaktoren som sterkest påvirker produksjonen av laks og 
sjøørret i elva:  

- I Åelva mener de den lave vintervannføringen gjør at elva produserer 35 % mindre 
laksesmolt og i Åbjøra mener de reduksjonen er på 40 %.  

- Sjøørretten påvirkes også, men i noe mindre grad, siden den bruker sidevassdagene mer 
enn laksen.  

 
Om nyresykdommen skriver de at det er reguleringen som har lagt til rette for miljøforhold som 
gjør at sykdommen bryter ut. Det er høy vanntemperatur om sommeren, som sammen med lav 
vannføring, gjør at sykdommen brer om seg og blir dødelig. Utbruddene i Åelva, som i perioden 
2002-2006, vil kunne redusere smoltproduksjonen i vassdraget med mellom 50 og 75 % (NINA-
rapport 233).  
 
Påleggsundersøkelser 
I perioden 2016 til 2020 har Miljødirektoratet pålagt regulanten å gjennomføre undersøkelser 
knyttet til forekomst av PKD, vanntemperatur og ungfiskundersøkelser.  
 
I årsrapporten for 2019 ble det påvist PKD i 63 % av den innsamlede fisken (laks og sjøørret) og 
temperaturmålingene viser at temperaturen i Åelva både i 2018 og 2019 var over 15°C i en 
lengre og sammenhengende periode. Utbrudd av PKD skjer når vanntemperaturen er over 15°C.  
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/2012-0606_retningslinjer_for_revisjon_25mai_siste.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/2012-0606_retningslinjer_for_revisjon_25mai_siste.pdf
https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/233.pdf
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Ungfiskundersøkelsene viste at det generelt er lav tetthet av årsyngel i Åelva. For eldre 
lakseunger er registreringene i 2019 de laveste siden 2010 og ligger også godt under 
gjennomsnittet for en lengre tidsperiode (se figuren under).  

 
Figuren er hentet fra Swecos årsrapport for temperatur- og ungfiskundersøkelse i Åbjøravassdraget 2019 (Swecos 
dokumentnr. 10200829-002; figur 8) og den viser tettheten av lakseunger eldre enn årsyngel for årene 1973-2019 for 11 
elfiskestasjoner i Åelva. Tetthetene i 2019 var de laveste siden 2010.  
 
Ung fisk av laks og sjøørret er avhengig av godt med skjul for å bli store. Og produksjonen i elva 
avhenger igjen av hvor mye skjultilgang de små fiskene har. I regulerte vassdrag mister man ofte 
de store «rensende» flommene, slik at sand og grus blir liggende og tette igjen hulrommene 
mellom større steiner. Og dermed reduseres elvas totale produksjon av laks og sjøørret. Sweco 
har gjennomført skjulmålinger i Åelva, og de konkluderer med at de fleste plassene hvor de har 
gjort målinger, så antar de at skjulmulighetene ikke er begrensende for produksjonen av laks og 
sjøørret.  
 
Kunnskapshull 
 
Utfordringer med bunnfrysning: 
Vinteren 2020-2021 var kald og det var lite nedbør. Resultatet var at flere regulerte vassdrag – 
uten krav til minstevannføring – i Midt- og Nord-Norge frøs til, slik Åbjøravassdraget også 
gjorde. Resultatet vil fort være at store deler av 2020-produksjonen av årsyngel og eldre unger av 
både laks og sjøørret fra flere år tilbake vil være tapt. Det er ikke et ukjent fenomen at dette skjer 
i Åbjøravassdraget. Utfordringene med innfrysning har Elveeierlaget påpekt i flere år, f.eks. sist i 
2017. Da ble det gjort enkle undersøkelser av insekt- og bunndyrfaunaen i Åbjøra. Den viste at 
bunndyrene kun var å finne i elvas dyprenne, og man mistenker at store områder av elvebunnen 
bunnfryser hvert år.  
 
Skjulmålinger i Åbjøra: 
Den lave vannføringen i Åbjøra skaper utfordringer med massetransport i elva. Finstoff som sand 
og grus legger seg mellom steiner og tetter viktige skjuleområder for ung fisk. Det er ikke gjort 
skjulmålinger i Åbjøra. Dette bør gjennomføres i forbindelse med revisjonen. Dersom det viser 
seg at det er mye finstoff og fravær av gytegrus og stein, må det lages en tiltaksplan for å få elva 
mer tilbake til en naturtilstand, og legge bedre til rette for naturlig produksjon av laks og sjøørret.  
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Miljødesign: 
All kraftproduksjon påvirker naturen, men spørsmålet er hvordan og hvor mye. Gjennom de siste 
årene har biologer, hydrologer og ingeniører jobbet sammen med å finne krysningspunktet 
mellom biologi, teknologi og samfunnshensyn som kraftproduksjon. Metoden kalles miljødesign, 
som kort og godt går ut på å utrede, utvikle og gjennomføre tiltak som skal gjøre at laks og andre 
dyr i elven får det bedre, samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig. Slike vinn-
vinn-løsninger begynner man å høste gode erfaringer av i fra de tidlige prosjektene (som for 
eksempel i Mandalselva i Agder).  
 
Økt nedbørsmengde 
NVE publiserte i 2019 en rapport om økt nedbør som følge av klimaendringer. Rapporten slår 
fast at i de siste tiårene har vannkraftverkene i hele Norge fått mer tilsig som følge av en økning i 
nedbør. Dette har ført til mer vannkraftproduksjon. Økningen i tilsig har vært størst om vinteren, 
samtidig har snøsmelteflommen blitt litt mindre. Fremover vil et varmere og våtere klima føre til 
at tilsiget fortsetter å øke. Mesteparten av økningen i tilsig kan utnyttes til vannkraftproduksjon. 
Tilsiget har økt raskere de siste tiårene enn klimaframskrivningene. For Helgeland viser 
rapporten at energitilsiget har økt med 10 % fra perioden 1961-1990 til 1989-2018. Det er 
forventet en ytterligere økning på 9 % fram mot 2071-2100 (figur 7 og 11 i rapporten).  
 

Vurdering 
 
Åelva og Åbjøravassdraget har stor lokal betydning/verdi for Bindal kommune. Dette har også 
store allmenne interesser ut fra friluftslivs-, landskaps- og naturverdiperspektiver. Det er derfor 
svært viktig at de overordnede myndigheter som Olje- og energidepartementet, samt Norges 
vassdrags- og energidirektorat ser og vurderer helheten i den betydningen disse vassdragene har, 
og at de tiltak som settes inn får de virkninger som er tilsiktet. 
 
Bindal en kraftkommune og mottaker av konsesjonskraft 
 
Bindal kommune er en kraftkommune og mottar konsesjonskraft fra denne utbyggingen. 
I enhver konsesjon for erverv av fallrettigheter eller regulering av vassdrag blir konsesjonæren 
pålagt å betale berørte kommuner konsesjonsavgift. Denne avgiften er dels ment å gi 
kommunene en andel av verdiene som blir skapt ved utbyggingen og/eller reguleringen, og dels 
ment som en kompensasjon for skader og ulemper av allmenn karakter som ikke blir erstattet på 
annen måte. Konsesjonsavgiftene kan sammenlignes med miljøavgifter på andre 
samfunnsområder.  
Mens miljøulempene ved andre energikilder er av global karakter, som f.eksempel CO2 – 
utslipp, er miljøulempene ved vannkraftutbygging av lokal karakter. Ulempenes lokale karakter 
vises i konsesjonsavgiftens lokale adressat – den berørte kommunen. 
 
Helt siden de første konsesjonslover fra begynnelsen av 1900-tallet, har kraftforetakene blitt 
pålagt å avgi en andel av kraftproduksjonen til de kommunene som blir berørt av 
kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. 
Stortingets opprinnelige formål var å sørge for at de distrikter som avsto sine naturressurser til 
byer og sentrale strøk for elektrifisering og næringsvirksomhet der, også skulle tilgodeses med 
samme velstandsutvikling. I dag virker ordningen som en rettighet til en andel av den 
verdiskapningen som skjer ved bruk av naturressursene i de enkelte distriktene. 
 
 
 
 

https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/temahefte/052.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_50.pdf
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Reglene om rett til konsesjonskraft følger vassdragsreguleringsloven § 12 post 15 og 
industrikonsesjonsloven § 2 post 12. Ved utbygging av ny vannkraft i dag, som regelmessig 
følger bestemmelsene i vannressursloven, kan det ikke settes vilkår om konsesjonskraft. 
 
Konsesjonskraftordningen kan karakteriseres som vertskommunens medeiendomsrett til en del 
av kraftproduksjonen, som vederlag for den naturkapitalen som er stilt til disposisjon for 
vannkraftproduksjon. 
Ordningen innebærer at konsesjonæren må avgi inntil 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen 
til vertskommunen til selvkost. Kommunens rett til konsesjonskraft er videre begrenset til 
forbruket av alminnelig elektrisitetsforsyning innenfor kommunens grenser til enhver tid. 
Dersom dette forbruket er lavere enn 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen, tilfaller den 
overskytende kraftmengde – dvs. differansen mellom mengden av kommunens forbruk og 10 % - 
vedkommende fylkeskommune. Konsesjonskraftordningen utgjør om lag 6 -7 % av den samlede 
kraftproduksjonen i Norge. 
 
