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MØTEPROTOKOLL 
 

Beiarn Kommunestyre 
 

Møtested: Samfunnsalen Mooldjord skole     

Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 -  

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Nestleder Håkon André Nordberg Sæther   

Medlem Linda Tove Tverrånes Moen   

Medlem Ole-Håkon Hemminghytt   

Medlem Helge Osbak FO  

Medlem Linda Merete Larsen   

Medlem Merethe Selfors   

Leder Monika Sande   

Medlem André Kristoffersen   

Medlem Rune Jørgensen   

Medlem Audgar Roald Carlsen   

Medlem Marit Cicilie Moldjord   

Medlem Bjørnar Brændmo   

Medlem Gudbjørg Haukdal Navjord   

Medlem Tone Kristin Helbostad   

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Julie Birgitte Kristensen 

Gisela Engholm  

Kjell Sandmo 

  

Helge Osbak 

Merethe Selfors i sak 42/16 

 

 

Fra adm. (evt. andre):   

 

Behandlede saker:    

PS 

RS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 
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Åpning:  

År 2016, den 22. juni, ble det etter forutgående innkalling avholdt kommunestyremøte i 

samfunnsalen på Moldjord skole.  

 

Navneoppropet viste et fulltallig kommunestyre med femten fremmøtte representanter. Det var 

ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.  

 

Det var ingen innvendinger til sakslisten. Et ekstra referat om NAV ble omdelt, en utsatt sak 

om kraftutbygginger fra møte 20. juni, en ekstra sak om finansiering og organisering av 

omsorgsboliger og en ekstra lukket sak om næring ble alle vedtatt tatt inn i sakskartet.  

 

Orienteringer: 

De interkommunale selskapene Salten Brann IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og Helse- 

og miljøtilsyn Salten møtte ved sine representanter brannsjef Per Gunnar Pedersen, daglig leder 

Katalin Nagy og informasjonssjef Arnt Eimund Pedersen. Disse presenterte selskapene sine og 

besvarte spørsmål fra kommunestyret.    

 

Habilitet 

I utsatt sak (42/16), samlet sak om uttalelse til kraftutbygginger, ble Merete Selfors(AP) og 

Audgar Carlsen (SP) vurdert å være inhabile da samme sak var på sakskartet 20. juni 2016. 

Representantene ble funnet inhabile til å delta i saken også 22. juni.  

For Arbeiderpartiet var Kjell Sandmo innkalt og deltok i behandlingen. For Senterpartiet hadde 

det ikke lykkes å finne vararepresentant til erstatning for Audgar Carlsen. Sak 42 ble derfor 

behandlet med 14 tilstedeværende representanter.    

 

Marit Moldjord ba om at hun ble vurdert inhabil i sak 41/16, der hun var saksbehandler. 

Kommunestyret fant henne inhabil.  

Andre Kristoffersen ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 38/16, næringsbygg Trones, som 

deltaker i prosjektgruppa. Kommunestyret fant Kristoffersen inhabil.  

 

 Bjørnar Brændmo ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 38/16, næringsbygg Trones, som 

saksbehandler.   

Permisjon: 

Tone Helbostad ba om permisjon fra møtet fra kl 15 30. 
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Referater 

De utsendte og omdelte referatene ble gjennomgått. 

 

Vedtak:  

Referatene tas til etterretning.  

Enstemmig vedtatt.   

 

 

 

30/16  

GODKJENNING AV PROTOKOLL 20.06.2016  

 

 

Vedtak: 

 
På grunn av kort tid mellom kommunestyremøte 20. juni og dagens møte (22.juni) vedtok 

kommunestyret å godkjenne protokollen i forbindelse med neste møte.  

 

Til å skrive under protokollene fra dagens møte ble Rune Jørgensen og Gisela Engholm valgt.  