Konsesjonslovgivningen gir vassdragsmyndighetene anledning til å pålegge den enkelte 
konsesjonær å avsette midler til næringsfond til de berørte kommuner i saker om ny 
kraftutbygging eller i saker om fornyelse av utløpte konsesjoner, jfr. vassdragsreguleringsloven § 
12 nr.17. Formålet med næringsfondene er først og fremst å kunne gi støtte til lokal 
næringsutvikling, og særlig i de tilfeller hvor vassdragsutbyggingen har gitt vanskeligere 
forutsetninger for slik næringsutvikling. Næringsfond utbetales vanligvis som et engangsbeløp 
samtidig som konsesjonen blir tildelt, og inngår i såkalte kraftfond sammen med 
konsesjonsavgifter. Tildeling av midler fra fondet er, som nevnt ovenfor, underlagt 
standardvedtekter gitt av kommunal- og regionaldepartementet, i dag 
moderniseringsdepartementet. Kommunene råder over den årlige avkastningen av 
fondskapitalen. 
 
I en eventuell revisjonssak der Bindal kommune i samarbeid med rettighetshaverne i 
Åbjøravassdraget skal fremme et krav om minstevassføring for Åelva gjennom hele året, er det 
viktig å se hele vassdraget under ett. Disse elementene skal være forankret i de lover – og 
forskrifter som finnes i forbindelse med forvaltning av regulerte vassdrag. 
En revisjon av manøvreringsreglementet har også økonomiske, miljømessige og allmenne 
konsekvenser for hele kommunen, slik at alle disse parametrene må vurderes. 
 

 Økonomiske konsekvenser: 
 Miljømessige konsekvenser: 
 Konsekvenser for rettighetshavere og friluftsinteresserte/allmennheten: 

 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Bindal kommunes konsesjonskraftrettighet er på 41,5 Gwh. Den alminnelige forsyningen i 
Bindal beregnes til å kunne bli ca. 29 Gwh i 2022. Forbruket varierer år for år, men viser en 
stigende tendens. Inntekter av differansen mellom konsesjonskraftrettigheten og den alminnelige 
forsyningen går til Nordland fylkeskommune. Det er avtale mellom Nordland fylkeskommune og 
Bindal kommune fram til 2033 som sier at av omtalte differanse beholder kommunen 50 % av 
inntektene. 
 
Dersom nye konsesjonsvilkår (manøvreringsreglementet) medfører redusert utbytte kan dette gi 
negative økonomiske konsekvenser. I en eventuell revisjonssak foretas en samlet vurdering av de 
fordeler og ulemper som de nye eller endrede konsesjonsvilkårene gir, herunder graden av 
forventet miljøforbedring, hensynet til forsyningssikkerheten, kostnadene av nye tiltak for 
konsesjonæren osv. 
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Inntekter konsesjonskraft Bindal kommune 

 

Årstall Totalt Derav 
Nordl.fylkeskommune 

2017 3 327 000 1 037 000 
2018 5 547 000    950 000 
2019 7 844 000 1 810 000 
2020 2 830 000 1 423 000 
 

 

Det man ber om / krever i en revisjon er å få et økt kunnskapsnivå rundt dette med 
kraftproduksjon kontra miljø/verdiskapning – samfunnsmessige ringvirkninger. Så er det 
regulanten som må utarbeide dette kunnskapsnivået i sitt revisjonsdokument. Når det kommer på 
høring, så vet man mer om hvilke alternativer som finnes og hvilke påvirkninger det vil ha på 
kraftproduksjonen. 

Da kan kommunen, og andre komme med innspill på høringen og hvilke alternativer og kost-
nytte-vurderinger de mener er rett. 

Det er først da man får et reelt kunnskapsnivå til å vurdere kostnadene på. 

I rapporten fra Miljødirektoratet og NVE - 2013, hvor de går gjennom revisjonen som kan tas 
opp innen 2022, ligger de foreslåtte miljøtiltakene på eller under 4 % av totalproduksjonen. 

Å skape bedre vilkår for laks og sjøørret vil skape ringvirkninger knyttet til friluftsliv mv, som 
skal generere inntekter til lokalsamfunnet. 

Det finnes en rekke rapporter på dette: 

- Overvåkning av laks, sjøørret 2015 – 2019 i Åbjøra og Urvollvassdraget 

- Vurderinger av lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefiske i Surna ved innføring av 
nytt manøvreringsreglement i Vindøla – Folla, vilkårsrevisjon 2019. 

Kommunene Rindal og Surnadal (Surnavassdraget) fikk NINA til å gjøre en vurdering av hva de 
økte lokale ringvirkningene av en bedret lakse- og sjøørretbestand ville være. Kort oppsummert 
derfra så kompenserer (lokale ringvirkninger) mye av kostnadene miljøtiltakene der ble 
tilgodesett med. 

Et sannsynlig krafttap i Surna som følge av de nye vilkårene vil komme på rundt 4 %. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Dette vil kunne få svært positive konsekvenser da nye konsesjonsvilkår kan gi bedret 
fiskeproduksjon, bedrede miljøforhold mm. 
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Konsekvenser for rettighetshavere og friluftsinteresserte/allmennheten: 
 
Generelt at bedrede miljøforhold, økt fiskeproduksjon og bedre tilretteleggingstiltak vil gi 
allmennheten, rettighetshavere, friluftsinteresserte større og bedre opplevelser for hele 
vassdraget, noe som vil være viktig for Bindal kommune med en framtidsrettet næringsutvikling 
og en kommune som fremstår synlig og miljømessig i det grønne skiftet. 
 
Sluttrapporten vedrørende påleggsundersøkelser 2016 – 2020 for Åbjøravassdraget er ennå ikke 
ferdigstilt. En oppsummering fra denne er ønskelig, samt ungfiskeundersøkelser fra 2016 som 
allerede foreligger. 
 
Revisjon 
 
Kommunedirektøren foreslår at Bindal kommune ber om at NVE tar konsesjonen for «Erverv og 
regulering av Åbjøravassdraget m.v.» gitt ved kgl.res. 4.6.1976 til revisjon i medhold av 
vassdragsreguleringsloven.  
 
Målet med revisjonen må være at hele Åbjøravassdraget får en minstevannføring og når de 
miljømålene som er satt for vassdragene i Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Nordland og Jan Mayen. Kommunen ber om at det gjøres undersøkelser i vassdraget med 
miljødesignmetodikk for å tette kunnskapshull. Dermed oppnår man igjennom 
revisjonsprosessen, å få et godt kunnskapsgrunnlag for å finne vinn-vinn-løsninger som vil sikre 
en god og bærekraftig lakse- og sjøørretbestand i vassdraget, samtidig som man ivaretar 
kraftproduksjonen.  
 
På dette kunnskapsgrunnlaget kan man finne hva som er rett minstevannføring året igjennom, og 
som vil legge til rette for god produksjon og overlevelse av laks og sjøørret i Åbjøravassdraget. 
Vannføringen, og eventuelle fysiske tiltak og ordninger for vannslipp, må også redusere risikoen 
for utbrudd av sykdommen PKD. Kunnskapsgrunnlaget vil også vise om det må gjøres fysiske 
tiltak i vassdraget som bidrar til å sikre en god produksjon av laks og sjøørret. 
Revisjonsprosessen bør også ende opp med en plan for gjennomføring av nødvendige tiltak.  
 
Åbjøravassdraget er et sentralt landskapselement for hele Åbjøra/Åbygdadalføret og vassdraget 
har store allmenne interesser ut fra friluftslivs-, landskaps- og naturverdiperspektiver. Derfor 
anbefaler kommunedirektøren kommunestyret om å be NVE om å se på 
manøvreringsreglementet i sin helhet, slik at nødvendige tiltak, som minstevassføring over hele 
året, settes inn og får de virkninger som er tilsiktet ved en slik revisjon av konsesjonsvilkårene. 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 28.06.2021 
 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Arkiv: M12 

Arkivsaksnr: 2020/292 - 24 

Saksbehandler:     Eskil Skarstad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
51/21 Bindal kommunestyre 22.09.2021 

 

Søknad om tilskudd i forbindelse med tilknytning til kommunalt vannverk 
1811/12/19, 24, 25 og 26 - Lian 

 
Vedlegg: 
1 Kostnadsoversikt for Lian vannledning 2021 
2 Lian kart 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Bindal kommune gir ikke tilskudd til å dekke utgifter i forbindelse med å legge vannledning til 
eiendommene 1811/12/19, 24, 25 og 26, da anleggskostnadene ikke anses å være 
uforholdsmessig store, samt at søknaden gjelder fritidseiendommer. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Øystein Tveråmo har i brev av 18.05.21 fremmet slik søknad: 
 
« Søknad om støtte for å dekke utgifter til å bygge vannledning fra kommunal vannledning / kum 
i Lian. Se kart.   
 
Gjelder for:  
Holmsveien 1197. 12/19,  
Holmsveien 1204. 12/24.  
Holmsveien 1206. 12/25.  
Holmsveien 1208. 12/26.  
 
Kalkulerte annlegskostnader er på kr. 226.800,- og dette synes eierne av eiendommene er for 
dyrt.  
 
Blir dette realisert vil alle 4 eiendommene koble seg på.  
 
Vedlegg av kostnadsoverslag og kart.  
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Mvh. For oppsitterene.  
V/ Øystein Tveråmo» 
 
Bindal kommunes vannledning og tilkoblingspunkt ligger ca. 300 meter vest for de fire 
fritidsboligene. 

Vurdering 
Bindal kommunestyre vedtok i sak 13/21: 
«Hvis de samlede anleggskostnadene for den enkelte eiendom overskrider tre ganger det  
kommunale engangsgebyret for tilknytning, skal det normalt ikke kreves tilkobling. Det gjelder 
både vann- og avløpsledninger. Maksimal avstand for krav om tilknytning settes samtidig til 500 
meter mellom bygning og tilknytningspunkt på hovedledningen. Søknad om refusjon av 
tilknytningsavgift inkludert dokumentasjon på utgifter skal sendes kommunen senest 6 måneder 
etter tilkoblingsdato.» 
 
Aktuelle bygg for tilknytning på 1811/12/19, 25 og 26, er tre bygg under 75 m² og ett over. Det 
vil gi et samlet tilknytningsgebyr på: 
 
Areal Antall Sats Totalt 
0-75 m² 3 Kr. 9.587,50 Kr. 28.762,50 
76-150 m² 1 Kr. 11.987,50 Kr. 11.987,50 
   Kr. 40.750,- 

 
I henhold til kommunestyrevedtak gir «tregangen»: kr. 40.750,- x 3 = kr. 122.250,-. 
Dersom de fire eiendommene deler på anleggskostnadene med tilknytning, vil det gi den enkelte 
eiendom en anleggskostnad på: kr. 226.800,-/4 = kr. 56.700,-. 
Det vil si at eiendommene bør slippe å betale tilknytningsgebyr, forutsatt at de dekker utgiftene 
med tilknytningen selv. 
 
I kommunestyresak 73/13 bevilget Bindal kommune hyttefeltet Langstranda panorama et 
anleggsbidrag på inntil 50% av anleggskostnadene begrenset oppad til kr. 200.000,-.  
Full utbygging av feltet er beregnet til 24 hytter og 4 rorbuer. Hytter som bygges i Langstranda 
panorama betaler ordinær tilknytningsavgift til Bindal kommune. 
Dette ble sett på som en næringssak, og tilskuddet ble belastet næringsfondet. 
I vurderingene ble det argumentert med at det var dårlig økonomi for kommunen å stå for 
utbyggingen, og at det er viktig med næringsutvikling i kommunen med tanke på at nye 
hytter/fritidsboliger vil gi ringvirkninger for næringslivet. 
 
Det som kan være vanskelig å vurdere i forhold til lovteksten i plan- og bygningsloven, er hva  
som menes med ”nærliggende areal” og ”uforholdsmessig kostnad”.  
Begrepet ”nærliggende areal” er ikke nærmere omtalt i lovens forarbeider. I brev av 28.06.94 til  
fylkesmannen i Hedmark uttaler departementet at man ikke har funnet det riktig å gi en eksakt  
definisjon på avstanden mellom bygningen og avløpsledningen, ”men vil påpeke at en avstand  
på 300 til 600 meter…., ikke vil være urimelig”. Departementet har i 1998 uttalt at det må  
foretas en konkret vurdering, der også kostnaden for tilknytning må inngå. ”Departementet antar  
likevel at en avstand på mer enn 500 m fra bebyggelsen til den offentlige ledningen vanligvis vil  
ligge utenfor det som etter loven kan anses som ”nærliggende areal”.  
Heller ikke begrepet ”uforholdsmessig kostnad” er nærmere konkretisert i lovens forarbeider.  
Disse uttalelsene viser at begrepene ”nærliggende areal” og ”uforholdsmessig kostnad” kan  
tolkes forholdsvis romslig. 
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Kommunal- og regionaldepartementet sier i brev av 10.05.2012 til fylkesmannen i Hedmark: 
«For at kostnadene skal være uforholdsmessige er det ikke tilstrekkelig at de er noe høyere enn 
normalkostnaden. I følge Pedersen, Sandvik m.fl. må kostnadene ”ligge ikke uvesentlig over de 
høyeste sjikt i kommunen”. Hvor mye kostnaden kan overstige det normale for området er ikke 
en fastsatt størrelse. Det foreligger så vidt departementet kjenner til ikke departements- eller 
rettspraksis på området. I en avgjørelse i klagesak fra fylkesmannen i Hedmark fra april 2007 ble 
krav om tilknytning stadfestet, forutsatt at kostnaden for den enkelte eiendom ikke oversteg tre 
ganger normalkostnaden ved tilkobling, i det tilfellet ca. kr 200 000. Departementet bemerker på 
generelt grunnlag at både en kostnad tilsvarende tre ganger normalkostnad og en kostnad på kr. 
200 000 kan ligge innenfor rammene av andre ledd i §§ 27-1 og 27-2.» 
 
Det bemerkes at brevet fra kommunal- og regionaldepartementet gjelder krav om tilknytning i 
henhold til plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, mens det i denne saken gjelder ønske om 
tilknytning. Det er en vesentlig forskjell. 
 
Vurderingene over hva som anses å være normalutgift for anleggskostnader synes å være langt 
høyere enn de som er gjeldende i denne søknaden. Denne søknaden gjelder fritidseiendommer, 
og eventuell støtte til denne type eiendommer bør vurderes strengere enn man gjør når det dreier 
seg om boliger. Kommunedirektøren vurderer derfor at det ikke gis tilskudd til anleggskostnader 
i forbindelse med tilknytning. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 



Øystein Tveråmo Tlf: 48136182

Lian private vannledning.

Prosj. Pris pr. Enhet Antall kr

Rydding for vannledning/trasse. Rs: 1 5000
Vannledning 50mm 35 300 10500
Vannledning 40mm 25 250 6250
Isolering av 50mm vannledning 55 100 5500
Isolering av 40mm vannledning 50 70 3500
Rørdeler for 40 og 50mm + stoppkraner. Rs: 1 16000
Ekstra isolering med isolasjons plater Rs: 1 5000
Vare-rør gjennom riksvei 17 Rs: 1 5000
Ekstra graving pressing under riksvei 17 15000
Gravearbeid ca 520 lm med grøft. 190 520 98800
Fyllmasse ca. 150 M3 til overdekning / div 125 150 18750
Transport av maskiner. Rs: 2500
Legging av rør og div. Tilkoblinger. Timer 400 75 30000

Div. Søknader Rs: 1 5000

Pris på gravearbeid er fra. Arne Ivar Valan 
Pris er kalkulert frem til tomtegrense

Tar forbehold om det må sprenges.

Pris er kalkulert inkl. 25% moms 226800,0



Tlf: 

TIMELISTE          

Navn:

Dato Prosj. km. Prosj.  Timepris
Knut Reppen

11. mai 6 300 1800
12. mai 6 300 1800
13. mai 0 300 0
14. mai 3 300 900
15. mai 6 300 1800
16. mai
17. mai
18. mai 300 0
19. mai 300 0
20. mai 300 0
21. mai 300 0
22. mai
23. mai
24. mai
25. mai 300 0
26. mai 300 0
27. mai 300 0
28. mai 300 0

21,0 0,0 6300,0

Ikke bruk dette feltet

Timelista leveres inn senest:



Arkiv: 15-09-2001

Anmerkning

Nye ytterporter til forgangen.
Yttervegg til forgangen.

Fridag

Dato: 07.05.2020          Sign.  

Kjøring attestert/anvist

Dato:               Sign.



Målestokk 1:2500   
13.10.2020
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Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2021/369 - 2 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
52/21 Bindal kommunestyre 22.09.2021 

 

Søknad om tilskudd til gårdskjøp/eierskifte – Veronica Myhre 

 
Vedlegg: 
1 Søknad næringsfond - Veronica Myhre 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Bindal kommune avslår søknaden fra Veronica Myhre om støtte til kjøp av eiendommene 
Steinbekklia og Skauvika. Avslaget begrunnes med at næringsfondets midler ikke kan benyttes 
ved eierskifte/eiendomsoverdragelser. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Veronica Myhre søker Bindal kommunes næringsfond om et tilskudd på kr. 400 000 som en 
delfinansiering av kostnaden ved overtakelse av eiendommene Steinbekklia Gård og Skauvika 
Gård. Søker ønsker å skape seg sin egen arbeidsplass som bonde med beitedyr, parallelt med 
utleie av boenheter i kombinasjon med fiske.  
 
Begge gårdsbrukene har behov for omfattende renovering og oppgradering, både med hensyn til 
gårdsdriften og fremtidig turistutleie. 
 
Økonomi: 
 
KOSTNADSOVERSLAG  
Kjøp Steibekklia Gård Kr. 800 000 
Kjøp Skauvika Gård Kr. 680 000 
Sum kostnadsoverslag Kr 1 480 000 
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FINANSIERING  
Egne midler/egeninnsats Kr 680 000 
Lån Sparebank 1 Midt Norge Kr 800 000 
Sum finansiering Kr. 1 480 000 
 
 

Vurdering 
Kommunedirektøren vurderer det som positivt at unge bønder ønsker å ta over gårdsbruk i 
kommunen, og ser også positivt på at det satses innenfor reiselivsnæringen. Det kommunale 
næringsfondet åpner imidlertid ikke for å finansiere eiendomsoverdragelser, og det vil derfor 
ikke være mulig å støtte søknaden slik den foreligger;  
 
§ 2. Formål. Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes 
til kommunal tilrettelegging for næring. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter 
for kvinner og ungdom skal prioriteres. Investeringsstøtte skal bidra til en viss 
sysselsettingseffekt. Det gis ikke støtte til erstatning av eksisterende driftsmidler. Det gis heller 
ikke støtte til eierskifte (det vil si kjøp av bedrift/næringseiendom).  
 
 
Søknader om støtte til eierskifte faller utenfor næringsfondets formål i vedtektene, og 
kommunedirektøren innstiller derfor på avslag på søknaden. 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
53/21 Bindal kommunestyre 22.09.2021 

 

Søknad om støtte til etablering av Juvika hunde- og kattehotell og Juvika 
dyrebutikk - Dyrisk landskap AS v/ Heidi Dybvik og Lasse Kolberg. 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om støtte - Bindal kommune 
2 Tilbud gulv - Rørvik fargehandel 
3 Tilbud tak - Coop bygg 
4 Tilbud kundetoalett - Byggern 
5 Prisanslag Nettside og grafisk - Dog house 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1.  Bindal kommune bevilger inntil kr. 75 000,- fra næringsfondet til Dyrisk landskap AS v/ 

Heidi Dybvik og Lasse Kolberg til etablering av Juvika hunde- og kattehotell og Juvika 
dyrebutikk. 