Enst. vedtatt 

 

 

31/16  

KOMMUNESTRUKTUR - NULLALTERNATIVET, KONSEKVENSER AV Å 

FORTSETTE SOM EGEN KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

1. Beiarn kommunestyre tar Rådmannens utredning av 0-alternativet til orientering 

2. Beiarn kommune leverer gode tjenester til sine innbyggere. Rådmannens utredning av 

0-alternativet viser at vi fortsatt kan gi gode tjenester i fremtiden. Dette gjør at vi 

opprettholder vårt vedtak om fortsatt å være egen kommune. (Kommunestyresak 

3/16). 

3. Beiarn kommune er avhengig av sterke og levedyktige nabokommuner, med aktivitet, 

verdiskaping, tilhørighet, lokalt demokrati og engasjerte innbyggere. Dette er også et 

utmerket grunnlag for dagens interkommunale samarbeid. Beiarn kommune vil arbeide 

for at det gode samarbeidet mellom Salten-kommunene videreføres. I dette samarbeidet 

vil også gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger være viktig. 

4. Beiarn kommunestyre vil understreke at et nei til kommunesammenslåing ikke er et nei 

til Bodø kommune. Vi er stolte av byen vår, og vil fortsatt jobbe for gode relasjoner og 

godt samarbeid med Bodø og andre nabokommuner slik vi har gjort i årtier gjennom 
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Salten Regionråd og mange andre interkommunale arbeidsformer. 

5. Så langt har folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser i Beiarns nabokommuner 

vært entydig negative til sammenslåing. Vi har sett stort lokalt, folkelig engasjement og 

deltakelse på nivå med lokalvalg.  

6. Beiarn kommune oppfordrer Fylkesmannen i Nordland og landets regjering å 

tilkjennegi respekt for resultatene av kommunenes behandling av kommunestruktur. De 

ikke er spesielle for Salten-kommunene, men for heile distrikts-Norge, samt ta initiativ 

til offensiv utvikling av kommune-Norge, med utgangspunkt i det engasjementet vi nå 

har sett, og de synspunkter det store flertallet av innbyggerne har gitt uttrykk for: 

Lokalt forankra avgjørelser, demokratiutvikling, tjenestetilbud og verdiskaping der folk 

bor, samt fullfinansierte velferdskommuner. 

  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Behandling: 
 

Samarbeidet AP/SP sammen med Bygdelista fremmet nytt omforent forslag til vedtak: 

 

1. Beiarn kommunestyre tar Rådmannens utredning av 0-alternativet til orientering 

2. Beiarn kommune leverer gode tjenester til sine innbyggere. Rådmannens utredning av 

0-alternativet viser at vi fortsatt kan gi gode tjenester i fremtiden. Dette gjør at vi 

opprettholder vårt vedtak om fortsatt å være egen kommune. (Kommunestyresak 

3/16). 

3. Beiarn kommune er avhengig av sterke og levedyktige nabokommuner, med aktivitet, 

verdiskaping, tilhørighet, lokalt demokrati og engasjerte innbyggere. Dette er også et 

utmerket grunnlag for dagens interkommunale samarbeid. Beiarn kommune vil arbeide 

for at det gode samarbeidet mellom Salten-kommunene videreføres. I dette samarbeidet 

vil også gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger være viktig. 

4. Beiarn kommunestyre vil understreke at et nei til kommunesammenslåing ikke er et nei 

til Bodø kommune. Vi er stolte av byen vår, og vil fortsatt jobbe for gode relasjoner og 

godt samarbeid med Bodø og andre nabokommuner slik vi har gjort i årtier gjennom 

Salten Regionråd og mange andre interkommunale arbeidsformer. 

5. Så langt har folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser i Beiarns nabokommuner 

vært entydig negative til sammenslåing. Vi har sett stort lokalt, folkelig engasjement og 

deltakelse på nivå med lokalvalg.  

6. Beiarn kommune oppfordrer Fylkesmannen i Nordland og landets regjering å 

tilkjennegi respekt for resultatene av kommunenes behandling av kommunestruktur. De 

ikke er spesielle for Salten-kommunene, men for heile distrikts-Norge, samt ta initiativ 

til offensiv utvikling av kommune-Norge, med utgangspunkt i det engasjementet vi nå 

har sett, og de synspunkter det store flertallet av innbyggerne har gitt uttrykk for: 
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Lokalt forankra avgjørelser, demokratiutvikling, tjenestetilbud og verdiskaping der folk 

bor, samt fullfinansierte velferdskommuner. 