 
2.  Beløpet dekkes av budsjettpost 147004 32552 «Tilskudd til andre næringsformål».  
 
3.  Før utbetaling kan skje må følgende betingelser være oppfylt: 

a. Mottaker av tilskuddet skal skrive under på «Erklæring av tilbakebetaling av tilskudd», 
slik at dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 
kommunen avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om innløsning kan 
ikke settes frem senere enn 5 år etter utbetaling. 

b. Dersom søkeren innen 5 år avvikler tiltaket, plikter søkeren selv å gi Bindal kommune 
skriftlig melding om dette. 

c. Mottaker legger fram dokumentasjon på utgifter i tråd med kostnadsoverslag. 
d. Det skal søkes på søknadspliktige tiltak i h.h.t. plan- og bygningsloven. 

 
4.  Tilsagnet står ved lag til og med 31.12.2022. 
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Saksopplysninger 
Heidi Kristin Dybvik og Lasse Kolberg har kjøpt eiendommen i Juvika (Djupvika), og vil overta 
og flytte til Bindal 1. september 2021. Målsettingen er å etablere dyrebutikk og kennel for hunder 
og katter, og med oppstart/åpning i juni 2022. Det er langt mellom tilsvarende tilbud i området, 
og søker mener derfor at de vil ha et relativt stort nedslagsfelt. Samtidig vurderer søker at de vil 
kunne ha et markedsmessig fortrinn med sentral beliggenhet rett ved FV17. 
 
Søker har tidligere mottatt tilskudd fra omstillingsprogrammet til forretningsutvikling, 
etablererkurs, markedsundersøkelser og relevant utdanning. Markedsundersøkelsen har vist at det 
var stort potensiale og gode muligheter for virksomheter i dette markedet. 
I en oppstartfase trenger søker midler for å tilpasse eksisterende bygninger til ny virksomhet. 
Dette innebærer blant annet å omgjøre fjøs til kennel og hytte til dyrebutikk. I tillegg ønsker 
søker å bygge kundetoalett. 
 
Etter hvert vil det også være aktuelt å gjøre om låven til innendørs hundetreningsbane og 
kurslokale. Kurslokalet skal kunne leies ut til selskapsarrangementer, konferanser og andre 
tilstelninger. Søker vil også bygge på en vinterhage i forbindelse med dyrebutikken hvor de kan 
selge kaffe, is mv.  
Søker har også tanker om å anskaffe en del gårdsdyr slik at de som besøksgård etter hvert kan 
tilby «Inn på tunet»-tjenester. 
 
Gjennom prosjektet ønsker søkerne primært å skape sin egen arbeidsplass, men på sikt ser de 
også for seg at de skal kunne sysselsette flere. Herunder både ungdommer og andre med behov 
for litt ekstra tilpasning. 
Juvika (Djupvika) ligger midt i Bindal kommune, og like ved FVI7, og gjør at stedet kan bli et 
møtested for både dyreinteresserte, innbyggere, bedrifter og turister. 
 
For å realisere oppstarten har søker laget kostnadsoverslag med følgende elementer: 
 

1. Tilrettelegging for kennel 
 Nytt tak 
 Maling utendørs 
 Vegger og gulv innendørs 
 Isolasjon 
 Drenering innendørs 
 Elementer til hunde- og kattebokser 

 
2. Tilrettelegging for dyrebutikk 
 Maling utendørs  
 Maling innendørs  
 Gulv  
 Legge inn vann og avløp 

 
3. Innhengning til luftegårder utendørs  
 Påler  
 Netting 

 
4. Veiledning, bedriftsutvikling 

 
5. Konseptutvikling og profilering 
 Logo. nettside. Mailadresse 
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Kostnadsoverslag:  Beløp kr. 
Tak fjøs  139 511 
Elementer til hunde- og kattebokser  125 110 
Gulv fjøs  91 680 
Maling utendørs (150 L. x 990 kr/pr. L)  148 500 
Kundetoalett  199 354 
Utvikling logo og konsept  22 000 
Estimert arbeid tilpasning dyrebutikk  100 000 
Estimert arbeid låven  200 000 
Utendørs innhengning  81 608 
   
Totalt:  1 107 763 

 
Finansiering:  Beløp kr. 
Kommunalt næringsfond, Bindal  400 000 
Egenkapital  300 000 
LÅN  407 763 
   
Totalt  1 107 763 

 
Som konsulenter i tidligfasen til prosjektet har søkerne benyttet Rina Skjæran (INAM) og Marit 
Dille (Bindal Utvikling). 
 

Vurdering 
Bindal kommune ser det som positivt at det nå kan etableres et helt nytt tilbud i kommunen, og 
som kan svare på noen av de utfordringer som innbyggerne har med hensyn til kjæledyr. Stadig 
flere anskaffer husdyr som stiller større krav til oppfølging enn tidligere, og som også kan skape 
utfordringer for eierne ved blant annet ferieavvikling etc.  
Moderne samfunn krever flere og nye tilbud, og det vil være positivt for kommunen at vi har 
tjenester å tilby også på dette området. Det vurderes å kunne være behov for et slikt tilbud både i 
kommunen og i regionen. Dette kan begrunnes med at det i tillegg til kennelen skal drives utleie 
av lokalene til lokale arrangementer, kurs og annen møtevirksomhet. Fra kommunens side ses det 
som positivt at dette prosjektet vil kunne bidra til ny bosetning i Djupvika. 
 
Hovedformålet med bruk av fondet er å fremme etablering av ny virksomhet og videreutvikling 
av eksisterende bedrifter. I kommuneplanens samfunnsdel går det fram at det blant annet skal 
legges til rette for arbeidsplasser innenfor reiseliv og opplevelser, og på denne bakgrunn er 
prosjektet vurdert til å være verdt å satse på. 
 
I henhold til kostnadsoverslaget ligger søknadsbeløpet på drøyt 36 % av planlagt investering. 
Dette er innenfor statuttene for næringsfondet hvor det som hovedregel ikke skal overstige 50 % 
av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Det er imidlertid sjelden at søknader om støtte fra 
næringsfondet innfris fullt ut. 
 
Næringsfondets størrelse legger begrensninger på hvor mange, og hvor store, prosjekter som kan 
støttes per budsjettår. Kommunedirektøren finner ikke rom for å foreslå det omsøkte beløp. Etter 
en helhetsvurdering, blant annet basert på vurdering av øvrige næringsfondstildelinger, anbefaler 
kommunedirektøren at det gis et tilskudd på kr 75 000,- til denne søknaden. 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2021 
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Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 









RØRVIK FARGE & INTERIØR AS

Strandgata 23A, 7900 RØRVIK - Tlf: 74391900

post@rorvikfi.no - Org.nr: 921 190 085 MVA Foretaksregisteret - IBAN: NO66 4212 3904 642 - BIC (Swift): SPTRNO22XXX

Lasse Kolberg
Alfheim 3
7803 Namsos

Tilbud 12634
Dato 15.07.2021 13:26
Vår ref Ronny
Deres ref Lasse
Merket Kennel
Kundenr. 11190
Kunde tlf. 45600486
Bet.bet. Pr. 30 dager

Side 1

Varenr Beskrivelse Antall Pris Beløp

7879008 Vinylgulv 300 M2 223,20 66 960,00
Homogent gulvbelegg
Fortis Steel 2M

7879008 Vinylgulv 150 M2 13,60 2 040,00
Sveisetråd 150 m

499916 Casco Proff Extra 10L 7 620,61 4 344,28

Sum 73 344,28
25% mva 18 336,07

Total 91 680,35





www.byggern.no www.smith.no
CE 1090 - 1:2009

FPC-SERTIFIKAT NR 1071-CPR-3019

www.hibahus.no

TILBUD

Tilbudsdato

Deres referanse
Vår referanse

Gyldig til
LeveringsmåteBetalingsbet.

Side 1 av 2

MVA MVA Grunnlag MVA-beløp
25 % 159.483,25 39.870,81

Ordredetaljer

Beløpsdetaljer

MVA

Nettobeløp

Å BETALE
39.870,81

159.483,25

199.354,06

Kunde

Leveringsbet
Ordretotal (U/MVA) 159.483,25

Lin Artikkelnr Beskrivelse BeløpLev dato PrisantallSalgsantall Pris

E.A. Smith sine standard salgsbetingelser gjelder, og kan leses på www.smith.no. Faktura som ikke er betalt innen forfall oversendes Lindorff AS for 
videre inndriving. Forsinkelsesrenter og gebyrer beregnes i henhold til gjeldende lovverk. For bestillingsvarer vil forsinket eller manglende levering, 
som direkte eller indirekte skyldes koronaviruset og utbruddet av sykdommen covid-19, ikke anses som et mislighold av avtalen. Vi gjør oppmerksom 

Fakturamottaker

Leveringsadresse

www.smith.no
Tlf:

100821

0090648736

2000081597
LASSE KOLBERG
ALFHEIM 3

EGIL JOHAN TUFTHAUG

7803 NAMSOS

240821
HENTESKONTANT BETALING

NOK

NOK
NOK

Free Carrier (Smith lagersted)

LASSE KOLBERG
ALFHEIM 3

7803 NAMSOS

LASSE KOLBERG
ALFHEIM 3

7803 NAMSOS
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29427135 HUNTONIT TREFIB UNDERGULV M/KI 100821            30.072,00210,00 M2 M2        210,00               143,20    2
9X620X1220MM

50637485 GULVLIM CASCOPROFF EXTRA 10 L 100821             7.152,006,00STK STK          6,00             1.192,00    4
CASCO FLOOR EXPERT

57602326 GRAN 48X148 K-VIRKE C-24 LP 100821            11.760,00150,00 LM LM        150,00                78,40    6
50673632 GLAVA PROFF 34 PLATE 150X570X1 100821             4.795,2060,00 M2 M2         60,00                79,92    8

150X570X1200MM 6 STK 4,1 M2/PK
51938793 G-F 18X120 UNDERPANEL EP 100821             2.560,00100,00 LM LM        100,00                25,60   10

TRELAST
53837098 FORESTIA SPONPL GULV PROFF STD 100821             7.920,0060,00 M2 M2         60,00               132,00   12

22X620X1820 PROFFGULV STD P6
21059829 MONTERINGSLIM SPONPLATELIM 0,3 100821             1.008,0020,00STK STK         20,00                50,40   14

L 2511-15 GRADER
11351749 SPONPLATESKRUE 4,2X55 ELF A500 100821               382,402,00PAK ESK          2,00               191,20   16

ESSVE
57602364 GRAN 48X198 K-VIRKE C-24 LP 100821             3.612,0035,00 LM LM         35,00               103,20   18
24410714 TREFIB STUBBELOFT 18X540X1220 100821               611,979,00 M2 PLA         13,66                44,80   20

HUNTON STUBBELOFT ASFALT
57602326 GRAN 48X148 K-VIRKE C-24 LP 100821             7.840,00100,00 LM LM        100,00                78,40   22
46253824 VINDSPERRE PRIMEX/UNDERTAK 100821               872,001,00RUL RUL          1,00               872,00   24

1,3X25M
51738604 G-F 36X048 LEKT 100821             1.040,0050,00 LM LM         50,00                20,80   26
42942480 TAKPL 20-105 SORT HC25 3,5M PL 100821             1.869,844,00STK M2         14,70               127,20   28

P20 DEKKBREDDE 1050 SVART T= 0,50MM
54229961 FURU 19X148 REKTANGULÆR KL1 CU 100821               708,0015,00 LM LM         15,00                47,20   30
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IMPREGNERT
54229522 FURU 19X098 REKTANGULÆR KL1 CU 100821               218,407,00 LM LM          7,00                31,20   32

IMPREGNERT
52920166 GRAN 19X148 D-FALS GML (28GR) 100821             6.240,00200,00 LM LM        200,00                31,20   34

TRELAST
24410573 VINDTETT TREFIBPL 50PK 12X1200 100821             1.178,428,00PLA M2         26,30                44,80   36

12X1200X2740 HUNTON VINDSPERRE 50 PKN
51737840 G-F 23X048 LEKT 100821               676,0050,00 LM LM         50,00                13,52   38
42512892 YTTERDØRSETT P-1100 10X21V HVI 100821             4.792,001,00STK STK          1,00             4.792,00   40

KLART GLASS M/SYL CLEVER-LINE
53837098 FORESTIA SPONPL GULV PROFF STD 100821             1.188,009,00 M2 M2          9,00               132,00   42

22X620X1820 PROFFGULV STD P6
50673632 GLAVA PROFF 34 PLATE 150X570X1 100821             1.998,0025,00 M2 M2         25,00                79,92   44

150X570X1200MM 6 STK 4,1 M2/PK
49511401 HUNTONIT TREFIB PANELB HV 142X 100821             1.672,0010,00 M2 M2         10,00               167,20   46

2420 11X142X2420 PK=1,2M2 4BORD 0502-Y
55247125 BADEROMSP 0145 S SOFT CEMENT 100821             6.767,4215,00STK M2         22,32               303,20   48

ADAGIO KOLLEKSJ. 11X620X2400
53641454 HJØRNELIST II INNV TO-DELT HV 100821             1.273,604,00STK STK          4,00               318,40   50

BORRET, FREST OG PLASTPAKKET
46262837 RENSEMIDDEL FIBO CLEAN 100821               119,201,00STK STK          1,00               119,20   52

Diverse byggevarer
44950216 KLUT - FIBO-WIPES 100821                87,201,00STK STK          1,00                87,20   54
52665094 FUGEMASSE FIBO TIL VEGGPANEL G 100821               381,603,00STK STK          3,00               127,20   56

FIBO-SEAL FUGEMASSE GRÅ
52876180 SOKKELLIST RETTKANT ALU 2400MM 100821               624,004,00STK STK          4,00               156,00   58

LIST KUN FOR RETTKANT PANEL
48731336 VINYL IQ GRANIT 2,0 MM 383 100821            50.064,00210,00 M2 M2        210,00               238,40   60

RUL=50M2
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Prisanslaget gjelder 

Oppsett av felles nettside for Juvika Hunde og Kattehotell samt Djuvika 
Dyrebutikk. Rentegning av logoer for begge. Dette er et omtrentlig prisanslag. 

Logoarbeid 
Oppstramming og rentegning av logoer. Logoer vil bli levert i EPS, PDF og PNG format i farger og sorthvit 
versjon. 
 
Nettside 
Oppsett av nettside for Juvika Hunde og Kattehotell samt Juvika Dyrebutikk. Nettsiden vil bli satt opp i 
WordPress, et av verdens mest brukte publiseringsverktøy. Siden vil bli laget slik at kunden selv enkelt kan 
legge til undersider, menypunkter og innhold. Nettsiden vil være responsiv (tilpasset PC, nettbrett og mobil). 
Sidene vil bli bygget på en ferdigmal noe som gir en noe begrenset fleksibilitet i forhold til videreutvikling og 
design.  
 
Det vil være snakk om en ren presentasjonsside som samler begge «foretak» under samme domene. Den vil 
inneholde standard infosider samt kontaktsider med kontaktskjema. Vi foreslår å samle sidene slik til å begynne 
med og skille ut Djuvika Dyrebutikk og legge den på et eget domene når behovet for nettbutikk måtte dukke 
opp.   
 
Nettsiden vil i sin helhet være kundens eiendom og kopi av den leveres ut ved forespørsel. 

Innhold 
Kunden står selv for produksjon og publisering av tekstinnhold, bilder og videomateriale. 
Doghouse kan også bistå med produksjon av innhold. Dette faktureres etter medgått tid. 

Webhotell og vedlikeholdsavtale 
Vi ønsker å tilby webhotell (lagring av nettside på våre servere) og en avtale oppdatering av publiseringsløsning 
(sikkerhetsoppdateringer). 
 
Vi tilbyr følgende pakke til kr. 5 000 eks. mva. per 12 måneder: 
 

• Webhotell (lagringsplass for nettsiden) på 5 GB 
• Regelmessig oppdateringer av WordPress (programvareoppdatering) 
• Kundeservice per telefon og e-post 

Priser 

Rentegning av 2 stk logoer  4 000,- 
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Design og oppsett av felles nettside for begge «foretak» 18 000,- 

Webhotell og vedlikeholdsavtale første 12 mnd. 5 000,- 0,- 

Totalt 22 000,- 

Webhotell og vedlikeholdsavtale påfølgende år 5 000,- 

 
Alle priser er eks mva. Arbeid ut over det som er spesifisert blir priset til kr. 1000,- per time. 
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Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2021/225 - 4 

Saksbehandler:     Ole Ketil Haugvik 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
54/21 Bindal kommunestyre 22.09.2021 

 

Årsrapport 2020 for næringsfondet 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Årsmelding/regnskap for kommunens næringsfond for 2020 tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Næringsfondet har egne vedtekter, og vedtektenes § 2 bestemmer at fondet skal: 
«fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunal 
tilrettelegging for næring. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for 
kvinner og ungdom skal prioriteres. Investeringsstøtte skal bidra til en viss 
sysselsettingseffekt. Det gis ikke støtte hverken til erstatning av eksisterende driftsmidler 
eller støtte til eierskifte (kjøp av bedrift/næringseiendom)».  
  
Fra økonomisjefen er det innkommet følgende: 
  
Inngående saldo 01.01.20    Kr   5 089 362,11 
   
Renteinntekter Kr         47 603,00  
Konsesjonsavgift 2020 Kr    2 969 511,00 + Kr   3 017 114,00 
Overført driftsregnskap, jf 
egen oppstilling 

 -  Kr   2 731 298,34 

Saldo pr. 31.12.20                                                                             Kr   5 375 177,77 
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Bruk av næringsfondet 2020 har skjedd slik:   
   
Driftsregnskapet: 
 

  

Plan og utvikling kr 190 000,00 
Landbrukskontoret kr 182 000,00 
LVK og LVNK kr 56 146,00 
Ungdomspakken, studielån kr 8 250,00 
Lærlinger  kr 763 693,40 
Sommerjobb skoleungdom kr 46 877,94 
Omstillingsmidler egenandel kr 1 000 000,00 
Div næringsformål (se spesifikasjon) kr 484 331,00 
   
Sum kr 2 731 298,34 

 
 
 
 

SPESIFIKASJON AV BRUK DIV. NÆRINGSFORMÅL (FUNKSJON 32552) 
 

Medlemskontingent NFKK kr 25 000,00 
Helgeland reiseliv kr 121 090,00 
Trollfjell friluftsråd kr 31 575,00 
Trollfjell geopark kr 41 666,00 
Foreningen kystriksveien kr 45 000,00 
Peacepainting Center, K-sak 6/19 kr 75 000,00 
Peacepainting Center, K-sak 97/20 kr 130 000,00 
Skogprosjekt Namdal 2017 – 2019, sak 87/16 kr 15 000,00 
   
Sum kr 484 331,00 

 
  

 

Vurdering 
Hovedformålet med bruken av næringsfondet er ifølge vedtektene å fremme etablering av ny 
næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter.  
Vedtekter for næringsfondet i Bindal kommune er revidert og behandlet av Bindal 
kommunestyre i møte 22.10.2015, sak 90/15, og godkjent av Fylkesmannen i Nordland den 
02.12.2015.  
  