 

 

Enst vedtatt 

 

 

32/16  

PLANARBEID OG PLANDOKUMENTER FOR 2016 - 2020  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas vedlagte planstrategi for Beiarn 

kommune 2016 – 2020. Det er utarbeidet ny oversikt over prioriterte planoppgaver. Denne er 

tatt inn i dokumentet og vedtas. 

 

Enst. vedtatt 

 

 

 

 

33/16  

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND 

LAGMANNSRETT, MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT OG 

JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL  SALTEN JORDSKIFTERETT 

 

Vedtak: 

Som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, velges for perioden 1. januar 2017 – 

31.12.2020:  

 

Hege Sæther  (dame) 

Frigg Ottar Os. (mann) 

 

Som meddommere til Salten tingrett, velges for perioden 1. januar 2017 – 31.12.2020: 

 

Janne Berntsen  (dame) 

Rune Jørgensen  (mann) 

 

Som jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett, velges for perioden 1. januar 2017 – 31. 

desember 2020: 

 

Linda Moen   (dame) 

Lise Øvernes  (dame) 

Kjell Antonsen  (mann) 

Marius Christensen (mann) 

 

Som skjønnsmenn for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslår Beiarn kommune 

ovenfor Nordland Fylkeskommune at følgende velges:  
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Ivar Sæther, lærer 

Kari Anne Steinåmo, gårdbruker 

 

Enstemmig vedtatt 
 

 

    

 

34/16  

FORVALTNING AV FINANSIELLE AKTIVA - KOMMUNAL HANDLINGSREGEL  

 

Vedtak: 

 

1. For å følge utviklingen av midlene skal man forvalte og rapportere særskilt på 

Sjøfossenfondet og ikke blande dette med forvaltningen av øvrige finansielle aktiva. 

2. Beiarn kommunes budsjett og regnskap tilføres et årlig fast beløp på kr. 3.000.000,- 

som kompensasjon for tap av utbygge fra sjøfossen Energi A/S og fjerning av 

eiendomsskatt på hus og fritidshus. 

3. Sjøfossen Bufferfond skal etableres og få en størrelse på 10 % av hovedstolen. 

Plassering i bufferfond skal prioriteres før det settes av penger til grunnkapitalen i 

Sjøfossenfondet. 

4. Det er et mål at Sjøfossenfondet skal over tid vokse fra et år til neste, tilsvarende 

Statsbudsjettets deflator.  

5. Bruk av Sjøfossenfondet skal kun skje etter kommunestyrets vedtak. 

6. Innen ett år etter hvert kommunevalg, skal Beiarn kommunestyre behandle 

periodens handlingsregel for Sjøfossenfondet.. 

 
Vedtatt med elleve mot fire stemmer.  

 

Behandling: 
 

AP/SP la fram nytt forslag med endring av pkt  3 og pkt 4 i  Formannskapets forslag til vedtak 

som følger: 

3: Sjøfossen Bufferfond skal etableres og få en størrelse på 10 % av hovedstolen. Plassering i 

bufferfond skal prioriteres før det settes av penger til grunnkapitalen i Sjøfossenfondet. 

4. Det er et mål at Sjøfossenfondet skal over tid vokse fra et år til neste, tilsvarende 

Statsbudsjettets deflator. 

 

Votering:  

Ordføreren fastslo at det forelå tre alternativer til vedtak: innstillingen fra Formannskapet, nytt 

forslag fra Sp/Ap og Bygdelistas forslag. 

Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. 
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Vedtatt med elleve mot fire stemmer.  

Bygdelista forslag fikk 4 stemmer. 

 

 

35/16  

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommunes vedlagte reglement for finansforvaltning godkjennes. 

 

Enst. vedtatt 

 

 

36/16  

FINANSRAPPORTERING  

 

Vedtak: 

 

Rapport finansforvaltning pr. 30. april 2016 tas til etterretning. 