Framtidig bruk av næringsfondet skal sees opp mot kommuneplanens samfunnsdel og ny 
næringsplan. Samfunnsdelen og ny næringsplan skal være verktøy for å sikre at vi drar i samme 
retning. Spesielt viktig er dette når det gjelder å bidra til ønsket utvikling for kommunen 
gjennom næringsarbeidet.  
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Med virkning fra 01.01.2016 avviklet Bindal kommune ordningen med Bindalspakken. 
Følgende ordninger ble videreført:  

• Nedskriving av studielån.  
• Delfinansiering av samarbeid mellom kommunen, bedrifter i Bindal og studenter ved 

høgskole/universitet.  
  
Regnskapet viser at det for 2020 er brukt kr 8 250,- til nedskriving av studielån. Posten for 
lærlinger viser at det er brukt kr 763 693,40.   

 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.09.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Endring av vedtekter for kulturmidler 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Bindal kommunestyre vedtar reviderte vedtekter for kulturmidler. 
2. Endringene trer i kraft fra 01.01.2022. 
3. Endringen av vedtekter for kulturmidler fører til en utgiftsreduksjon på kr. 40 000 pr år. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
I Bindal formannskap den 17.06.2021, i saken Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025, ble 
administrasjonen bedt om å se nærmere på en reduksjon av kulturmidlene hvor kun kulturmidler 
til kor/korps og idrett der barn og unge deltar, skulle videreføres. Ordlyden i møteprotokollen var 
som følger: 
 

«Kulturmidler til kor/korps der barn og unge deltar samt til idrett der barn og unge deltar 
videreføres. Vedtekter for kulturmidler må revideres. Votering: Enstemmig vedtatt.» 

 
 
I Bindal kommune har man delt inn kulturmidlene på budsjettet på følgende måte: 
 

 Tilskudd lag/foreninger (idrettsformål) kr 75.000  
 Tilskudd lag/foreninger kr 10.000  
 Tilskudd barne/ungdomsarbeid (barn/unge) kr 50.000  
 Tilskudd andre kulturformål(voksne) kr 40.000 

 
Dagens vilkår for tildeling av kulturmidler i Bindal ble vedtatt av kommunestyret 17. februar 
2010, og er som følger: 
     
Foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Bindal: 

 Idrett og friluftsliv. 
 Barne- og ungdomsaktiviteter. 
 Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål) 
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 Tiltak for funksjonshemmede. 
 
Hvis organisasjoner søker om tilskudd fra flere av støtteordningene, må det fremmes separate 
søknader. 
 
Tilskudd tildeles hovedlag. Undergrupper må innarbeide sine søknader i hovedlagets søknad. 
 
Tilskudd er avhengige av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke av organisasjonene 
forventes å følge prisstigning, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde. 
 
Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1.april. 
Søknadsfristen må overholdes. 
 
Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, 
handlingsplan og budsjett for kommende år. 
 
Kommunalt driftstilskudd skal fortrinnsvis ikke være eneste inntektspost i prosjektet. Søknader 
der egeninnsatsen er av betydning blir prioritert. 
 
Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper. Tilskuddet skal 
brukes av søkeren. 
 
Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet 
kreves returnert til kommunen. 
 
Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til musikkformål skal 
til uttalelse hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende organ, dersom slikt finnes.  
 
Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd.  
  
Bindal kommune har innført ordningen med ledsagerbevis. Alle som mottar kommunale 
kulturmidler må godta ledsagerbevis, dvs at ledsager slipper gratis inn på arrangement. Vi 
oppfordrer også andre arrangører til å benytte ordningen. 
 
 
I reviderte vedtekter fra og med 2022 foreslås følgende endring, hvor dagens tekst står skrevet i 
ordinær skrift, mens endringene står i fet kursiv.: 
 
Lag og foreninger, der barn og unge deltar, kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til 
Bindal: 

 Idrett og friluftsliv. 
 Barne- og ungdomsaktiviteter. 
 Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål) 
 Tiltak for funksjonshemmede. 

 
Hvis organisasjoner søker om tilskudd fra flere av støtteordningene, må det fremmes separate 
søknader. 
 
Tilskudd tildeles hovedlag. Undergrupper må innarbeide sine søknader i hovedlagets søknad. 
 
Tilskudd er avhengige av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke av organisasjonene 
forventes å følge prisstigning, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde. 
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Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1.april. 
Søknadsfristen må overholdes. 
 
Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, 
handlingsplan og budsjett for kommende år. 
 
Kommunalt driftstilskudd skal fortrinnsvis ikke være eneste inntektspost i prosjektet. Søknader 
der egeninnsatsen er av betydning blir prioritert. 
 
Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper. Tilskuddet skal 
brukes av søkeren. 
 
Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet 
kreves returnert til kommunen. 
 
Alle søknader skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd, og søknader til idrettsformål skal til 
uttalelse hos Bindal Idrettsråd.  
 
 Bindal kommune har innført ordningen med ledsagerbevis. Alle som mottar kommunale 
kulturmidler må godta ledsagerbevis, dvs at ledsager slipper gratis inn på arrangement. Andre 
arrangører oppfordres også til å benytte ordningen. 
 
 

Vurdering 
Kommunestyret anbefales å vedta de reviderte vedtektene for kulturmidler som er beskrevet i 
saken. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 28.07.2021 
 
 
Knut Toresen  Siv Anita Myhre 
kommunedirektør  oppvekst- og kultursjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Søknad om tilleggsbevilgning tilknyttet prosjekt småtak Solstad kirke 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Det tilleggsbevilges kr 49 000 eks mva til prosjekt restaurering av småtakene ved Solstad 

kirke. 
2. Eventuell ubenyttet ramme tilbakeføres Bindal kommune. 
3. Det framlegges spesifisert dokumentasjon på kostnader knyttet til restaureringsarbeidene. 
4. Tilleggsbevilgningen dekkes innenfor rammen på oppvekst- og kultursektoren. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: Kirkekontoret i Bindal søkte Bindal kommune om investeringsmidler til oppussing av 
små-tak og tak sakristi på Solstad kirke, den 08.09.2020. Kommunestyret vedtok 10.12.2020 i 
sak 111/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 å bevilge kr. 550 000,- til renovering av 
småtak og tak sakristi på Solstad kirke. 
  
Bindal kommune mottok søknad om tilleggsbevilgning tilknyttet prosjekt småtak Solstad kirke, 
31.08.2021.  
 
Søknaden fra Bindal sokn er vedlagt saken. 

Vurdering 
Kommunedirektørens oppfatning er, på bakgrunn av de saksopplysninger som nå foreligger, at 
det mest økonomisk fornuftige vil være å gi ekstra bevilgning slik at prosjektet kan gjennomføres 
og ferdigstilles. 
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KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 02.09.2021 
 
 
Knut Toresen  Siv Anita Myhre 
kommunedirektør  oppvekst- og kultursjef 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Sykefravær - rapportering til kommunestyret 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Sykefraværet i Bindal kommune for første halvår 2021 tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har vedtatt at det ønsker å få forelagt rapport om sykefraværet to ganger i året. I 
kommunestyrets møte 24.09.20, sak 74/20, ble det fattet følgende vedtak:  
 
«Sykefraværet per utgangen av juni 2020 tas til orientering. Selv om sykefraværet har blitt redusert, 
skal det i samarbeid med NAV arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobbes videre for å 
forebygge og redusere sykefravær. Sykefraværet er for høyt i Bindal kommune. Det iverksettes flere 
tiltak for å få ned sykefraværet i kommunen. Det rapporteres til kommunestyret i fremtidige 
rapporteringer til kommunestyret». 
 
Fraværsregistreringen i Bindal kommune innebærer fravær på grunn av egen sykdom, både 
egenmeldt og sykemeldt. 
 

Sykefraværsutvikling per år i prosent 
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                                   Kort- og langtidsfravær siste 5 år 

2016 2017 2018 2019 2020
1-16 dager 1,7 1,8 1,6 2,0 2,7
17-40 dager 1,8 1,9 1,5 1,8 1,9
Over 41 dager 3,2 3,1 2,9 5,1 2,7
Totalt 6,7 6,9 6,1 8,9 7,3

1-16 dager 17-40 dager Over 41 dager Totalt
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en
t

 
 
                                  Kort- og langtidsfravær siste 6 kvartal 

0
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1. kv. 20 2.kv20 3.kv.20 4.kv.20 1.kv.21 2.kv.21
1-16 dager 4,13 1,71 2,51 2,52 1,89 2,31
17-40 dager 3,40 1,25 0,70 2,16 1,22 1,95
Over 41 dager 4,97 3,69 1,05 1,03 1,79 1,92
Totalt 12,50 6,65 4,26 5,70 4,90 6,17

1-16 dager 17-40 dager Over 41 dager Totalt

Pr
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Sykefraværet i 2020 fordelt på arbeidssted 
Arbeidsted Fordeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020
Sentraladm 6,6 6,0 8,7 6,0 6,4 9,8 6,4 0,0 1,7 2,4 0,8 5,0 2,3 6,2
Oppvekst/kultur 3,0 1,8 27,4 32,4 10,5 1,0 1,9 0,0 1,1 0,0 0,0 2,3 0,0 8,7
Skole 15,9 6,6 7,1 4,4 1,1 3,7 3,2 0,2 2,3 2,9 2,2 5,5 5,8 5,0
Barnehager 12,4 9,1 6,3 9,7 7,7 6,3 6,0 2,3 9,0 12,8 10,6 12,0 9,9 11,3
Helse/velferd 6,1 6,9 7,3 14,1 3,4 0,9 0,0 0,4 7,4 0,0 7,0 7,3 4,0 6,5
Institusjon 20,6 12,5 17,3 27,9 13,9 13,3 9,7 4,5 5,5 10,3 5,9 8,0 5,9 15,0
Hjemmetjenester 23,8 13,7 8,8 15,7 6,2 3,2 5,0 3,4 4,6 3,6 7,3 7,7 3,5 9,2
Plan/utvikling 11,5 17,9 14,9 15,3 11,6 7,2 7,9 6,1 3,7 2,1 4,6 1,3 0,0 10,3
Total 100,00 11,0 % 11,2 % 15,3 % 7,7 % 6,4 % 5,8 % 2,7 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 6,9 % 4,6 % 7,3 %  
 
Til tross for et høyt fravær i første kvartal, ble det totale fraværet i Bindal kommune i 2020 på 
7,3%. Dersom vi holder det koronarelaterte fraværet utenfor vil det totale sykefraværet i 2020 
være på 6,3%. 
 

Sykefravær første halvår 2021 fordelt på arbeidssted 
Arbeidsted Fordeling Januar Februar Mars April Mai Juni 2021 
Sentraladm 6,53 3,39 1,80 0,00 0,87 2,28 0,00 1,39 
Oppvekst/kultur 2,71 4,49 0,00 2,75 1,02 0,00 0,00 1,38 
Skole 16,62 4,43 3,26 1,33 1,56 6,16 4,69 3,57 
Barnehager 12,06 11,64 10,28 15,59 15,65 14,46 14,01 13,61 
Helse/velferd 6,14 0,00 3,59 2,13 0,93 1,38 4,87 2,15 
Institusjon 20,01 5,56 3,56 3,08 5,11 10,97 8,16 6,07 
Hjemmetjenester 24,85 7,85 6,62 4,47 4,57 7,49 6,31 6,22 
Plan/utvikling 11,08 0,54 0,00 0,00 5,47 4,19 0,00 1,70 
Total 100 5,83 % 4,50 % 4,40 % 5,07 % 7,52 % 5,97 % 5,55 % 
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Sykefraværet i kommunene varierer mellom ulike sektorer. Sykefraværet er høyere innen helse- 
og omsorgssektoren og i barnehagene enn i administrasjon og teknisk sektor (ks.no), noe som 
over tid også samsvarer med sykefraværstallene i Bindal kommune. I 2021 har barnehagene i 
Bindal hatt et sykefravær på 13,3% første halvår, mens helse- og omsorgsavdelingene derimot 
har hatt et lavt sykefravær. 
  
Det legemeldte sykefraværet i 1.kvartal 2021 i kommunene er ifølge SSB via KS: 
 
Næring Sykeprosent 
Alle næringer 8,5 
Off. administrasjon 5,0 
Undervisning 7,6 
Barnehager 11,5 
Institusjon 10,2 
Andre omsorgsinstitusjoner, samt bofellesskap 9,8 

 
Det totale fraværet i første halvår 2021 var nede i 5,55%, mot 9,5% i første halvår 2020. 
 
I samarbeid med Arbeidslivssenteret, ledere, tillitsvalgte og verneombud ble det utarbeidet 
overordnede sykefraværsrutiner for ansatte i Bindal kommune med virkning fra januar i år.  
Formålet er å styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet ved å forebygge og redusere 
sykefravær. Rutinene skal sikre lik og riktig framgangsmåte ved forebygging av sykdom og 
oppfølging av ansatte med helseutfordringer som påvirker funksjonsevnen i arbeidslivet. 
Arbeidslivssenteret har vært rundt i de ulike avdelinger og presentert rutinene for alle ansatte. En 
dag i oktober og to dager i desember vil Arbeidslivssenteret fysisk være til stede i kommunen for 
å bistå oss videre med nærværsarbeid. I tillegg har alle avdelingsledere mulighet for å benytte 
Arbeidslivssenteret til digitale møter og veiledning i aktuelle saker gjennom hele året. Selv om 
det totale fraværet er lavt i 2021 er det viktig å jobbe videre med arbeidsmiljøutvikling og sette 
søkelys på nærværsarbeid.  
 
Sykefraværsrapportering foregår både i møter med ledere og tillitsvalgte, samt i 
arbeidsmiljøutvalget. Ledere med personalansvar får oversendt sykefravær ned på avdelingsnivå, 
både korttids- og langtidsfravær. 

Vurdering 
Kommunestyret anbefales å ta kommunedirektørens innstilling til følge.  
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 9.9.2021 
 
Knut Toresen  Lena Fuglstad 
kommunedirektør  HR-sjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Finansrapportering pr 31.08.2021 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Finansrapport pr. 31.08.2021 tas til orientering. 
 
 
 
Saksprotokoll i Bindal formannskap - 09.09.2021  
 
Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Finansrapport pr. 31.08.2021 tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for finansforvaltning for Bindal kommune, vedtatt i kommunestyret 
19.06.2014, sak 66/14, skal det ved tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august legges fram 
rapporter som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål. 
 
Denne rapporteringen omfatter perioden: 01.01. – 31.08.2021. 
 
Innskudd 
Innestående på kasse og bank viser følgende utvikling (i hele 1000 kr): 
 
 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 
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Kasse og bank* 40 409 47 560 59 480 
* Kasse og bank er uten skattetrekksmidler 
 
Innestående beløp i bank svinger betydelig i løpet av en måned. Kommunen har en generell plikt 
til å ha tilstrekkelig likviditet til å dekke de løpende betalingsforpliktelser. 
Det optimale er at plasseringene gjøres slik at likviditetsbehovet blir dekket samtidig som en 
forsvarlig avkastning blir oppnådd.  
 
Bindal kommune har alle midler plassert i bankinnskudd. Rentebetingelsen er 3-mnd NIBOR 
pluss et avtalt påslag. Pengemarkedsrenten NIBOR 3-mnd var pr august 0,42 %. 
Bindal kommune har pr. 31.08.2021 ingen innskudd på fastrentevilkår. 
 
Avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet, innskudd: 
Det er pr. 31.08.2021 ingen avvik. 
Innlån 
Langsiktig gjeld (i 
hele 1000 kr): 

31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 

Innlån 209 652 181 442 148 268 
  
 
I detalj har det skjedd følgende endringer i løpet av de siste årene: 
 2021 2020 2019 
Langsiktig gjeld 1/1 224 207 365 186 076 994 152 816 055 
Avdrag lån 4 785 826 4 635 426 4 548 202 
Ekstraord. avdrag 11 270 000 0 0 
Låneopptak 1 500 000 0 0 
Langsiktig gjeld 31/8  209 651 539 181 441 568 148 267 853 

    
Av saldo innlån pr 31.08.2021, kr 209 651 539,-, gjelder kr 7 976 480,- startlån fra Husbanken 
(14 stk). Kommunen har 8 lån i Kommunalbanken og 5 lån i KLP Kommunekreditt. Pr. 
31.08.2021 er kr 169 346 880,- lån til fastrente, dvs. 80,8 % av total låneportefølje. Det er 
innbetalt ekstraordinære avdrag på kr 11 270 000,- 
 
Långiver Rente  Restgjeld Siste forfall 
Husbanken (14 stk) 0,75 % Flytende 7 976 480 01.04.2041 
Kommunalbanken 1811031 4,06 % Fast 1 425 910 02.11.2026 
Kommunalbanken 20080711 4,08 % Fast 1 050 000 22.12.2028 
Kommunalbanken 20110902 0,80 % Flytende 484 050 30.12.2031 
Kommunalbanken 20120632 0,90 % Flytende 464 396 20.12.2032 
Kommunalbanken 20150636 1,28 % Fast (des 25) 5 848 530 03.12.2035 
Kommunalbanken 20150637 1,64 % Fast (des 30) 14 856 590 03.12.2055 
Kommunalbanken 20180684 0,90 % Flytende 18 998 730 30.12.2058 
Kommunalbanken 20190534 2,53 % Fast (des 29) 38 885 000 30.12.2059 
KLP 8317 50 01959 0,90 % Flytende 11 781 000 30.03.2034 
KLP 8317 55 36887 1,90 % Fast (des 22) 7 712 100 27.12.2037 
KLP 8317 55 69882 2,65 % Fast (aug 28) 53 650 000 10.07.2058 
KLP 8317 57 71266 1,28 % Fast (des 25) 24 687 500 15.12.2060 
KLP 8317 57 71290 1,32 % Fast (des 25) 21 231 250 15.12.2060 

  
 
Avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet, gjeldsforvaltning: 
 
Det er pr. 31.08.2021 ingen avvik i forbindelse med gjeldsforvaltningen.  
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Utlån 
Utlån viser følgende utvikling: 
 
 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 
Startlån 7 441 628 7 007 896 6 122 833 
Utlån næringsfond 385 000 385 000 385 000 
Sosiale utlån 21 805 49 115 15 619 
Sum 7 848 433 7 442 011 6 523 452 

 
 
Rentebærende eiendeler/rentebærende gjeld 
Det har vært følgende utvikling i rentebærende eiendeler og rentebærende gjeld: 
 
 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 
Rentebærende 
eiendeler 

53 486 073 60 299 187 71 163 227 

Rentebærende gjeld 209 651 538 181 441 568 148 267 853 
Differanse - 156 165 465 - 121 142 381 - 77 104 626 

 
Denne oppstillingen viser at rentebærende gjeld er kr 156 165 465,- større enn rentebærende 
eiendeler pr. 31.08.2021. 
 