Enst. vedtatt.  

 

 

 

37/16  

REGULERT BUDSJETT 2016  

 

Vedtak: 

 

Budsjettreguleringen vedtas i henhold til administrasjonens vedlagte forslag.  

 

Budsjettutfordringen for 2016 er på kr. 6.132.313. 

 

Denne finansieres med redusert drift tilsvarende kr. 1.465.000 fordelt mellom rammeområdene, 

Bufferfond Sjøfossen på kr. 2.667.314 og rentereguleringsfondet med kr. 2.000.000. Etter 

dette vil status for Beiarn kommunes bufferfond og rentereguleringsfond være kr. 0.  

 

Redusert drift 2016, i sum kr. 1.465.000, fordeles mellom rammeområdene slik:  

1.1, sentraladm – kr. 170.000, 1.2, skole/barnehage – kr. 350.000, 1.3, pleie/omsorg – kr. 

665.000, 1.5, kultur/landbruk/næring/miljø – kr. 80.000 og 1.6, teknisk – kr. 200.000. 
 

Enst. vedtatt. 
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38/16  

NÆRINGSBYGG TRONES  

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune igangsetter detaljprosjektering av nytt næringsbygg på Tollå. 

Beiarn kommune godtar de prinsipper som er lagt til grunn for utleie og etablering. 

Endelig godkjenning og vedtak om bygging behandles i nytt møte, når ferdig prosjektplan med 

kostnader foreligger. 

 

Enstemmig vedtatt 
 

 

Behandling: 
Habilitet: Andrè  Kristoffersen ba om habilitetsvurdering som medlem av arbeidsgruppe/part i 

saken.  Bjørnar Brændmo  ba om habilitetsvurdering som saksbehandler. 

Andrè Kristoffersen og Bjørnar Brændmo ble begge erklært inhabil i saken og fratrådte  under 

behandlingen. Ingen vara var kallet inn. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

 

 

39/16  

RESSURS OG RAMMETIMETALL 2016 - 2017  

 

 

Vedtak: 

 

Samlet ressursramme for skolene er på 11.001 årstimer, tilsvarende 15,56 stillinger 

Ut fra dette vil det skoleåret 2016/2017 være behov for følgende stillingshjemler ved skolene: 

 

Lærestillinger: 1556 %   

Trones skole: 1056 % 

Moldjord skole: 500 % 

 

Ledelsesressurs: 160 % 

Rektor: 100 % 

Inspektør: 60 % 

 

Assistenter i skolen: 243 % 

Trones skole: 154 % 

Moldjord skole: 89 % 

 

Vernepleier Trones: 89 % 
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Merkantilt : 30 %  

 

Voksenopplæring: 165 %  

 

Grunnskolene rapporterer til Oppvekst for hvordan ressursen er blitt disponert. 
 

Enst 

 

 

Behandling: 
 

 

40/16  

VEDTEKTER SFO  

 

 

Vedtak: 

 

Forslaget til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Beiarn kommune vedtas. Iverksettes fra 

01.08.2016. 
 

Enst. 

 

 

 

41/16  

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 - 2020  

 

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommunes ruspolitiske handlingsplan vedtas og også gjelde som kommunens 

alkoholpolitiske handlingsplan. Jmf alkohollovens§1-7.d 

 

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger videreføres i 4 nye år, uten krav om søknad. Jmf 

unntaksregelen i alkohollovens § 1-6. 

Enst. 

 

 
Habilitet: Marit Moldjord meldte seg inhabil med bakgrunn som saksbehandler i saken og 

fratrådte under behandlingen. Ingen vara var innkalt. 

Saksordfører Julie Kristensen fremmet et tillegg/endringsforslag til Driftsutvalgets innstilling: 
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Beiarn kommunes ruspolitiske handlingsplan vedtas og også gjelde som kommunens 

alkoholpolitiske handlingsplan, jmf alkohollovens § 1-7 d. 