Stresstest - kommune           
  Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet 
  % (hele tusen parameter   tap 

Gjeld med p.t. rente 0 % 0 1,00 %   0,0 

Gjeld med flytende rente 19 % 40 305 1,00 %   403,1 

Gjeld med fast rente 81 % 169 347       

Finanspassiva 100 % 209 652     403,1 

Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 53 486 1,00 %   -534,9 

Finansaktiva 100 % 53 486       

Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva     0,0 
            

Mulig tap vil utgjøre :   -131,8       
 
 
Stresstesten viser at ved en renteoppgang på 1 % vil en mulig gevinst for Bindal kommune 
utgjøre kr. 131 800,- slik situasjonen er pr. 31.08.2021. Årsaken til positiv effekt av en eventuell 
renteoppgang er at kommunen pr. 31.08.2021 har stor andel av lån til fastrente.  
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 01.09.2021 
 
Knut Toresen  Wenche Næsvold 
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kommunedirektør  økonomisjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Budsjettregulering 1/2021 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Driftsbudsjettet reguleres slik: 
 
 

A. ØKTE UTGIFTER 
Funksjon Tekst Konto Tekst Sum 

17001 Premieavvik 154000 
Avsetning av 
disposisjonsfond 4 295 793 

17100 Amort. Premieavvik 109051 KLP Premieavvik 285 000 
          
        4 580 793 

B. REDUSERTE INNTEKTER 
Funksjon Tekst Konto Tekst Sum 

25453 Botilbud Bindalseidet 170000 

Tilskudd 
ress.krevende 
brukere(2020) 2 840 000 

25454 Botilbud Bindalseidet 170001 

Tilskudd 
ress.krevende 
brukere(2021) 2 340 000 

26551 
Bindalseidet 
bo/aktiv.senter 163000 Husleieinntekter 70 000 

87000 Renter, utbytte og lån 190500 Utbytte 109 000 

87000 Renter, utbytte og lån 190001 
Renteinntekter 
fond 22 000 

87000 Renter, utbytte og lån 190002 
Renteinntekter 
bank 260 000 
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        5 641 000 

C. ØKTE INNTEKTER 
Funksjon Tekst Konto Tekst Sum 

85050 Statstilskudd flyktninger 181000 
Andre statlige 
overføringer 102 750 

30300 Kart og oppmåling 162000 
Annet salg, 
gebyrer o.l. 70 000 

26501 Kommunale boliger 163000 Husleieinntekter 100 000 
26502 Trygde/livsløpsboliger 163000 Husleieinntekter 90 000 
26550 Bofellesskap Terråk 163000 Husleieinntekter 140 000 
17001 KLP Premieavvik 109051 KLP Premieavvik 4 087 339 

17001 KLP Premieavvik 109950 
Arbgavg 
premieavvik 208 454 

17100 Amort. Premieavvik 194000 
Bruk av 
disposisjonsfond 285 000 

84000 Rammetilskudd 180050 Rammetilskudd 2 285 000 

84000 Rammetilskudd 180054 
Rammetilskudd 
skjønn 833 000 

84000 Skatteinntekter 187000 
Skatt på inntekt 
og formue 293 000 

88003 Disposisjonsfond 194000 
Bruk av 
disposisjonsfond 1 379 858 

          
        9 874 401 
          

D. REDUSERTE UTGIFTER 
Funksjon Tekst Konto Tekst Sum 

32902 Landbruk 101000 Fast lønn 120 000 
32903 Landbruk 109001 KLP 27 852 
32904 Landbruk 109900 Arb.g.avg. 7 540 
26150 Bindal sykeheim eiendom 118000 Energi 100 000 

22151 Lokaler Terråk barnehage 125000 
Materialer til 
vedlikehold 50 000 

22153 Lokaler Kjella barnehage 125000 
 Materialer til 
vedlikehold 20 000 

87000 Renter, utbytte og lån 155050 
Avsetn 
næringsfond 22 000 

          
        347 392 

SAMMENDRAG 
          
          

ØKNING AV 
UTGIFTPOSTER   (A) 

                               
4 580 793    

REDUSERTE 
INNTEKTER   (B) 

                               
5 641 000    
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10 221 793    
          
ØKNING AV 
INNTEKTSPOSTE
R   (C ) 

                               
9 874 401    

REDUKSJON AV 
UTGIFTSPOSTER   (D) 

                                  
347 392    

   

                            
10 221 793   

 
Investeringsbudsjettet reguleres slik: 
Prosjekt 10022: Egenkapitalinnskudd KLP 
052900.17200 Kjøp av aksjer    Kr - 305 000,- 
094000.17200 Bruk av disposisjonsfond   Kr   305 000,- 
 
Prosjekt 17002: Kjøp av bolig 
028500.26501 Kjøp av eksisterende bygg   Kr 2 694 000,- 
091000.26501 Bruk av lån     Kr      -2 694 000,- 
 
Prosjekt 12007: Gang- og sykkelvei Terråk skole 
023000.33200 Byggetjenester    Kr     - 1 279 970,- 
083000.33200 Overføring fra fylkeskommunen  Kr       1 279 970-   
 
 
 

Saksopplysninger 
Driftsbudsjettet: 
Prognose fra KLP på premieavvik inkl arbeidsgiveravgift viser at dette blir kr 4 295 793 større 
enn budsjettert. Beløpet avsettes på disposisjonsfond til senere utgiftsføring. 
 
Utbytte på aksjer må nedjusteres med kr 109 000,- på grunn av salg av TTS-aksjene. 
På grunn av lavere rentenivå enn antatt må renteinntekter nedjusteres med kr 260 000,-. Renter 
på næringsfondet nedjusteres med kr 22 000,-. 
 
Rammetilskuddet oppjusteres med kr 2 285 000,- jfr revidert statsbudsjett (koronamidler) og 
skatteinntektene økes med kr 293 000,-. 
I tillegg reguleres skjønnsmidler hvor vi har mottatt kr 130 000,- i vaksinemidler og kr 703 000,- 
i ekstra tilskudd ressurskrevende brukere. 
 
I juli 2021 fikk vi utbetalt tilskudd til ressurskrevende brukere for 2020. Dette viste seg å bli kr 
2 840 000 mindre enn det som var inntektsført i 2020. For 2021 er det budsjettert samme beløp 
som 2020, og dette må nedjusteres med kr 2 340 000,-. Budsjettet må derfor for 2021 nedjusteres 
med totalt kr 5 180 000,-. Dette dekkes delvis av økt rammetilskudd, samt økte 
husleieinntekter/gebyrer og reduserte vedlikeholdsmidler på kommunale bygg.  
Resterende avvik, kr 1 379 858,- må dekkes av disposisjonsfondet. 
 
Investeringsbudsjettet: 
Egenkapitalinnskudd KLP ble kr 305 000,- mindre enn budsjettert, og bruk av disposisjonsfond 
reduseres med kr 305 000,-. 
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Vedtatt kjøp av leilighet, (Talgø), var ikke med i budsjettet for 2021 og må derfor reguleres inn 
med kr 2 694 000,-, og finansieres med lån. 
 
Gang- og sykkelvei Terråk skole, kr 1 279 970,- må reguleres ut av budsjettet da prosjektet ikke 
fikk tildelt midler i 2021. 
 
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.09.2021 
 
Knut Toresen  Wenche Næsvold 
kommunedirektør  økonomisjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Søknad om endring av stedfortreder for salgsbevilling - Coop Marked Terråk 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Lars Gustaf Sjøstrand godkjennes som ny stedfortreder for salgsbevillingen ved Coop Marked 
Terråk.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyrets møte 23.04.20, sak 36/20, ble det fattet følgende vedtak:  
 
1. Coop Marked Terråk gis bevilling for salg og utlevering av alkoholholdig drikk  
med høyst 4,7 volumprosent alkohol for perioden 1.7.2020 - 30.9.2024.   
 
2. Salg og utlevering kan skje fra Coop Markeds lokaler på Terråk i tiden mellom kl.  
08.00 - kl. 20.00 på hverdager og mellom kl. 08.00 - 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt 
dag før Kristi Himmelfartsdag.  
 
3. Torunn Brevik og Heidi Knoph godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for  
bevillingen.  
 
4. Det årlige minstegebyret for salg utgjør i 2020 kr 1700,-. Det skal innen 1. mars hvert år 
innleveres oppgave over faktisk mengde omsatt alkohol året før, og forventet omsetning inneværende 
år til Bindal kommune. 
 
Coop Nordland SA sendte 16.3.21 søknad om endring av stedfortreder til Lars Gustaf Sjøstrand, da 
tidligere stedfortreder Heidi Knoph har sluttet i arbeidsforholdet ved Coop Marked Terråk. Lars 
Gustaf Sjøstrand er ansatt ved Coop Marked Terråk, og har 24.6.21 levert dokumentasjon på bestått 
kunnskapsprøve i alkohol.  
 
Alkoholloven §1-7 c, avsnitt 1-4 sier følgende om styrer og stedfortreder: 
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For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 
urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og 
stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 
6. 
  
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i 
kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller 
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær 
påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny 
styrer dersom styrer slutter. 
 
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 
bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling 
for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5. 
 
Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. 
 
Søknaden har vært til uttalelse hos politiet, og politiet har i brev datert 20.7.21 ingen 
anmerkninger til ny stedfortreder for salgsbevilling, Lars Gustaf Sjøstrand.  
 

Vurdering 
Søknaden er vurdert opp mot alkoholloven og vurderes å være i tråd med vilkårene.  
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 22.7.21 
 
Knut Toresen  Lena Fuglstad 
kommunedirektør  HR-sjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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