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger videreføres i 4 nye år, uten krav om søknad. Jmf 

unntaksregelen i alkohollovens § 1-6. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Beiarn kommunes ruspolitiske handlingsplan vedtas og også gjelde som kommunens 

alkoholpolitiske handlingsplan. Jmf alkohollovens§1-7.d 

 

 

42/16  

SMÅKRAFTPAKKE BEIARN - SAMLET VURDERING AV SØKNAD OM SJU 

SMÅKRAFTVERK  

 

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune gjør sin vurdering ut fra sin rolle som lokal myndighet og samfunnsbygger. Vi 

vil derfor benytte anledningen her i samlet vurdering til å signalisere klart og tydelig hvilke 

utbygginger Beiarn kommune ser mulighet til å bidra med mer grønn kraft, selv om det 

nasjonale laksevassdraget allerede er sterkt påvirket av kraftutbygginger.  

Beiarn kommune har kommet frem til følgende samlede vurdering av Beiarpakken, her 

presentert i tabells form: 

 

Kraftverk Innsigelse/merknad Avbøtende tiltak 

Galtåga  Går inn for Ikke nødvendig  

Savåga  Går inn for Ikke nødvendig  

Gamåga  Går inn for  Ikke nødvendig  

Heståga og Troåga  Innsigelse  Ingen mulige  

Høgforsen  Innsigelse  Ja, må utredes  

Bruforsen  Innsigelse  Ja, må utredes  

Mårberget  Går inn for  Ikke nødvendig  

 

Bakgrunn for samlet vurdering  

Flere av søknadene viser til «utbygde kraftverk i nærheten» hvor det gjerne listes opp 

Nordlandselva, Arstadfossen, Steinåga, Forså, Muoidejohka og Kjeldåga, eller kun et utvalg av 

disse. Opplagte mangler ved slike oppramsinger er gode kart som viser hvilke vassdrag som 

nedstrøms er påvirket av eksisterende utbygginger. Svartisen-utbyggingen og utbyggingene i 

Arstaddalen har store sumvirkninger for Beiarvassdraget. Påvirkningen av kraftutbygginger er 

spesielt av stor negativ konsekvens for sidevassdragene i Arstaddalen.  
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Beiarvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og Beiarfjorden er en nasjonal laksefjord til 

utforbi Kjelling. I henhold til «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland» skal det «ikke 

tillates utbygging på lakseførende strekning», «i sideelver i nasjonale laksevassdrag som ikke er 

lakseførende skal man være restriktiv med å tillate utbygging og det må dokumenteres at gyte 

og oppvekstforhold ikke påvirkes i vesentlig grad» og «ved utbygging ovenfor vandringshinder 

skal man være restriktiv med å tillate utbygginger som kan forringe fiskebestander og fiske 

nedstrøms.»  

Beiarn kommune går likevel inn for Gamåga, Mårberget, Galtåga og Savåga kraftverk 

ettersom de ikke innebærer store negative konsekvenser og fordelene åpenbart er større enn 

ulempene. Beiarn kommune åpner også for utbygging av Høgforsen og Bruforsen kraftverk 

hvis de utføres slik at de kan bidra til å utvide den anadrome strekningen i Beiarelva. 

 

Vedtatt med 10 mot 4 stemmer. 

 

 

Behandling: 
Habilitet: Merethe Selfors og Audgar Carlsen ble vurdert som inhabil til å behandle saken. 

Vara: Kjell Sandmo for representanten Merethe Selfors. Ingen vara for Audgar Carlsen. 

Behandling:  

Samarbeidslista SP/AP fremmet, på bakgrunn av enkeltsakene behandlet i møte 20. juni, nytt 

forslag til vedtak: 

Småkraftpakke Beiarn – samlet vurderingav søknad om sju småkraftverk 

 Beiarn kommune gjør sin vurdering ut fra sin rolle som lokal myndighet og samfunnsbygger. 

Vi vil derfor benytte anledningen her i samlet vurdering til å signalisere klart og tydelig hvilke 

utbygginger Beiarn kommune ser mulighet til å bidra med mer grønn kraft, selv om det 

nasjonale laksevassdraget allerede er sterkt påvirket av kraftutbygginger.  

Beiarn kommune har kommet frem til følgende samlede vurdering av Beiarpakken, her 

presentert i tabells form: 

Kraftverk Innsigelse/merknad Avbøtende tiltak 

Galtåga  Går inn for Ikke nødvendig  

Savåga  Går inn for Ikke nødvendig  

Gamåga  Går inn for  Ikke nødvendig  

Heståga og Troåga  Innsigelse  Ingen mulige  

Høgforsen  Innsigelse  Ja, må utredes  

Bruforsen  Innsigelse  Ja, må utredes  

Mårberget  Går inn for  Ikke nødvendig  
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Bakgrunn for samlet vurdering  

Flere av søknadene viser til «utbygde kraftverk i nærheten» hvor det gjerne listes opp 

Nordlandselva, Arstadfossen, Steinåga, Forså, Muoidejohka og Kjeldåga, eller kun et utvalg av 

disse. Opplagte mangler ved slike oppramsinger er gode kart som viser hvilke vassdrag som 

nedstrøms er påvirket av eksisterende utbygginger. Svartisen-utbyggingen og utbyggingene i 

Arstaddalen har store sumvirkninger for Beiarvassdraget. Påvirkningen av kraftutbygginger er 

spesielt av stor negativ konsekvens for sidevassdragene i Arstaddalen.  

Beiarvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og Beiarfjorden er en nasjonal laksefjord til 

utforbi Kjelling. I henhold til «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland» skal det «ikke 

tillates utbygging på lakseførende strekning», «i sideelver i nasjonale laksevassdrag som ikke er 

lakseførende skal man være restriktiv med å tillate utbygging og det må dokumenteres at gyte 

og oppvekstforhold ikke påvirkes i vesentlig grad» og «ved utbygging ovenfor vandringshinder 

skal man være restriktiv med å tillate utbygginger som kan forringe fiskebestander og fiske 

nedstrøms.»  

Beiarn kommune går likevel inn for Gamåga, Mårberget, Galtåga og Savåga kraftverk 

ettersom de ikke innebærer store negative konsekvenser og fordelene åpenbart er større enn 

ulempene. Beiarn kommune åpner også for utbygging av Høgforsen og Bruforsen kraftverk 

hvis de utføres slik at de kan bidra til å utvide den anadrome strekningen i Beiarelva. 

  

Beiarn Bygdeliste gjorde rede for at de ville gå inn for innstillingen fra Plan- o g 

ressursutvalget. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

SMÅKRAFTPAKKE BEIARN - SAMLET VURDERING AV SØKNAD OM SYV 

SMÅKRAFTVERK 

 

Beiarn kommune gjør sin vurdering ut fra sin rolle som lokal myndighet og samfunnsbygger. Vi 

vil derfor benytte anledningen her i samlet vurdering til å signalisere klart og tydelig hvilke 

utbygginger Beiarn kommune ser mulighet til å bidra med mer grønn kraft, selv om det 

nasjonale laksevassdraget allerede er sterkt påvirket av kraftutbygginger. 

 

Beiarn kommune har kommet frem til følgende samlede vurdering av Beiarpakken, her 

presentert i tabells form: 

 

Kraftverk Innsigelse/Merknad Avbøtende tiltak 

      

Galtåga Innsigelse Ingen mulige 

Savåga Innsigelse Ingen mulige 

Gamåga Merknad Ikke nødvendig 

Heståga og Troåga Innsigelse Ingen mulige 
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Høgforsen Innsigelse Ja, må utredes 

Bruforsen Innsigelse Ja, må utredes 

Mårberget Merknad Ikke nødvendig 

 

 

Bakgrunn for samlet vurdering 
Flere av søknadene viser til «utbygde kraftverk i nærheten» hvor det gjerne listes opp 

Nordlandselva, Arstadfossen, Steinåga, Forså, Muoidejohka og Kjeldåga, eller kun et utvalg av 

disse. Opplagte mangler ved slike oppramsinger er gode kart som viser hvilke vassdrag som 

nedstrøms er påvirket av eksisterende utbygginger. Svartisen-utbyggingen og utbyggingene i 

Arstaddalen har store sumvirkninger for Beiarvassdraget. Påvirkningen av kraftutbygginger er 

spesielt av stor negativ konsekvens for sidevassdragene i Arstaddalen. 

 

Beiarvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og Beiarfjorden er en nasjonal laksefjord til 

utforbi Kjelling. I henhold til «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland» skal det «ikke 

tillates utbygging på lakseførende strekning», «i sideelver i nasjonale laksevassdrag som ikke er 

lakseførende skal man være restriktiv med å tillate utbygging og det må dokumenteres at gyte 

og oppvekstforhold ikke påvirkes i vesentlig grad» og «ved utbygging ovenfor vandringshinder 

skal man være restriktiv med å tillate utbygginger som kan forringe fiskebestander og fiske 

nedstrøms.» 

 

Ut fra at Beiarvassdraget allerede i vesentlig grad er påvirket av kraftutbygginger, samt at 

regional plan advarer mot slike påvirkninger av nasjonale laksevassdrag, er det vanskelig for 

Beiarn kommune å gå inn for utbygginger av småkraftverk i det nasjonale laksevassdraget og 

dets sideelver. Dette fremkommer av naturmangfoldlovens §§ 9 og 10. 

 

Beiarn kommune er kritisk til at Beiarpakken er sendt på høring av NVE før fremtidig 

distribusjonsnett er avklart. Nettsituasjonen skal ikke være noe som hensyntas i høringsrunden, 

men så lenge denne er uavklart er det være vanskelig å la være å kommentere denne.  

 

Det fremheves i søknadenes vedlagte kommunikasjon med Nordlandsnett at eksisterende 

tilgjengelig transportkapasitet i lokalt og regionalt distribusjonsnett tilsvarer 10 MW. Dette er 

en kapasitet som det er fullt mulig å utvide. Ved levering av uttalelse kan det derfor legges til 

grunn at det vil finnes et fremtidig nett som kan transportere kraften. Beiarn kommune velger 

likevel å ta med dette i sin samlede vurdering, ettersom nødvendigheten av en slik utvidelse av 

anleggskapasiteten kan påvirke lønnsomheten til hvert enkelt prosjekt, og være avgjørende for 

hvorvidt prosjektene realiseres. 

 

 

Samlet vurdering 
Det er en vekting med fordeler i form av grønn energi og merinntekter som må gjøres i forhold 

til ulempene. Grønn og fornybar energi er i seg selv positivt for det globale miljøet, selv om det 

har lokalt negative miljøpåvirkninger.  

 

Beiarn kommune vurderer at enkelte av utbyggingene vil stoppe seg selv ut fra vår vurdering 

av den enkelte konsesjonssøknaden. Dette gjelder Galtåga kraftverk, Savåga kraftverk og 

Heståga/Troåga kraftverk. Beiarn kommune går mot disse utbyggingene ut fra de uønskede 

naturinngrepene som er nødvendige for å realisere energipotensialet i disse elvene, ikke ut fra 
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denne samlede vurderingen. Vi velger derfor å se bort fra disse utbyggingene, og konsentrerer 

oss om de fire resterende. 

 

Beiarn kommune har kommet frem til at enkelte inngrep i hovedvassdraget kan tillates, slik 

som Høgforsen og Bruforsen. Det varsles riktignok innsigelse, men det foreslås samtidig 

avbøtende tiltak som bør være gjennomførbare. Det må være tydelig i «Bakgrunn for samlet 

vurdering» at en slik samlet vurdering av Beiarpakken forsterker kravet om avbøtende tiltak 

for å innvilge konsesjon på disse kraftverkene, ettersom det er vanskelig for Beiarn kommune å 

gå inn for utbygginger i det nasjonale laksevassdraget og dets sidevassdrag. 

 

Mårberget kraftverk og Gamåga kraftverk er de to kraftverk som rammes hardest i denne 

samlede vurdering, ettersom Beiarn kommune går i mot disse utbyggingene etter en samlet 

vurdering. Årsaken til dette er at de tar av de tilgjengelige 10 MW som finnes i eksisterende 

distribusjonsnett, og representerer relativt store inngrep i henholdsvis urørt natur og et viktig 

friluftsområde i forhold til den totale energiproduksjonen på 11,7 GWh pr år.  

 

Beiarn kommune går etter en samlet vurdering inn for at Høgforsen og Bruforsen kraftverk 

realiseres med de avbøtende tiltak som er satt som vilkår for å trekke innsigelsene. Disse 

kraftverkene har samlet en installert effekt på 11,7 MW, noe som nesten tilsvarer tilgjengelig 

nettkapasitet. Disse to kraftverk representerer i utstrekning relativt små inngrep i naturen. Det 

er ingen lange rørtraseer, og vannføringen påvirkes kun på korte strekninger av elva. De 

avbøtende tiltakene som er foreslått vil kunne føre til at tiltakene også får positive virkninger 

for det nasjonale laksevassdraget, i tillegg til at de med tilgjengelig nettkapasitet vil produsere 

tre ganger så mye ren og fornybar energi som Mårberget kraftverk og Gamåga kraftverk. 

 

Utover ledig nettkapasitet har Beiarn kommune ingen innvendinger vesentlige innvendinger til 

Mårberget kraftverk og Gamåga kraftverk. Dette medfører at hvis OED, i perioden frem til 

NVE sine vedtak i småkraftpakke Beiarn, skulle innvilge utbygging av Lille Grottåga kraftverk 

faller hele merknaden bort. Beiarn kommune vil i så fall ikke ha merknader til Mårberget 

kraftverk og Gamåga kraftverk, men fremdeles opprettholde innsigelse med avbøtende tiltak i 

forhold til Høgforsen kraftverk og Bruforsen kraftverk. 

 

 

 

 

43/16  

ORGANISERING OG FINANSIERING AV NYE HDO-OMSORGSBOLIGER  

 

 

Vedtak: 

 

 

1. Med henvisning til kommunestyrets budsjettvedtak for 2015 om «Heldøgns 

omsorgsboliger og PU-boliger Moldjord» omgjøres organisering fra borettslag til 

kommunalt eide utleieboliger. 

 

2. Til fullfinansiering av omsorgsboligene godkjennes et kommunalt låneopptak med inntil 

kr. 15.000.000.  Kr. 3.000.000  av låneopptaket gjøres i 2016.  Resterende låneopptak 

gjøres i 2017. 
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Enst. 

 

 

Behandling: 
Permisjon: Tone Helbostad ble innvilget permisjon og fratrådte møte før votering i saken. 

Ingen vara var innkalt. 

Møtet ble lukket i hht kommunelovens § 31 nr. 5. der behandlinga unntas offentlighet, men 

ikke vedtaket. 

 

 

44/16  

AKSJEKJØP  

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i henvendelse fra styret i SNU AS velger Beiarn kommune å benytte 

forkjøpsretten til å kjøpe vår andel av SKS AS sine aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS. 

Kjøpet finansieres ved regulering av kapitalbudsjettet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Behandling: 
 

Permisjon: Tone Helbostad var innvilget permisjon og deltok ikke i behandlinga 

Møtet ble lukket i hht kommunelovens § 31  nr. 5,  der behandlinga unntas offentlighet jmf  

Off.lov §13, 1.ledd, og vedtaket er utsatt  offentlighet jmf Offentlighetsloven § 5. 

 

Habilitet: Rune Jørgensen ble erklært inhabil som styremedlem i SNU AS. Bjørnar Brændmo 

ba om kommunestyrets vurdering i forhold til hans stilling og habilitet. Bjørnar Brændmo ble 

erklært habil. Vara var ikke innkalt. 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Med bakgrunn i henvendelse fra styret i SNU AS velger Beiarn kommune å benytte 

forkjøpsretten til å kjøpe vår andel av SKS AS sine aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS. 

Kjøpet finansieres ved regulering av kapitalbudsjettet. 
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